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Jak tradycja nakazuje 4 września 2006r. 
uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 

2006/2007. Młodzież naszego gimnazjum pierwszy 

dzień szkoły powitała z radością, miło było spotkać 

się po dwumiesięcznej przerwie i opowiedzieć  

o swoich wakacyjnych przygodach. 

Po części artystycznej, którą przygotowali ucznio-

wie klasy II a wraz z wychowawczynią panią Bar-

barą Czyż, głos zabrali: Wójt Kazimierz Adam-

czyk oraz pani dyrektor Danuta Jasielczuk. Pani 

dyrektor powitała wszystkich bardzo serdecznie, 

życząc jednocześnie swojej młodzieży wielu suk-

cesów w nadchodzącym roku. Szczególnie ciepłe 

słowa skierowane zostały do uczniów klas pierw-

szych, którzy nieco zmieszani i niepewni rozpoczę-

li kolejny etap swojej edukacji. 

Wychowawcami klas pierwszych zostali: 
Kl. Ia – mgr Monika Orłowska – Przybyła 

Kl. Ib – mgr inż. Anna Profaska 

Kl. Ic – mgr Elżbieta Lewicka 

Kl. Id – Magdalena Brejza 
 

 

              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

 
        

Ósmy września jest to dzień zwany „Dniem 
walki z AIDS”. Jest to szczególny dzień zwłaszcza dla 

osób mających problem z różnego typu narkotykami, 

a także dla ludzi chorujących na różne choroby m.in. 

AIDS itp. 

Właśnie z powodu tego dnia w całej Polsce 

organizowana jest akcja zwana „Łańcuchem Czystych 
Serc”. Ta impreza nie ominęła również  i Gimnazjum 

w Ornontowicach. Zadaniem „Łańcucha Czystych 

Serc” jest zebranie wszystkich uczniów szkoły w jed-

nym czasie, w jednym miejscu. Na dany znak wszy-

scy zebrani łapią się za ręce. 

Tak też wszystko przebiegało w naszym 

Gimnazjum. Każda klasa przygotowała transparent na 

temat „Walki z AIDS”. Transparenty musiały być 

wszystkie gotowe na piątek. Następnie wszystkie kla-

sy, na szóstej lekcji, zebrały się pod szkołą, by wspól-

nie przejść na wyznaczony wcześniej teren, a następ-

nie zebrać się wspólnie na boisku szkolnym. Jak co 

roku akcja rozpoczęła się od przemówień osób, które 

przygotowały różne wiadomości na temat tego dnia, 

by przedstawić je wszystkim zebranym. Mam tu 

głównie na myśli wystąpienie przewodniczącej szko-

ły, która przybliżyła nam życiorys człowieka, który 

zapoczątkował całą tę akcję, czyli Marka Kotańskie-

go.  

Dowiedzieliśmy się, jak stworzył on „Dom 

życia dla narkomanów”, czyli tzw. Monar. Po prze-

mówieniu dali sygnał alarmu strażackiego wszyscy 

złapali się za ręce. Następnie, zebrani posłuchali jesz-

cze przygotowanych specjalnie na tę okazję piosenek. 

Gdy już wszystko dobiegło końca, uczniowie wraz  

z opiekunami rozeszli się z powrotem do swoich klas. 

 

Opracowała: J.K. 
 

 

 



Redaktorzy: kółko dziennikarskie pod opieką p. A. Zupok 
Opieka nad szatą graficzną: p. A. Szuba - Dyrcz, p. L. Piechoczek - Niezgoda  
Korekta: p. A. Zupok  

Gimnazjalista 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W związku z ogłoszonym przez Radę Europy 

26 września Europejskim Dniem Języków, w na-

szym gimnazjum po raz kolejny odbyły się obchody 

tego Dnia. Nauczyciele języków obcych wraz  

z uczniami przygotowali szereg atrakcji promują-

cych języki obce, nie tylko te nauczane w naszej pla-

cówce.  

