
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 

1 

                        GIMNAZJALISTA 
NR 1/41/2007/2008                                  DWUMIESIĘCZNIK wrzesień / październik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 

2007/2008 w Gimnazjum im. Noblistów Polskich 

w Ornontowicach w dniu trzeciego września br. 

powitaliśmy serdecznie nowego dyrektora gimna-

zjum, którym został pan mgr inż. Wojciech Ho-

szek. Jednocześnie złożyliśmy serdeczne podzię-

kowania pani mgr Danucie Jasielczuk, która peł-

niąc funkcję dyrektora od momentu powołania do 

życia szkół typu gimnazjalnego, przez 8 lat dbała  

o jak najlepsze funkcjonowanie naszej szkoły, bu-

dowanie jej tradycji aż po nadanie jej imienia  

w dniu 31 marca 2007 r. Równie serdecznie po-

dziękowaliśmy pani wicedyrektor mgr Kornelii 

Osińskiej-Kurpas głównie za życzliwość w organi-

zowaniu nam szkolnego życia.  

Do słów wdzięczności ze strony uczniów, 

nauczycieli i rodziców przyłączyły się władze na-

szej Gminy.  

W nasze szeregi przyjęliśmy też dwie nowe 

nauczycielki: p. mgr Monikę Wodniok, która bę-

dzie uczyć biologii, oraz p. mgr Joannę Kwol, któ-

ra poprowadzi lekcje muzyki oraz zaopiekuje się 

naszym gimnazjalnym chórkiem.  

 
 

          Natomiast opieka nad uczniami klas 

pierwszych została powierzona wychowawczy-

niom: p. mgr Bożenie Banach (IA), p. mgr Alek-

sandrze Zupok (IB) oraz p. mgr Iwonie Sznapka 

(IC). Mamy nadzieję, że rozpoczynający się rok 

szkolny dostarczy nam wielu ciekawych, pozy-

tywnych wrażeń. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

Jak co roku aktywnie wzięliśmy udział  

w akcji pod hasłem „Łańcuch Czystych Serc”. 

Zademonstrowaliśmy w ten sposób swój sprzeciw 

wobec różnych uzależnień, wobec przemocy in-

terpersonalnej i nietolerancji. Uczniowie zapre-

zentowali plakaty i transparenty przygotowane 

specjalnie na tę okazję.  

Po przypomnieniu idei akcji, która jest 

działaniem profilaktycznym i ma realizować za-

mysł Marka Kotańskiego – promować wśród 

młodzieży postawę wolną od uzależnień - wszy-

scy złapali się za ręce, by pokazać ducha solidar-

ności z tymi, którzy cierpią z powodu używek, 

przemocy czy są dyskryminowani z powodu cho-

roby. 
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26 września obchodzimy po raz kolejny Eu-

ropejski Dzień Języków.  
Jego celem jest m.in. uświadomienie jak wiel-

kim bogactwem jest wielojęzyczność naszego kon-

tynentu. Na obszarze Europy istnieje bowiem ponad 

40 uznanych języków regionalnych i mniejszościo-

wych, używanych w ponad 100 społecznościach 

przez ponad 400 milionów użytkowników. Polskę 

zamieszkują przedstawiciele 9 mniejszości narodo-

wych: Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormia-

nie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy, Żydzi i cztery 

mniejszości etniczne: Karaimi, Łemkowie, Romowie 

i Tatarzy.  
 

 
 

27 września uczniowie klas III wraz z opiekuna-

mi pojechali do kina Cinema City w Rudzie Śląskiej na 

film pt. „Katyń”. film reżyserował Andrzej Wajda, który 

poświęcił go swoim rodzicom, a w szczególności ojcu, 

który najprawdopodobniej zginął w Katyniu. To film, 

który zapisze się w historii polskiego kina nie tylko dla-

tego, że nakręcił go Wajda, ale przede wszystkim dlatego, 

że ukazuje sens ludzkiego życia i przypomina o naszych 

przodkach, którzy tak bardzo kochali i szanowali swoją 

ojczyznę. 

To film, który autentycznie wzrusza i dotyka wi-

dza, więc warto go obejrzeć.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dnia 27 września odbyła się dyskoteka  

z okazji Dnia Chłopca. Wszyscy dobrze się bawili. 

Za muzykę odpowiedzialni byli uczniowie klas 

trzecich.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rada Młodzieżowa zorganizowała również 

zabawę, którą wszyscy miło wspominają – ci, co 

brali udział i ci, którzy tylko oglądali.  
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W Auschwitz-I część bloków jest niedostęp-

na (bloki rezerwatowe, administracja, działy muze-

alne), w Auschwitz-II Birkenau można wejść w za-

sadzie do wszystkich znajdujących się tam baraków. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W połowie września Gimnazjum w Ornontowi-

cach zorganizowało zawody lekkoatletyczne dla dziew-

cząt i chłopców szkół gimnazjalnych. Impreza odbyła się 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach. 

 

Dyscypliny: 
1. Bieg 100m (dziewczęta i chłopcy) 

2. Bieg 300m (dziewczęta i chłopcy) 

3. Bieg 600m (dziewczęta) i 1000m (chłopcy) 

4. Skok w dal (dziewczęta i chłopcy) 

5. Pchnięcie kulą (dziewczęta – 4kg; chłopcy – 5kg) 

Liczba osób w drużynie: 12 
 

Klasyfikacja generalna z zawodów umieszczona jest na 

stronie: www.ornontowice.edu.pl 

 

 

 

 

Tradycją naszej szkoły są wycieczki 

uczniów klas trzecich do muzeum w Oświęcimiu.  

