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Wszyscy pamiętamy ten wzniosły dzień, kiedy 

nasza szkoła otrzymała własne imię. W dniu 5 czerwca 

obchodziliśmy już pierwszą rocznicę tego wydarzenia. 

 Obchody tego dnia rozpoczęły się od uroczystej 

akademii, podczas której głos zabrali m.in. pan Dyrek-

tor Wojciech Hoszek i Przewodnicząca Rady Rodziców 

pani Brygida Wilczek, uświadamiając nam, jak patroni 

szkoły mogą wpływać na motywację społeczności 

uczniowskiej do nauki i pracy.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Uczniowie klas trzecich: Klaudia Gross, Dawid 

Lasiński i Bartosz  Dudek przypomnieli nam, jak rok 

wcześniej obchodziliśmy dzień nadania imienia.  

Szczególną uwagę poświęcono Alfredowi No-

blowi, człowiekowi, bez którego nie byłoby zeszłorocz-

nej i obecnej uroczystości. 
Jego bibliografię przedstawiono w programie ar-

tystycznym, zaś w postać samego fundatora wcielił się 

Wojtek Zientek. Doświadczenia chemiczne i wybuch 

„dynamitu” przykuły uwagę widzów.  

Akademię wzbogaciła również prezentacja mul-

timedialna i pokaz zdjęć sprzed roku. 
 

Nasi konferansjerzy przywołali również frag-

menty przedstawienia, w czasie którego uczniowie 

zaprezentowali sześciu Polaków - laureatów Nagrody 

Nobla.  
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Przed rokiem na zakończenie zaprosiliśmy na-

szych gości do zwiedzania odświętnie udekorowanej 

szkoły i na okazjonalny poczęstunek, a uczniów gim-

nazjum do udziału w popołudniowym festynie.  

W tym roku wszyscy uczniowie, nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz goście zostali zaproszeni na 

urodzinowy tort ufundowany przez Radę Rodziców. 

Całej uroczystości towarzyszył doniosły nastrój, a po 

policzku spłynęła niejedna łza wzruszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przygotowanie tegorocznej akademii zawdzię-

czamy pani A. Zupok oraz pani B. Kasprzyckiej, 

wspieranym przez panią A. Szubę - Dyrcz (doświad-

czenia chemiczne), panią M. Taistrę (dekoracje) oraz 

panią J. Kraciuk (oprawa muzyczna). 
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Happening (z jęz. ang. "dzianie się", "zdarze-

nie") to zorganizowane wydarzenie o charakterze arty-

stycznym, ograniczone czasowo i mające swoją drama-

turgię. W takim to wydarzeniu mieliśmy okazję uczestni-

czyć 6 czerwca, obchodząc Dzień bez Przemocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Pierwszym punktem programu był pochód 

uczniów naszej szkoły, jak również zaprzyjaźnionych 

placówek, z przygotowanymi przez siebie transparentami. 

Idąc ulicami Ornontowic, demonstrowaliśmy swój sprze-

ciw wobec wszelkich przejawów przemocy. Odczytali-

śmy również deklarację praw dziecka i odezwę do rodzi-

ców. 

Główne uroczystości odbywały się na szkolnym 

boisku. To tam odbywała się większość konkursów, kon-

certy, pokazy taneczne. Tam również umieszczono kącik 

porad i loterię fantową. 

Z okazji happeningu przeprowadzono różne kon-

kursy. Potyczki matematyczne zorganizowali pani Lilian-

na Łacheta oraz pan Marcin Wilczyński.  

Najlepsi okazali się: 
I miejsce: Łukasz Gabryś, Mateusz Sikora, Iza Gogolok 

(IB + IIA), 

II miejsce: Adam Adamczyk, Dawid Lasiński, Paweł 

Sznapka (IIIA), 

III miejsce: Klaudia Szymura, Adrian Ciućko, Adam Du-

rynek (IIID). 

Wyróżnienia otrzymali : 
- Krzysztof Wawrzynek, Adrian Magdziak, Mirosław 

Szweter (IIIC) 

- Jan Adamczyk, Paweł Bialucha, Marcin Buszta (IC). 

Nasze panie polonistki zorganizowały konkurs na 

najpiękniejszy wiersz - sprzeciw wobec przemocy. Recy-

tacja twórczości uczniowskiej była jednym z punktów 

programu. Wśród wyróżnionych autorów znaleźli się na-

tomiast: Marzena Motek, Ewa Małek oraz Klaudia Spyra.  