            Był apel dla klas, mini playback show w róż-

nych językach, konkursy: wiedzy o krajach, których 

języków naucza się w naszej szkole i konkurs recyta-

torski z języka francuskiego oraz wystawa prac pod 

hasłem "Warto uczyć się języków obcych".  

W szkolnym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej 

uczestnicy, będący uczniami naszej szkoły wykony-

wali piosenki w czterech językach: angielskim, fran-

cuskim, rosyjskim i niemieckim. Piosenka jest naj-

doskonalszą emanacją mentalności każdego narodu, 

gdyż pozwala poznać tych, którzy ją tworzą i kulty-

wują. Z tego też powodu zajmuje ona ważne miejsce 

w nauczaniu języków obcych. Wychodząc z założe-

nia, że nauczanie języka obcego musi być wzboga-

cone elementami kulturowymi, a przecież piosenka 

jest jednym z nich, a także w przekonaniu, że należy 

łączyć przyjemne z pożytecznym, poświęciliśmy ca-

łą naszą energię na przygotowanie tej imprezy. Zor-

ganizowany Festiwal Piosenki Obcojęzycznej poka-

zał nieograniczone możliwości i umiejętności naszej 

młodzieży.  

Tego dnia można było też wziąć udział w lekcji 

otwartej z wybranego języka, aby nauczyć się jego 

podstawowych słów. Uczniowie wykazali duże zain-

teresowanie językiem, z którym nie mieli wcześniej 

do czynienia.  

 
 

 
 

 

 

     Szkołę udekorowano flagami: Wielkiej 

Brytanii, Francji, Niemiec i Rosji oraz hasłami, 

zarówno w języku polskim, jak i językach obcych, 

propagującymi potrzebę uczenia się języków ob-

cych. Przygotowano też stoiska, poświęcone kra-

jom, których języków naucza się w naszej szkole.  

Występy uczniów, jak i ustrojona szkoła, na pew-

no uświadomiła naszym wychowankom, że warto 

uczyć się języków obcych chociażby po to, by 

móc porozumieć się z obcokrajowcem, by zrozu-

mieć i móc zaśpiewać każdą ulubioną piosenkę, 

nie tylko w języku rodzimym. Uczniowie, którzy 

uczestniczyli czynnie w akcji zostali nagrodzeni 

drobnymi upominkami. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Z okazji Dnia Chłopca Samorząd 

Uczniowski naszej szkoły zorganizował dyskote-

kę.  

Za oprawę muzyczną odpowiedzialni byli 

Bartek Marszolik i Damian Wiekiera, zaś wspierał 

ich w tym p. Marcin Wilczyński. Wśród utworów 

znalazły się przeboje ze szkolnej listy przebojów, 

m.in. „Wodzionka” i „Ciało do ciała”.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
cd. na str. 3 
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Tradycją naszej szkoły są wycieczki uczniów 

klas trzecich do muzeum w Oświęcimiu. I tak było 

w tym roku. Pogoda dopisała, wszystko przebiegło 

sprawnie, jednak w naszych sercach pozostała re-

fleksjach o ludziach, którzy odeszli... 

Dzięki naszym przewodnikom mogliśmy po-

znać historię polskiej ziemi. Wizyta w muzeum 

uświadomiła nam też, ile mamy szczęścia, żyjąc 

wiele lat po zakończeniu II wojny światowej. 

Były obóz Kl Auschwitz - Birkenau  

w Oświęcimiu i Brzezince to jedno z największych 

hitlerowskich miejsc zagłady. W czasie jego funk-

cjonowania w latach 1940 - 1944 zginęło tu ponad 

milion ofiar wielu narodowości.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie byłego obozu znajdują się liczne 

obiekty stanowiące dowód hitlerowskiego ludobój-

stwa: komora gazowa i krematorium I, ruiny komór 

gazowych i krematoriów II, III, IV, V, Ściana Stra-

ceń, rampa, masowe groby, baraki murowane  

i drewniane, bloki więźniarskie, ogrodzenia, wie-

życzki wartownicze.  

