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5 maja 1791 roku dzień trzeciego maja został 

uznany Świętem Konstytucji Trzeciego Maja. Ob-
chody tego święta były zakazane podczas rozbio-
rów, a ponownie jego obchodzenie zostało wzno-
wione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. 
Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane 
przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Pol-
ski w czasie II wojny światowej, a po antykomuni-
stycznych demonstracjach w 1946 r. nie było ob-

chodzone w Polsce, natomiast zastąpione obchodami 

Święta 1 Maja – Święta Pracy. W styczniu 1951 r. 

święto Konstytucji  zostało oficjalnie zdelegalizo-

wane przez władze komunistyczne. 

Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło 

w Polsce do protestów i demonstracji antyrządo-

wych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od 

kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy 

do uroczyście obchodzonych polskich świąt. W roku 

2007 po raz pierwszy również na Litwie będzie ob-

chodzone święto Konstytucji 3 Maja ze względu na 

losy  obu krajów, które w 1791 stanowiły jedno pań-

stwo. 

W tym roku apel z okazji rocznicy uchwa-

lenia Konstytucji Trzeciego Maja przygotowała 

klasa II C pod okiem pani Lilianny Łacheta. 

Zwrócono uwagę na  okoliczności towarzyszące 

powstaniu tej pierwszej europejskiej ustawy rzą-

dowej. Uczniowie recytowali wiersze pobudzają-

ce patriotycznego ducha. Odśpiewano również 

pieśni „My, pierwsza brygada” i „Hej, chłopcy, 

bagnet na broń”.  Przypomniano także o zwyczaju 

wywieszania flag państwowych. 

 
 

Z okazji zakończenia roku nauczycielom 

dziękujemy za trud wychowania i poświęcenie, 

życząc jednocześnie udanych wakacji. 
 

„Niech twoje serce nie troszczy się o sprawy małe  

i nieważne...  

Zachwyć się błękitem nieba i ptakiem zawieszonym  

w locie. 

Usłysz głos lasu w zielonej jego głębi... 

Szum strumienia otoczonego chabrowym wiankiem 

leśnych fiołków... 

Posłuchaj śpiewu ptaków, kumkania żab i koncertu 

świerszczy.  

Przeżyj przyjazne pomruki burzy,  

a potem oczy zwróć ku tęczy łączącej niebo z ziemią. 

Niech oczaruje cię bajeczna zieleń łąk, przetykanych 

łanami zbóż, 

polnych kwiatów i pachnących ziół. 

Niech dobry deszcz rozczesując korony drzew spadnie 

i na ciebie,  

abyś potem poczuł ciepło słońca osuszającego wszyst-

ko. 

Tylko tu, w sercu przyrody, możesz usłyszeć bicie 

własnego serca, 

głos sumienia... 
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Naszym miejscem noclegowym był statek-

botel o wdzięcznym imieniu "Aldona". Był on za-

cumowany między mostem Poniatowskiego a mo-

stem Średnicowym w przystani "Trojan".  Stąd spa-

cerkiem mogliśmy iść na Stare Miasto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pokoje mieliśmy dwu -  i trzyosobowe, nieco ma-

łe, ale urządzone dość praktycznie. Do swej dyspozycji 

mieliśmy prysznice na korytarzu, kącik kuchenny oraz 

pokój dzienny (świetlicę) z telewizorem. Pomieszczenie 

to stawało się wieczorami centrum życia towarzyskiego. 

To tu urządzano konkursy piosenki, które oceniało jury 

złożone z nauczycieli. Ci jednak nie dali się namówić na 

występ, ale i tak wrażeń było co niemiara. Pamiętacie 

występ kolegów z piosenką „Straciłaś...”? Nasi opieku-

nowie aż płakali ze śmiechu! To w tym miejscu także 

oglądaliśmy kultowe kreskówki lub graliśmy w karty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Noce upływały bez większych problemów, nic nie 

zakłócało spokoju, bo przecież nie można niczego zarzu-

cić osobom próbującym złowić jakąś rybę. Wisła leniwie 

toczyła swe wody, a pobyt na statku spowitym mgłą  

o poranku stawał się zachętą do słodkiego lenistwa. Aż 

trudno uwierzyć, że to wszystko dzieło się w samym cen-

trum wielkiego miasta. 

Trzy dni szybko minęły, a my musieliśmy wrócić 

do domu. Pozostały jednak zdjęcia. 

 

 
Uczniowie klas II i III naszej szkoły mieli 

możliwość zwiedzenia stolicy podczas trzydniowej 

wycieczki. Chętnych było tak wielu, że wyjazd od-

był się w dwóch turach. 16 maja jako pierwsi wy-

jechali uczniowie klasy IIC, IIIA oraz IIIB. Druga 

grupa na podbój Warszawy wyruszyła 4 czerwca.  