 

Innym akcentem humanistycznym było odczy-

tanie fragmentów „Pamiętnika narkomanki”, jak rów-

nież wystawienie scenek rodzajowych przygotowanych 

przez uczniów gimnazjum pod okiem pani B. Strzel-

czyk i pani I. Wiśniewskiej.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nie zapominajmy jednak o stronie muzycznej 

imprezy. Ciekawym „umilaczem” okazał się barwny 

zespół „Yellow-green” w składzie: I. Gogolok,  

D. Porembska, E. Serafin, M. Najmanowicz, A. Spyra, 

N. Kastelik oraz T. Janas i B. Dudek. Nad całością 

czuwał pan Wilczyński, który również zachęcił mło-

dzież do udziału w konkursie „Jaka to melodia”.  Naj-

więcej utworów rozpoznali: M. Szmaj, E. Małek, T. 

Sosna, I. Gogolok, K. Hapeta. 

Po wyczerpujących ćwiczeniach umysłowych  

i fizycznych, mogliśmy się posilić frytkami, hamburge-

rami czy kiełbasą z grilla, czyli tym, co na świeżym 

powietrzu smakuje najlepiej. 

Imprezę zakończyliśmy dyskoteką, podczas 

której wszyscy świetnie się bawili, a trzecioklasiści 

uświadomili sobie, że z ciężkim sercem opuszczać bę-

dą mury gimnazjum.  

Szczególne podziękowania za zorganizowanie 

happeningu należą się Panu Dyrektorowi, pani  

I. Sznapka, pani M. Orłowskiej – Przybyła oraz na-

uczycielom, którzy aktywnie przystąpili do realizacji 

poszczególnych zadań.  
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W pierwszej części spotkania wszyscy ze-

brani mogli obejrzeć film promujący Gminę Ornon-

towice. Później uczniowie opowiedzieli o Śląskiej 

Kapitule Smaku, która zebrała się 14 grudnia 2007 

roku w Pałacu Ornontowickim na swym pierwszym 

posiedzeniu. W pierwszym spotkaniu Śląskiej Kapi-

tuły Smaku uczestniczyli: Joanna Bartel, Maria Pań-

czyk-Poździej, Marek Szołtysek, Wiesław Ambros, 

Andrzej Sośnierz, Jerzy Markowski oraz inne znane 

osobistości. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patronat nad Śląską  Kapitułą Smaku w Or-

nontowicach objął Marszałek Województwa Ślą-

skiego Pan Janusz Moszyński oraz Polska Akademia 

Sztuki Kulinarnej. Zaś inicjatorem powstania Ślą-

skiej Kapituły Smaku była Śląska Izba Turystyczna 

– jako organizator Festiwali Kuchni Śląskiej oraz 

Gmina Ornontowice – jako zdobywca pierwszego 

miejsca na dwóch Festiwalach. Głównym celem 

działań Kapituły jest promocja i kultywowanie re-

gionalnych tradycji kulinarnych i ustalanie prawi-

dłowych zasad przygotowywania i serwowania po-

traw stanowiących kanon kuchni śląskiej. Dalej 

młodzież przedstawiła założenia Śląskiej Kapituły 

Smaku. Panie  z Koła Gospodyń Wiejskich opowie-

działy wszystkim o tradycjach kulinarnych na Ślą-

sku, przypomniały nam o tradycyjnej kuchni ślą-

skiej. Na zakończenie spotkania, wszyscy mogli po-

kosztować przygotowane przez Panie z KGW, ty-

powe śląskie dania. Były to: zupa „kartoflonka”  

i deser wiśniowy („szpajza”). 

 Podczas uroczystości wystąpił szkolny chó-

rek pod opieką pani Joanny Kraciuk. Dekorację wy-

konała pani Monika Taistra. Imprezę przygotowała 

klasa III b wraz z wychowawcą, p. Kornelią Osiń-

ską-Kurpas. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

 

 Dzień Samorządowca na stałe wpisany jest 

do kalendarza imprez szkolnych już od 2000 roku. 

Na wszystkich naszych dotychczasowych spotka-

niach z okazji Dnia Samorządowca prezentowali-

śmy sprawy bliskie naszej małej ojczyźnie, Gminie 

Ornontowice. 

 W tym roku szkolnym obchody Dnia Sa-

morządowca odbyły się 15 maja. Zaproszenia na tę 

uroczystość przyjęli przedstawiciele władz Gminy 

Ornontowice, dyrektor GDKiB,  kierownik ZUP-a, 

ksiądz proboszcz, dyrekcja ZSP, przewodnicząca 

RR. Swoją obecnością zaszczycił nas również wi-

zytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybni-

ku, pan Franciszek Marcol.  