    Kl Auschwitz - Birkenau jest symbolem zagłady 

ludzkości w okresie okupacji niemieckiej. Uchwałą 

Sejmu Polskiego z dnia 2 lipca 1947 rok na obszarze 

dwóch zachowanych obozów utworzono Państwowe 

Muzeum Auschwitz – Birkenau, a w 1979 r. miejsca 

te wpisano na Listę Obiektów Światowego Dzie-

dzictwa UNESCO.  
 

 

   
 

 

 
 

 

cd. ze str. 2 
 

Grono opiekunów, w składzie p. Sznapka, 

p. M. Orłowska-Przybyła, p. A. Profaska, p. A.Szy-

mura, p. M. Brejza, p. E. Lewicka, p. A. Zupok, nie 

mogło wyjść z podziwu dla umiejętności tanecz-

nych swych podopiecznych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początkowo tancerze wychodzili na parkiet 

z pewną dozą nieśmiałości, jednak szybko zniknęły 

wszelkie obawy i zabawa rozkręciła się na dobre. 

Zorganizowano mnóstwo konkursów. Młodzież 

mogła pochwalić się umiejętnością tańczenia  

w parach oraz indywidualnie.  Miss i Misterem  

dyskoteki zostali Weronika Grolik i Adam Wier-

nicki, którzy wykazali się najlepszym wyczuciem 

rytmu i choreografią. Nagrodzeni zostali cennymi 

szarfami wykonanymi specjalnie na tę okazję.  

Z kolei w kategorii tańczenia na gazecie 

zwyciężyli Aneta Musiał i Marcin Grabowski. 

Drugie miejsce zajęli natomiast Adam Wiernicki  

z Agnieszką Trojankowską.   

Kolejna dyskoteka już w listopadzie!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wieża wartownicza na  

terenie byłego obozu KL 

Birkenau - lata 50-te. 
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Z okazji Święta Edukacji Narodowej została 

zorganizowana uroczysta akademia, na którą zostali 

zaproszeni nauczycieli, rodzice, pracownicy szkoły 

oraz władze samorządowe. Uroczystość została 

przygotowana przez p. A. Zupok, p. B. Kasprzycką, 

p. K. Szendzielorz oraz uczniów klas IIIA i III C. 

Młodzież w sposób żartobliwy przedstawiła 

najważniejsze wątki z życia współczesnej szkoły, 

jak i ścieżki awansu nauczycieli. Zaprezentowano 

m.in. parafrazę wiersza W. Broniewskiego pt. „Kie-

dy przyjdą postawić Ci kapę” i utwór J. Tuwina 

„Nauka”. W programie artystycznym zamiast ży-

czeń pojawiły humorystyczne nagany wystosowane 

do poszczególnych pracowników szkoły. Poloniści 

usłyszeli, że „zbyt często urządzają corridy ortogra-

ficzne”, historycy, że „teoretycznie, a nie praktycz-

nie demonstrują bitwy i potyczki”, a biolodzy, że 

„uporczywie odchwaszczają i nawożą jałowe polet-

ka umysłowe uczniów”. 

Po programie artystycznym przystąpiono do 

części bardziej oficjalnej. Głos zabrała Pani Dyrek-

tor Danuta Jasielczuk oraz Pan Wójt Kazimierz 

Adamczyk. Przyznano nagrody nauczycielom za 

szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wy-

chowawczej. Natomiast Rada Młodzieżowa ogłosiła 

wyniki Gali Nauczycielskich Oskarów. 

Ostatnim punktem obchodów Dnia Nauczy-

ciela było ślubowanie i pasowanie uczniów klas 

pierwszych. 

