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Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości w całym kraju odbywały się ape-

le, akademie, uroczyste zmiany wart, spotkania oraz 

koncerty upamiętniające wydarzenia z 1918 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

W naszej szkole przygotowano apel, podczas 

którego recytatorzy oraz członkowie chóru starali się 

stworzyć atmosferę patriotyzmu i poszanowania trady-

cji. Na scenie występowali uczniowie klasy IIB, zaś 

opiekunem dbającym o całokształt przedsięwzięcia była 

p. Kornelia Osińska - Kurpas. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

   

        PRZEDSTAWIENIE 
 

16  listopada 2006r. trzecie klasy naszego 

gimnazjum miały okazję obejrzeć w GOK-u 

przedstawienie zatytułowane "Antygona”, które 

przygotowała grupa teatralna z Krakowa. W spek-

taklu  brało udział czterech aktorów. Kobiety, od-

twarzające rolę Antygony i Ismeny, ubrane były 

na czarno. Był to znak żałoby po stracie braci. 

Natomiast aktor grający postać Kreona nosił biały 

garnitur. Warto tu dodać, że całe przedstawienie 

było bardzo „współczesne”. Uniwersalność utwo-

ru Sofoklesa została ukazana przez pryzmat 

współczesnych problemów. W tle można było 

usłyszeć warkot samolotów czy odgłosy karabi-

nów maszynowych. Dekoracja ograniczała się do 

jednego krzesła, gdyż jak reżyser stwierdził: 

„ważne jest , aby uruchomić swoją wyobraźnię".  

Elementem nawiązującym do budowy 

dramatu antycznego była obecność chóru, a wła-

ściwie tylko jego kwestii, który zostały nagrane 

wcześniej i zaprezentowane w  odpowiednim 

momencie.  

Przedstawienie trwało ponad godzinę. Wi-

downi spektakl podobał się, gdyż pozwolił na 

głębsze zrozumienie szkolnej, nie należącej do 

najłatwiejszych, lektury. 

 
 

Nasza drużyna koszykarska wzięła udział 

w barażach organizowanych w Paniowach. Mu-

sieliśmy się zmierzyć z zespołami z Łazisk i Bu-

jakowa. Po wyrównanej i zaciętej walce uczenni-

ce naszej szkoły zajęły zasłużone  pierwsze miej-

sce. 

11 stycznia ciąg dalszy zmagań w Powia-

towych Zawodach Piłki Koszykowej Dziewcząt. 
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 Po raz drugi otrzymaliśmy zgodę od Funda-

cji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na utwo-

rzenie przy Gimnazjum w Ornontowicach w dniu 14 
stycznia 2007r.  Sztabu XV Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy oraz dodatkowo na zorga-

nizowanie imprezy zamkniętej na terenie Gimna-

zjum. 

W ramach tejże imprezy, której celem jest 

zebranie dodatkowych środków na rzecz Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, w holu naszej szko-

ły od godz. 15
00

 odbywać się będą występy arty-

styczne – zaprezentują się zaproszone zespoły mu-

zyczne oraz uczniowie i absolwenci ornontowickich 

szkół. 

Wzorem ubiegłego roku planujemy przepro-

wadzenie akcji „wartościowych przedmiotów”, 

kiermaszu i loterii; działać będzie kawiarenka inter-

netowa, a na sali gimnastycznej rozgrywane będą 

mecze towarzyskie. Kulminacyjnym momentem bę-

dzie: „Światełko do nieba”. 

W imieniu własnym oraz współorganizato-

rów Sztabu XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy w Ornontowicach, którymi są Urząd 

Gminy Ornontowice oraz Zespół Szkolno – Przed-

szkolny w Gminie Ornontowice, zapraszamy do 

wsparcia działań organizatorów i „zagrania” na 

rzecz potrzebujących również naszej pomocy dzieci. 

Zwracamy się też z prośbą o darowanie 

przedmiotów na licytacje. Można je składać w se-

kretariacie Gimnazjum do 5 stycznia 2007r. 

 

Organizatorzy Sztabu XV Finału WOŚP 
w Gimnazjum w Ornontowicach  

 

Spotkanie klas pierwszych 

z p. Profaską 
 

Uczniowie klas pierwszych naszego Gim-

nazjum spotkali się w dniu 1 grudnia 2006 r.  

z p. Bolesławem Profaską autorem książek i arty-

kułów o tematyce historycznej publikowanej  

w prasie regionalnej i pismach naukowych. 