 Uroczystość uświetniły swoim występem 

panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ornontowi-

cach. Tematem przewodnim imprezy były tradycje 

kulinarne na Śląsku, tradycje kuchni śląskiej. 
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19 MAJA 

Nadszedł wreszcie ten tak długo wyczekiwany 

moment. Mimo wczesnej pory wszyscy zjawili się 

punktualnie. Zapakowaliśmy bagaże (niektóre torby, 

zwłaszcza te, należące do dziewcząt, były bardzo 

ciężkie – ciekawe, co tam zapakowały), następnie wy-

ruszyliśmy w stronę Zakopanego.  

Kiedy  dojechaliśmy do stolicy Tatr, przyłą-

czył się przewodnik, zabierając nas na wędrówkę do 

Morskiego Oka. Po dwugodzinnym spacerze stanęli-

śmy nad brzegiem stawu. Zaskoczeni byliśmy wido-

kiem śniegu o tej porze roku, ale przewodnik wyjaśnił 

nam, że w Tatrach w maju istnieje spore zagrożenie 

lawinowe. Nieco zmęczeni i zmarznięci poszliśmy do 

schroniska odpocząć przy zapiekankach i herbacie  

z sokiem malinowym.  
20 MAJA 

Dziś obudził mnie stukający o szyby deszcz. 

Znowu trzeba było przygotować odpowiednie ubranie, 

gdyż mieliśmy zamiar udać się do Doliny Kościeli-

skiej. Kiedy podjechaliśmy na miejsce parkingowe, 

okazało się, że wiele wycieczek szkolnych, miało po-

dobne plany. Zmodyfikowaliśmy więc naszą trasę, 

postanawiając porzucić dojście do schroniska na rzecz 

zwiedzenia Jaskini Mroźnej. Pieczara była niesamowi-

ta – stalaktyty, stalagmity, wąskie szczeliny, kładki, 

strumyki, to wszystko urozmaicało nam zwiedzanie.  

Niejednokrotnie zastanawialiśmy się, czy każ-

dy uczeń czy nauczyciel poradziłby sobie z przej-

ściem, tym bardziej, że jeden z nas „zaklinował się”. 

Odrobina adrenaliny poprawiła nam humor i nawet 

deszcz nie był w stanie go popsuć. Tyle śmiechu było, 

gdy ślizgaliśmy się na mokrych kamieniach! 

Tego dnia „zwiedziliśmy” także Krupówki, 

choć w nie każdym sklepie witano nas  życzliwie -  

wszystko przez te nasze brudne buty i spodnie. 

Obowiązkowym punktem zakupów było naby-

cie ogórków kiszonych i placków ziemniaczanych. 

Dla kogo i dlaczego – niech pozostanie słodka tajem-

nicą... 
 Wieczorem zaś urządziliśmy dyskotekę,  

w której uczestniczyła młodzież z Dąbrowy Górniczej, 

Pieczone kiełbaski dodawały nam sił do tańca, tu warto 

dodać, że o stronę muzyczną zadbali przebywająca  

w tym samym ośrodku. m.in. Marcin i Paweł. 

 Nocne dyżury nauczycieli nie przeszkadzały 

nam w prowadzeniu rozmów balkonowych z sąsiadkami. 

Jednak po wyczerpującym dniu szybko poszliśmy spać. 

 

21 MAJA 

Dziś powrót do domu... ale nie tak szybko. 

Jeszcze czeka nas wjazd kolejką na Gubałówkę. Po 

porannych wstrząsających przeżyciach związanych  

z plecakiem Dominika, w miarę spokojnie dojechali-

śmy w okolice dolnej stacji kolejki. Przejazd trwał 

zaledwie parę minut, ale już w jego trakcie zdążyli-

śmy ustalić miejsce docelowe kolejnej  wycieczki – 

polskie wybrzeże. Ciekawe, czy dojdzie do skutku... 

Na Gubałówce – mnóstwo straganów, restau-

racje, ścianka do wspinaczki. Tu warto wspomnieć  

o Sebastianie, który zdobył aż dwie nagrody drugo-

rzędne. Główna nagroda – 50 zł -  kusiła, jednak nie-

stety nikomu nie udało się jej „dosięgnąć”. 