Nasza wycieczka zaczęła się bardzo wcze-

śnie, bo już o godz. 6 zajmowaliśmy miejsca w au-

tokarze. Na pokład naszego pojazdu zabraliśmy 

oprócz naszych opiekunów i kierowcy, także prze-

wodnika, który nosił nazwisko jak najbardziej pa-

sujące do człowieka organizującego wyjazdy – pa-

na Przygodę. Czas szybko płynął na rozmowach, 

piosenkach i ...jedzeniu. Ani się nie spostrzegliśmy, 

a już byliśmy w mieście legendarnych Warsa i Sa-

wy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie trwania wycieczki dużo zwiedzili-

śmy: m.in. Okęcie, Wilanów, Pałac Kultury i Na-

uki, Zamek Królewski. Byliśmy na Placu Zamko-

wym, na Rynku Starego Miasta, przy pomniku 

Chopina w Łazienkach. Z tym ostatnim miejscem 

wiążą się wspomnienia: zagubienie plecaków, py-

tanie o drogę i pawie dumnie spacerujące po parku. 
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Bal tegorocznych absolwentów gimnazjum 

odbył się w sobotę 16 czerwca w sali GOK. Na tę 

szczególną uroczystość zaproszono nie tylko na-

uczycieli, pracowników szkoły, ale także władze 

gminy. Dekorację sali, o którą zadbali rodzice, sta-

nowiły kwiaty oraz balony w liczbie aż 600. W tym 

miejscu należy gorąco podziękować wszystkim, któ-

rzy przyczynili się do zorganizowania komersu. 

Punktualnie o 16.00 zawołano „Poloneza 

czas zacząć” i na salę wkroczyły elegancko ubrane 

pary. Nauczyciele z podziwem obserwowali swych 

podopiecznych, którzy zgodnie z tradycją tym tań-

cem rozpoczęli swój pierwszy poważny bal.  

Młodzież tego dnia wyglądała zupełnie ina-

czej niż zazwyczaj. Dziewczyny w cudownych kre-

acjach z pięknie uczesanymi włosami, chłopcy  

w ciemnych garniturach, pod krawatami. 

Kolejnym punktem programu były prezenta-

cje przygotowane przez uczniów. Klasa IIIA przed-

stawiła program, na który składały się różne wesołe 

zdjęcia z trzech lat nauki w szkole. IIIB zorganizo-

wała „Galę Szkolnych Oskarów”, wręczając statuet-

ki uczniom wyróżniającym się w określonej katego-

rii. Klasa IIIC pokazała film utrzymany w konwencji 

„starego kina” zatytułowany „Z życia klasy”. Nato-

miast klasa IIID dokonała podsumowania swego po-

bytu w szkole przez przedstawienie uczących ich 

nauczycieli oraz wymienienie swych „drobnych 

grzeszków”. Każda z klas dziękowała nauczycielom 

za trud nauczania, cierpliwość i wyrozumiałość. 

O oprawę muzyczną imprezy dbał didżej, 

proponując szeroki repertuar utworów. Nikt więc nie 

mógł się skarżyć na piosenki „nie w jego typie”. By-

ło wręcz przeciwnie - wszyscy się świetnie bawili. 

Po tańcach dyskotekowych przyszła pora na „tańce 

towarzyskie” i co śmielsi uczniowie prosili swoje 

nauczycielki na parkiet. Po niedługim czasie grono 

pedagogiczne odważnie szalało wśród młodzieży.  

Nie obyło się bez dedykacji dla pani dyrektor 

i wychowawców, a niejednej pani zakręciła się łezka 

w oku. Żal wypuszczać tak sympatyczną młodzież. 

Tyle razem przecież przeżyli, tyle wspólnych spraw 

mieli, a teraz .... ”a teraz już koniec, możemy iść” . .. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość nadania imienia rozpoczęła 

się od Mszy Św. w Kościele Parafialnym o godz. 

10
00

. Po przejściu do szkoły, powitaniu gości  

i przedstawieniu krótkiej historii gimnazjum wraz 

z uzasadnieniem wyboru patrona, władze samo-

rządowe na ręce p. Dyrektor Danuty Jasielczuk 

przekazały akt nadania Szkole imienia Noblistów 

Polskich. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej doko-

nał Śląski Kurator Oświaty dr Marian Drosio, 

który zaszczycił nas swoją obecnością. Tablicę 

poświęcił Ksiądz Proboszcz Jerzy Kiełbasa.  