Tematem spotkania było: „Wśród śląskich nazw”. 

Wprowadzenie do tematu wiązało się z przypo-

mnieniem grupy wyrazów tworzących nazwy wła-

sne np. dom, samochód. Z grupy tej wyodrębniono 

nazwy - nazywane „identyfikatorami”. Identyfika-

tory określają konkretne miejsce lub osobę.  

Przechodząc do objaśnienia nazw regionów i miej-

scowości omówione zostało pochodzenie nazwy 

„Śląsk” oraz nazw najstarszych grodów: Mikołów, 

Żory, Rybnik, Gliwice założonych na wschodnim 

pograniczu księstwa raciborskiego.  

Zwrócono również uwagę na pochodzenie 

innych ciekawych nazw miast założonych w póź-

niejszych wiekach między innymi Tychów i Za-

brza. 

 Następnie przystąpiono do objaśnienia po-

chodzenia imion i nazwisk. Zagadnienie to wzbu-

dziło szczególne zainteresowanie uczniów ze 

względu na chęć poznania genezy własnego nazwi-

ska. Większość zainteresowanych otrzymała od-

powiedź na pytanie jak utworzone zostało jego na-

zwisko np. syna Kołodzieja nazwano Kołodziej-

czykiem, nazwisko Klimczyk pochodziło od imie-

nia Klemens itp. 

 Historia pochodzenia rodziny staje się  

w dzisiejszej zjednoczonej Europie niezbędna ze 

względu na dużą emigrację rodaków po świecie. 

Zdarza się, że wymagana jest w pewnych zawo-

dach zaufania publicznego dokumentacja rodziny 

do trzeciego pokolenia.     

Uczniowie poznali też krótką historię ro-

dziny mieszkającej obecnie w Anglii, której korze-

nie sięgają Polski. 

 Na koniec prelekcji młodzież została zapo-

znana ze sposobami wykreślania drzewa genealo-

gicznego swojego rodu. 

 Miejmy nadzieję, że ziarenko zasiane pod-

czas tego spotkania spowoduje większe zaintere-

sowanie korzeniami własnej rodziny przez naszych 

uczniów, którzy w najbliższym czasie będą szcze-

gólnie spotykać się ze swoimi rodzinami. 
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10. TARGI  KSIĄŻKI  W  KRAKOWIE 
oraz 

MIĘDZYNARODOWY   DZIEŃ  
BIBLIOTEK   SZKOLNYCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku 20 października  najlepsi czy-

telnicy gimnazjum byli obecni na 10. Targach 

Książki w Krakowie. Targom Książki jak zwykle 

towarzyszył bogaty program imprez kulturalnych, 

spotkań z autorami, przedstawicielami świata kultu-

ry, nauki, sztuki oraz mediów.  

Dziesiąta Jubileuszowa edycja targów zgro-

madziła 412 wystawców z całej Polski, w imprezie 

udział wzięło ponad 300 znakomitych gości. Tym 

milej było znaleźć się w tak wspaniałym gronie, 

gdyż potraktowani zostaliśmy jako goście branżowi, 

jako że na wycieczkę pojechaliśmy w gronie biblio-

tekarzy powiatu mikołowskiego i młodzieży pasjo-

nującej się czytaniem. W drodze do Krakowa  towa-

rzyszyła nam śląska pisarka Ewa Prochaczek, więc 

przy okazji wzięliśmy udział w swoistym „autoka-

rowym” spotkaniu autorskim. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Z Targów wróciliśmy jak co roku bardzo 

zadowoleni choć nieco zmęczeni i tradycyjnie ob-

ładowani zakupionymi książkami i mnóstwem 

„gratisów” w postaci plakatów, folderów, katalo-

gów, zakładek, kalendarzyków. 