Podziwiając panoramę Tatr, wróciliśmy do 

wagoników, które zwiozły nas na dół. Tam zakupili-

śmy obiecane rodzicom i nie tylko, oscypki i weszli-

śmy na pokład naszego autokaru. Zmęczenie spowo-

dowało, że większość przespała drogę powrotną  

i obudziła się dopiero w Ornontowicach. 

To była jedna z tych wycieczek, które pamię-

ta się do końca życia. Nawet nauczyciele, którzy  

z nami jechali (p. Banach, p. Sznapka, p. Zupok,  

p. Szymura, p. Zuber) byli bardzo zadowoleni. 
 

 
 

 

 

 We wtorek 13 maja uczniowie klas drugich wyje-

chali na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Tam czekało 

na nich wiele atrakcji. Odwiedzono Sejm, Senat, stadion Le-

gii, Złote Tarasy oraz wiele innych ciekawych, a przy tym 

zabytkowych miejsc.  

Gimnazjaliści mieli także okazję przejechać się me-

trem. Interesującym wydarzeniem było też odwiedzenie lot-

niska. Wielu po raz pierwszy zobaczyło start samolotu.  

W ośrodku, w którym mieszkano, także nikt się nie 

nudził. Bawiono się na dyskotece lub grano w ping – ponga. 

W środę grupa uczniów wraz z p. Lewicką wyruszyła na 

wieczorne bieganie. 

 Wycieczka była bardzo udana. Serdeczne podzięko-

wania należą się panu przewodnikowi oraz paniom wycho-

wawczyniom za wytrwałość, cierpliwość i nocne czuwanie.                  
Opracowała: J. S. 
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 Przedstawienie - "Teatralne Potyczki" to tytuł 

spektaklu wrocławskiego teatru, który mieliśmy okazję 

obejrzeć 19 maja br. w Teatrze w Tychach. Sztuka przed-

stawiała tworzenie spektaklu teatralnego od kulis. Mogli-

śmy m. in. zobaczyć zmagania reżysera z niesfornymi 

aktorami, wzajemne niesnaski między nimi a także próbę 

różnorakiej interpretacji dzieł literackich. Widownia mia-

ła również okazję uczestniczyć w swoistej prezentacji 

epok literackich. Fragmenty adaptacji rozmaitych dzieł 

literatury  były grane przez aktorów w ramach próby ja-

ko, że spektakl był przedstawieniem specyficznej próby 

teatralnej odbywającej się na oczach widza. Dzięki akto-

rom wrocławskiego teatru publiczność miała okazję nie 

tylko uczestniczyć we wspaniałym wydarzeniu kultural-

nym, ale także zadać pytania aktorom po spektaklu i po-

słuchać wykładu teoretycznego.  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 31 maja 2008r. pamiętny dzień komersu. Ko-

mers to forma tradycyjnego spotkania, gdzie w naszym 

przypadku zamieniliśmy to w świetną imprezę. Na po-

czątku część artystyczna, krótkie powitanie. Następnie 

zaprosili nas na posiłek, żeby nikomu nie burczało  

w brzuchu.  

 Kiedy zjedliśmy oglądaliśmy prezentacje 

każdej klasy, w której były zawarte najśmieszniej-

sze historie, rozmaite zdjęcia i co lepsze zdjęcia  

z dzieciństwa. Przy końcu części artystycznej od-

śpiewaliśmy panu Karolowi Zuber sto lat, ponie-

waż miał urodziny. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Żeby nie przedłużać, Dj wkroczył do akcji 

i ku radości wszystkich włączył muzykę, która 

zawładnęła naszymi umysłami i ciałami. Bawili 

się wszyscy, bez wyjątku. Nie było podpierania 

ścian, stołów, ławek. Wszystko nagrywał oczywi-

ście pan kamerzysta. Wyłapywał on najlepsze, 

najśmieszniejsze momenty naszej zabawy. Robił 

również zdjęcia. Aż nie możemy doczekać się 

pamiątki, w postaci płyty :). Imprezowaliśmy tak 

długo, że aż straciliśmy rachubę czasu! O godzinie 

23:30 Dj Tristan zapowiedział ostatnią piosenkę. 

Zrobiło się smutno. Niektórzy wzruszyli się tak 

bardzo, że trzeba było wyciągnąć chusteczki, by 

otrzeć łzy.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wszystkim bardzo dziękujemy! Na pewno 

zawsze będzie miło wspomnieć, jak bardzo byli-

śmy zgrani i jak razem potrafiliśmy się genialnie 

bawić! Ale przed nami jeszcze czerwiec i wiele, 

wiele spotkań, bez obaw! Nigdy o Was nie zapo-

mnimy. Dziękujemy! 
Opracowała: Marta M. 
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30 maja 2008r. reprezentacja Gimnazjum im. 