 

GALA   NAUCZYCIELSKICH 

OSKARÓW 
 

Z okazji „Dnia Nauczyciela” była zorgani-

zowana „Gala Nauczycielskich Oskarów”. Miała 

ona na celu wyłonienie spośród wszystkich na-

uczycieli najlepszego w danej kategorii. Najcen-

niejszą  nagrodą tego konkursu jest „Złoty Kaga-

nek”. 

Dzięki organizowanej gali mogliśmy do-

wiedzieć się, co tak naprawdę uczniowie myślą  

o uczących ich nauczycielach. 

 

Pierwszym etapem było przeprowadzenie 

plebiscytu we wszystkich klasach – na najlep-

szych nauczycieli w poszczególnych kategoriach. 

Każda klasa typowała jednego nauczyciela do 

każdej kategorii. Drugi etap to głosowanie oraz 

zebranie głosów z każdej klasy i przyznanie I i II 

miejsca. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Pierwszą kategorią była „Złota Kataryn-
ka" (nauczyciel, który w najlepszy sposób przeka-

zuje wiedzę): I miejsce zdobyła p. Iwona Sznapka 

natomiast II miejsce w tej kategorii przyznano  

p. Monice Orłowskiej - Przybyła  
 

Drugą kategorią był „Mikrofon Roku" 

(nauczyciel, który wiedzę przekazuje bardzo do-

nośnym głosem). I miejsce w tej kategorii otrzy-

mał p. Szymon Kościarz, a II miejsce  zdobyła  

p. Magdalena Brejza. 
 

Trzecią z kolei kategorią był „Żartowniś 
Roku", czyli nauczyciel, który  zawsze ma dobry 

humor i potrafi wszystko obrócić w żart. Zwycięz-

cą w tej kategorii okazała się  p. Magdalena Brej-

za, a zaraz za nią na II miejscu uplasował się pan 

Arkadiusz Szymura.  
 

Czwarta kategoria to „Szwajcarski Zega-
rek". Przyznano ją  nauczycielom bardzo punktu-

alnym i wymagającym punktualności od siebie  

i innych. I miejsce w tej kategorii zdobyła p. Kor-

nelia Osińska-Kurpas, a II p. Agata Szuba Dyrcz  
 

Kolejna kategoria to „Luzak – Przyjaciel”. 

I miejsce  zajęła w tej kategorii  pani Magdalena 

Brejza, natomiast II -  p. Arkadiusz Szymura.  
 

Szóstą kategorią był "Gorący Uśmiech". 

Ten tytuł otrzymywał nauczyciel, któremu 

uśmiech zawsze towarzyszy w pracy. I miejsce 

bezkonkurencyjnie zajęła Siostra Walburga,  

a II miejsce - p. Monika Orłowska- Przybyła.  

 

Ostatnią, ale najcenniejszą kategorią dla 

wyjątkowego nauczyciela był „Złoty Kaganek".  

I miejsce zajęła Siostra Walburga, natomiast II za-

jęła pani Magdalena Brejza  

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!! 

Opracowała: A.K. 
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 1 października odbyły się tradycyjne już „otrzę-
siny” klas pierwszych. Całą imprezę zorganizowała  

i przeprowadziła młodzież Samorządu Uczniowskiego 

pod opieką pani Iwony Sznapki. Uczniom klas pierw-

szych oraz ich wychowawcom  przygotowano nielada 

zadania do wykonania. Między innymi trzeba było zatań-

czyć ze swoja panią, namalować jej portret, odgadnąć jej 

charakter pisma. Odbył się również minikonkurs, doty-

czący wiedzy o naszej szkole. Na zakończenie przygoto-

wano konkursy sportowe oraz tradycyjny „chrzest” 

pierwszaków. Wszystkie konkurencje były punktowane. 

W rywalizacji międzyklasowej zwyciężyła klasa Ic, dru-

gie miejsce zajęła klasa Ia, następnie klasa Ib i Id. 