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 

również Poseł na Sejm RP p. Eugeniusz Wycisło, 

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego p. Piotr 
Zienc Kierownik Delegatury w Rybniku: p. Gra-
żyna Bagińska-Rojek oraz Starszy Wizytator  
p. Krystyna Pietryja-Grigorijew, Przewodni-

czący Rady Gminy Ornontowice p. Stanisław 
Malczyk, Radni Gminy oraz  Wójt Gminy Ornon-

towice p. Kazimierz Adamczyk i pracownicy 

Urzędu Gminy, delegacje szkół: Dyrektor Gimna-

zjum  im. Noblistów Polskich nr 3 w Gliwicach  

p. Danuta Tyrka, Dyrekcja Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Gminie Ornontowice p. Gizela 
Siedlaczek i p. Bożena Kubica, Wicedyrektor  

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornonto-

wicach p. Iwona Smorz, przedstawiciele instytu-

cji, zakładów pracy i firm działających na terenie 

Ornontowic, rodzice uczniów i młodzież gimna-

zjalna. Część oficjalną zakończyły  życzenia Go-

ści i podziękowania w formie dyplomów, którymi 

p. Dyrektor im. Noblistów Polskich w Ornontowi-

cach uhonorowała uczestników uroczystości. 
cd  na  str. 4 
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Następnie inicjatywę przejęła młodzież   

i zaprosiła na część artystyczną, podczas której 

uczniowie zaprezentowali krótką historię Nagrody 

Nobla i sylwetki patronów szkoły w kolejności 

otrzymywania Nagrody Nobla: (Maria Curie – 

Skłodowska – 1903 i 1911, Henryk Sienkiewicz – 

1905, Władysław Stanisław Reymont – 1924, 

Czesław Miłosz – 1980, Lech Wałęsa – 

1983,Wisława Szymborska – 1996).  

Na zakończenie przewodnicząca Samorzą-

du a Uczniowskiego zaprosiła wszystkich gości do 

zwiedzenia odświętnej szkoły i na okazjonalny 

poczęstunek. W klasach zostały przygotowane 

gazetki okolicznościowe oraz wystawy. Można 

było na nich obejrzeć fotografie i portrety Nobli-

stów, zapoznać się z ich biografiami i poznać cie-

kawostki z życia. Była także możliwość przeczy-

tania lub wysłuchania utworów literackich. Dla 

bardziej dociekliwych nie lada gratką są doświad-

czenia chemiczne prezentowane w sali poświęco-

nej Marii Skłodowskiej-Curie. 

Świętowanie nadania imienia nie zakoń-

czyło się jednak wraz z oficjalną częścią uroczy-

stości. W godzinach popołudniowych również 

przewidziano liczne atrakcje. O godzinie 16
00

 

koncertował zespół „Stauros”, a potem młodzież 

spotkała się na dyskotece, by przy dźwiękach mu-

zyki, smacznym cieście i grilowanej kiełbasce mi-

ło spędzić czas we własnym gronie – gronie 

uczniów Gimnazjum im. Noblistów Polskich  

w Ornontowicach. 

Dodajmy, że z okazji nadania imienia 

szkole zostały zorganizowane liczne konkursy 

wiedzowe, literackie i plastyczne.  

W  konkursie na „Logo szkoły”  najczytelniejszy 

znak rozpoznawczy, w pełni oddającego charakter 

naszego gimnazjum  zaprojektowała Mariola 
Maciejczyk z klasy IIIc. Z kolei za najbardziej 

charakterystyczny  „Ex libris biblioteki” uznano 

projekt Julii Zajusz z klasy IIId.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  
 
 
 
 
 
 

W dniu 2 czerwca 2007r. odbył się w Knu-

rowie XVI Otwarty Bieg Młodości, którego orga-

nizatorem był Amatorski Klub Biegacza i MOSiR 

Knurów. Patronat honorowy nad zawodami objął 

starosta powiatu gliwickiego Adam Szczypka,  

a w roli starterów wystąpili m.in. Prezydent Knu-

rowa Adam Rams i jego zastępca Piotr Surówka.  

Uczniowie z Gimnazjum im. Noblistów 

Polskich w Ornontowicach już po raz drugi 

uczestniczyli w tej imprezie. Bieg ten, po raz 

pierwszy, odbył się w międzynarodowej obsadzie. 

Przyjechali m.in. Słowacy z zaprzyjaźnionego 

Svitu. Uczniowie naszej szkoły udowodnili, że  

w bieganiu nadal utrzymują wysoki poziom. 

Wszyscy zgłoszeni przez gimnazjum zawodnicy 

zajęli lokaty w pierwszej dziesiątce, a miejsca na 

podium wywalczyli: Aneta Musiał (I miejsce), 

Krzysztof Wawrzynek (I miejsce) i Marta Kastelik 

(III miejsce). Pomimo, że bieg przebiegał w stru-

gach deszczu, uczestniczyło w nim ponad 400 

osób. Ornontowice reprezentowali: Aneta Musiał 

(IIIb), Aleksandra Stachewicz (IIa), Marta Kaste-

lik (IIc), Klaudia Lindner (IId), Natalia Kastelik 

(Ic), Mateusz Bieniek (Id), Mateusz Rajca (IIc), 

Krzysztof Wawrzynek (IIc), Kamil Kasprzycki 

(IIIa) i Dawid Limanówka (IIIb). 

Wszyscy nasi uczniowie byli zadowoleni  

z uzyskanych wyników i uśmiechnięci powrócili 

do Ornontowic. 

Opiekunami młodzieży byli: Elżbieta Lewicka, 

Karol Zuber i Łukasz Hauke, którzy mocno kibi-

cowali swoim uczniom. 
 

 

 

 
 