Przez kilka kolejnych dni można było w 

bibliotece gimnazjalnej oglądać i przeglądać 

przywiezione nowości na specjalnie zorganizowa-

nej wystawie, w której przygotowanie zaangażo-

wały się uczestniczące w Targach uczennice: Ewa 

Małek, Klaudia Spyra, Kasia Kupa, Dominika 

Słaboń, Joasia Spyra, Magda Długaj i Iwona 

Gałuszka.  
Przegląd targowych nowości zbiegł się  

z dorocznym Międzynarodowym Dniem Biblio-

tek Szkolnych, świętem  przypadającym w tym 

roku 23 października. Hasło tegorocznych ob-

chodów : "Czytać. Wiedzieć. Robić" podkreślało  

związek między czytaniem, zdobywaniem wiedzy 

i wykorzystywaniem jej w praktyce – do czego 

niezbędna jest dobrze wyposażona biblioteka. Ten 

specjalny dzień to okazja, aby zainteresować 

uczniów, nauczycieli i lokalne środowisko działa-

niami biblioteki szkolnej. Przyjemna świąteczna 

atmosfera zawsze ułatwia życzliwe kontakty, po-

maga tworzyć wizerunek biblioteki jako miejsca 

przyjaznego, gościnnego, interesującego i ważne-

go. Przy czym podkreślić należy, że biblioteka 

zaprasza wszystkich czytelników zawsze – nie 

tylko od święta. 
  

„Światowy dzień AIDS i HIV” 
 

01.12.2003r. obchodzony był światowy dzień 

AIDS i HIV. Z tej okazji odbył się w naszej szkole 

apel. Występujący przekazywali wiadomości na temat 

AIDS i HIV, mówili o tym, jak uchronić się przed ni-

mi. Poinformowano nas również, z jakimi problemami 

borykają się chorzy i w jaki sposób możemy im po-

móc.  
 

 

 
DO II ETAPU ZAKWALIKOWALI SIĘ UCZNIOWIE: 

§ Mirosław Szmaj  II b – j. polski, chemia 

§ Joanna Serafin II b    – j. polski 

§ Bartłomiej Basiura    - j. polski 

§ Karolina Kamińska    - j. polski 

§ Emanuela Zajusz       - j. polski 

                                                          Gratulujemy!!! 
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6 grudnia naszą szkołę odwiedził święty 

Mikołaj w towarzystwie aniołków i diabełków. 

Obdarował grzecznych uczniów oraz pracowni-

ków szkoły cukierkami, zaś niesfornym pogroził 

rózgą. Wszyscy obdarowani byli zadowoleni  

i z niecierpliwością czekają na kolejną wizytę Mi-

kołaja już za rok. 

 
KONKURS  NA  NAJŁADNIEJSZĄ 
KARTKĘ  BOŻONARODZENIOWĄ 

ROZTRZYGNIĘTY!!! 
 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Na-

rodzenia Rada Młodzieżowa pod opieką pani 

Iwony Sznapki zorganizowała konkurs na najład-

niejszą kartkę bożonarodzeniową. A oto wyniki: 

1 miejsce -  klasa I a 

2 miejsce - klasa III a 

3 miejsce - klasa III c  

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!!! 

 
 

 

 

 

 

          
 
   

 
 

Asia: Dzień dobry. Jest Pani nowym nauczycie-

lem w gimnazjum, więc chciałabym zadać Pani 

kilka pytań. 

Pani Ewa Malich: Proszę bardzo. 
Asia: Jakie różnice zauważyła Pani po rozpoczę-

ciu pracy w Ornontowicach? 

Pani Malich: Przede wszystkim panuje tu spora 

dyscyplina, co wpływa na pracę nauczycieli 

i funkcjonowanie uczniów. 
Asia: Jakie są Pani  odczucia po kilku miesiącach 

pracy w naszej szkole?: 

Pani Malich: Pozytywne, atmosfera w szkole jest 

raczej miła i przyjemna. 
Asia: Dlaczego uczy Pani historii? 

Pani Malich: Zawsze lubiłam ten przedmiot. 

Kiedy skończyłam liceum, postanowiłam pójść na 

studia, wybierając oczywiście historię. 
Asia: A dlaczego została Pani nauczycielem? 

Pani Malich: Na studiach wybrałam specjaliza-

cję nauczycielską. Ponadto lubię pracować  

z dziećmi i młodzieżą i nie widzę siebie w innym 

zawodzie. 
Asia: Jakie ma Pani na przyszłość? Jeśli byłaby 

możliwość zostanie Pani w naszej szkole? 

Pani Malich: Jeśli byłaby taka możliwość, to 

chciałabym uczyć w tej szkole ze względu na mło-

dzież, którą lepiej poznałam i nauczycieli, z któ-

rymi dobrze mi się pracuje. 
Asia: Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu. 

 

Życzenia 
 

Czarodziejskich chwil  

Ciepłej rodzinnej atmosfery  

Uśmiechów, zdrówka, 

Pyszności na stole, cudownych prezencików  

Spełnienia marzeń  

Wyjątkowego Sylwestra  

i wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku. 
 

życzy 
dyrekcja gimnazjum  

oraz grono pedagogiczne 
 

 

 

 

  

   