  
 
 
 
 
 
 
 

„Śpieszmy się kochać ludzi, 

tak szybko odchodzą” 
ks. Jan Twardowski  

 
Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a następ-

nie Zaduszki, czyli  dni pamięci o tych, co już odeszli, 

których już nie ma wśród nas. Nasza tradycja nakazuje 

odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich, zapalenie 

zniczy, złożenie wieńców i kwiatów. Odwiedzając miej-

sca wiecznego spoczynku, zachowajmy należytą powagę, 

zastanówmy się nad przemijaniem, przywołajmy ulotne 

wspomnienia. Cmentarz jest miejscem, gdzie spoczywają 

nasi najbliżsi; dziadkowie, rodzeństwo, nasi rodzice, 

również najbliżsi naszych znajomych. Należy się im sza-

cunek. 

Święto Zmarłych jest to dobry moment na reflek-

sję, także nad własnym życiem, nad przeszłością, teraź-

niejszością i przyszłością. Jest to okazja do wspomnień, 

do dzielenia się troskami, kłopotami i radością. 

Zastanówmy się, kim była bliska nam osoba? 

Czy wystarczy kupić kwiaty, zapalić znicz i odmówić 

modlitwę, by oddać Jej należny hołd?  
 

Może nadeszła okazja, aby poświęcić Jej tro-

chę więcej czasu. Dzień Zmarłych jest zachętą do za-

dumy, do przemyśleń o przemijającej historii, którą 

warto utrwalić dla potomnych. Kultywowanie pamięci 

zmarłych członków rodziny, to ważny element naszej 

tradycji, ponieważ „człowiek żyje tak długo, jak długo 

trwa pamięć o nim”. 

 
Tu jest pamięć i tutaj świeczka. 
Tutaj napis i kwiat pozostanie. 
Ale zmarły gdzie indziej mieszka 
na wieczne odpoczywanie. 
(...) 
Smutek to jest mrok po zmarłych tu 
ale dla nich są wysokie jasne światy. 
Zapal świeczkę. 
Westchnij. 
Pacierz zmów. 
Odejdź pełen jasności skrzydlatej. 

 

(J. Kulmowa, "W zaduszki") 
 

      Opracowała: M.D. 

 

 

W związku z tragiczną śmiercią czternastolet-

niej Ani, uczennicy gdańskiego gimnazjum, piątek 27 

października br. był dniem żałoby w naszym gimna-

zjum, jak i w szkołach całego kraju. 

O godz. 11 w szkołach odbył się apel,  

w czasie którego minutą ciszy została uczczona pamięć 

Ani. Na szkolnym budynku pojawiła się biało-

czerwona flaga przewiązana kirem, o co zaapelował 

minister edukacji. Wychowawcy przeprowadzili roz-

mowy z gimnazjalistami na temat odpowiednich po-

staw wobec przemocy. Przypomniano również adresy 

miejsc, w których można uzyskać pomoc psycholo-

giczną:  

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie 
(0-32) 2262071,  

numery telefonów zaufania: 

http://pomoctel.free.ngo.pl/tezety.html,  

Katolicki Telefon Zaufania w Katowicach 
tel. (0-32) 253-05-00 

Telefon Zaufania 
tel. (0-32) 258-65-55 

w godz. 14.00-6.00 

(0-32) Całodobowy Telefon Kryzysowy 

tel. 205-38-88 

Młodzieżowy Telefon Zaufania 
tel. 988                                       

Opracowała: M.D. 
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Dzień Wszystkich Świętych (łac. Festum 
omnium sanctorum ) to święto na cześć chrześci-

jańskich świętych obchodzone 1 listopada. Od 610 

do 731 roku naszej ery święto to obchodzono  

1 maja, dopiero Papież Grzegorz III, w 731 roku, 

przeniósł to święto na 1 listopada. Dzień Wszyst-

kich Świętych jest często mylony z następnym (2 

listopada) tzw. Dzień Zaduszny (dniem zmarłych) 

i dlatego w tym dniu przyjęło się czczenie zmar-

łych i odwiedzanie cmentarzy.  