Noblistów Polskich w Ornontowicach wyjechała do 

Knurowa na XVII Otwarty Międzynarodowy Bieg 

Młodości o Puchar Prezydenta Miasta Knurów. Or-

ganizatorem biegu był Urząd Miasta Knurów oraz 

Amatorski Klub Biegacza i MOSiR w Knurowie. Tra-

sa biegu wiodła przez park przy ul. Ogana 

w Knurowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imprezie uczniowie gimnazjum wzięli 

udział już po raz trzeci, zaznaczając swoją obecność 

kilkoma miejscami na podium w różnych kategoriach 

wiekowych. Za punktowane miejsca młodzież otrzy-

mała medale i nagrody rzeczowe.  

Podsumowując bieg warto zaznaczyć, że na 

osiem osób reprezentujących Gminę Ornontowice  

w tych zawodach, aż cztery z nich uplasowały się na 

premiowanych miejscach, co oznacza, że biegacze  

w naszym gimnazjum „trzymają się mocno”. 

Gimnazjum reprezentowali:  

Roksana Ziental (kl. IIIb), Marta Kastelik (kl. IIIc), 

Urszula Pieńkowska (kl. IIIc), Ewelina Grabowska (kl. 

Ib), Michał Kląskała (kl. IIIb), Rafał Barteczko (kl. 

IIIb), Paweł Tomecki (kl. IIIb), Krzysztof Wawrzynek 

(kl. IIIc). 

Miejsca medalowe: 

ü  Krzysztof Wawrzynek – I miejsce w kategorii 

chłopców klas III gimnazjum 

ü  Roksana Ziental – III miejsce w kategorii 

dziewcząt klas III gimnazjum 

ü  Ewelina Grabowska – III miejsce w kategorii 

dziewcząt klas I gimnazjum 

ü  Rafał Barteczko – III miejsce w kategorii 

chłopców klas III gimnazjum 

Opiekunami grupy byli: Elżbieta Lewicka, Karol Zu-

ber i Łukasz Hauke. 

 
 Jak wszyscy wiemy, a przynajmniej więk-

szość, 20 maja odbył się turniej piłki nożnej na 

szczeblu rejonowym.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Uczestniczyły w owym turnieju szkoły  

z Tych, Lędzin oraz gospodarze Ornontowice. Nasze 

gimnazjum zdobyło pierwsze miejsce, przechodząc 

na szczebel wojewódzki.  

 Pierwszy mecz Ornontowice zagrały z Ty-

chami, do przerwy był bezbramkowy remis, lecz 

szybko po rozpoczęciu drugiej połowy gimnazjum  

z Tych zdobyło bramkę, motywując naszych piłka-

rzy. Długo radość zawodników z Tych nie trwała, 

ponieważ Dawid Boczar podniósł naszą drużynę na 

duchu strzelając aż dwie bramki jedna po drugiej. 

Wynik na koniec przypieczętował Michał Kląskała. 

Mecz zakończył się zwycięstwem gimnazjum im. 

Noblistów Polskich trzy do jednego.  

 Kolejnym meczem rozegranym na boisku 

był mecz pomiędzy Lędzinami a Tychami. Mecz 

zakończył się korzystnym dla naszych piłkarzy re-

misem 2-2.  

 Decydującym meczem było starcie pomię-

dzy Ornontowicami a Lędzinami. To był dość łatwy 

mecz, gospodarze dominowali na boisku. Już  

w pierwszej połowie „nasi” wygrywali aż 2-0.  

W drugiej połowie, tak samo jak w pierwszej Lędzi-

ny nie istniały na boisku. Mecz zakończył się wyni-

kiem 6-0. Bramki dla Ornontowic strzelali: M. Ku-

syk x2, S. Mrozik x2, R. Barteczko, D. Boczar. 

 Gimnazjum im. Noblistów Polskich repre-

zentowali: S. Michalski, M. Rajca, R. Barteczko,  

M. Koczy, P. Tomecki; M. Kląskała, M. Zdrzałek, 

P. Sznapka, K. Wawrzynek; D. Boczar, S. Mrozik; 

R. Jabłoński, M. Kusyk, J. Krawczyk. W drużynie 

zabrakło kontuzjowanego A. Marszolika.  

 
Życzymy powodzenia na Wojewódzkich. ;-) 

Opracował: MooP 
 

 