 

Zwyczaje 
 

W krajach katolickich zwyczajowo  

w Dniu Wszystkich Świętych odwiedzamy ro-

dzinne groby czcząc zmarłych. Jest to dzień za-

dumy związany ze wspominaniem zmarłych.  

W kościele prawosławnym takim dniem jest Nie-

dziela Wielkanocna. W krajach anglosaskich, na-

tomiast, odpowiednikiem Dnia Wszystkich Świę-

tych jest Halloween w tym dniu, jednak, prote-

stanci w odróżnieniu od katolików wesoło świętu-

ją. W większości religii ze świętem zmarłych 

związany jest ogień, jest on symbolem pamięci, 

wdzięczności, modlitwy. Z tradycji pogańskiej ma 

on także na celu oświetlanie drogi zmarłym, spa-

lenie ich grzechów i odpędzenie demonów.  
 

Ciekawostki 
 

Jednym z najdawniejszych, zachowanych 

kazań spisanych w języku polskim jest kazanie na 

Dzień Wszystkich Świętych (In Die Omnium 
Sanctorum). Kazanie to znajduje się w rękopisie 

Biblioteki Kapitulnej w Pradze i pochodzi z poło-

wy XV w. Pełny tekst kazania znajduje się  

w: Najdawniejsze zabytki języka polskiego, oprac. 
W. Taszycki, Wrocław 1975.  

 

Dziady to starosłowiańskie święto zmarłych. Ob-

chodzone jest dwa razy w roku: Dziady Wiosenne 

w pierwszy czwartek po Wielkanocy i Dziady Je-

sienne 2 listopada. 
   

Święto Dziadów miało na celu zjednanie 

sobie dusz zmarłych i pomoc im w uzyskaniu 

wiecznego odpoczynku w zaświatach (w prasło-

wiańskiej mitycznej krainie zmarłych - Nawii). 

 

Zwyczaje i obrzędy 
 

 

Do głównych zwyczajów tego święta nale-

żało przede wszystkim ugoszczenie dusz zmarłych 

oraz modlitwa za nie. W tym celu przygotowywa-

no tradycyjne dania i potrawy składające się  

z chleba, kaszy, miodu, jajek, trunków itp. Na 

wieczerze zapraszano wszystkich członków rodzi-

ny zostawiając miejsce dla zmarłych. Na drogach 

palono ognie oświetlające duszom drogę a także 

mające odstraszyć błąkające się zjawy i upiory 

czyli dusze grzeszników. Przy tej okazji wznoszo-

no modły za duszę zmarłych swoich bliskich i ob-

cych. Niejednokrotnie dawano jałmużne żebra-

kom i dziadom proszalnym z prośbą o modlitwę 

(stąd, prawdopodobnie nazwa tego święta).  

Obrzędy w ten dzień prowadził Guślarz, zwany 

także niekiedy Kożlarzem lub Huślarzem. To on 

był łącznikiem ze światem umarłych. 
 

Przywoływał zbłąkane dusze:
1 

 
...Kto z was wietrznym błądzi szlakiem, 
W niebieskie nie wzleciał bramy, 
Tego lekkim, jasnym znakiem 
Przyzywamy, zaklinamy. 
 

pytał czego im potrzeba: 

 

Czego potrzebujesz, duszeczko, 
Żeby się dostać do nieba? 
Czy prosisz o chwałę Boga? 
Czyli o przysmaczek słodki? 
Są tu pączki, ciasta, mleczko 
I owoce, i jagodki. 
Czego potrzebujesz, duszeczko; 
Żeby się dostać do nieba?  

 

I, na koniec, odsyłał z powrotem do czyśćca: 

 

Gdy nic tobie nie pomoże, 
Idźże sobie precz, nieboże. 
A kto prośby nie posłucha, 
W Imię Ojca, Syna, Ducha. 
 

1
Cytaty z II. części "Dziadów" Adama Mickiewicza. 

Opracowała: A. K. 

 