I tak było w tym roku. Wszystko przebiegło spraw-

nie, choć mroźna pogoda dawała się nam we znaki. 

W naszych sercach pozostała jednak refleksjach  

o ludziach, którzy odeszli... 

Dzięki naszym przewodnikom mogliśmy 

poznać 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 utworzo-

no Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau,  

a w 1979 r. miejsca te wpisano na Listę Obiektów 

Światowego Dziedzictwa UNESCO.  

Tereny i obiekty obu obozów AuschwitzI  

i Auschwitz-II Birkenau są w całości udostępnione 

zwiedzającym. 

 



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 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzęsiny zorganizował samorząd szkolny 

pod czujnym okiem pani mgr Iwony Sznapka. Im-

preza ta odbyła się 11 października 2007r. Trwała 

dwie godziny lekcyjne, z czego pierwsza część po-

święcona była zabawom sprawnościowym i intelek-

tualnym. W konkursach rywalizowały oczywiście 

tylko klasy pierwsze, ale najlepsza okazała się I B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród zadań konkursowych było umalowanie 

dziewczyny, udzielenie odpowiedzi na śmieszne  

i dziwne pytania (np. Jak witają się papieże?), za-

bawa z jabłkiem oraz taniec przy muzyce.  

W drugiej części odbył się tzw. chrzest klas pierw-

szych, który był symbolicznym przywitaniem 

pierwszoklasistów w gimnazjum. Nowoprzyjęci 

musieli na kolanach przejść między przeszkodami,  

a także „dobrowolnie” poddać się chłoście.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ostatnim etapem zabawy była dyskoteka i zrobie-

nie pamiątkowych zdjęć. Trzeba przyznać, że 

wszyscy dobrze się bawili. 

Opracowanie: K.G. i P. M. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM  

KONKURSÓW  
DLA UCZNIÓW  GIMNAZJUM  

W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 
 

 

 

 

Konkurs Etap I Etap II Etap III 
 

Język 
polski 

 

06 listopada 2007 r. 

9.00 – 10.30 

29 stycznia 2008 r. 

9.00 – 10.30 

5 marca 2008 r. 

9.00 – 10.30 

 
Język  

angielski 
 

15 listopada 2007 r. 

9.00 – 10.30 

7 luty 2008 r. 

9.00 – 10.30 

14 marca 2008 r. 

9.00 – 10.30 

 
Język 

 niemiecki 
 

16 listopada 2007 r. 

9.00 – 10.30 

8 luty 2008 r. 

9.00 – 10.30 

17 marca 2008 r. 

9.00 – 10.30 

 
Historia 

 

07 listopada 2007 r. 

9.00 – 10.30 

30 stycznia 2008 r. 

9.00 – 10.30 

6 marca 2008 r. 

9.00 – 10.30 

 
Matematy-

ka 
 

08 listopada 2007 r. 

9.00 – 10.30 

31 stycznia 2008 r. 

9.00 – 10.30 

7 marca 2008 r. 

9.00 – 10.30 

 
Fizyka 

 

09 listopada 2007 r. 

9.00 – 10.30 

1 luty 2008 r. 

9.00 – 10.30 

10 marca 2008 r. 

9.00 – 10.30 

 
Biologia 

 

12 listopada 2007 r. 

9.00 – 10.30 

4 luty 2008 r. 

9.00 – 10.30 

11 marca 2008 r. 

9.00 – 10.30 

 
Chemia 

 

13 listopada 2007 r. 

9.00 – 10.30 

5 luty 2008 r. 

9.00 – 10.30 

12 marca 2008 r. 

9.00 – 10.30 

 
Geografia 

 

14 listopada 2007 r. 

9.00 – 10.30 

6 luty 2008 r. 

9.00 – 10.30 

13 marca 2008 r. 

9.00 – 10.30 
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Na szkolnych korytarzach dominuje kolor grana-

towy. Dlaczego? Otóż nadeszły długo oczekiwane mun-

durki. Ich pojawienie się wywołało sprzeczne emocje. 

Nauczyciele odetchnęli z  ulgą, natomiast uczniowie ra-

czej z niechęcią odbierali zamówione ubrania. Teraz jed-

nak większość społeczności gimnazjum pogodziła się  

z koniecznością noszenia obowiązkowego stroju, choć 

niektórzy jeszcze długo zastanawiali się,  po co nam te 

mundurki.  

Uczniowie klas II i III noszą jednolite stroje już 

od początku października, natomiast pierwszoklasiści 

wpierw musieli zostać zmierzeni i w efekcie mundurki 

otrzymali pod koniec października.  

Nasze gimnazjum zdecydowało się na dwa ro-

dzaje mundurków. Mamy bluzę z długim rękawem i ko-

szulkę z krótkim rękawkiem. Na obu wyhaftowano logo 

gimnazjum. 

Wiele osób zauważyło plusy nowej sytuacji: ża-

den uczeń nie wywyższa się z powodu lepszych ciuchów, 

a i skończyło się robienie ze szkolnych korytarzy wybie-

gów mody. Osoby z zewnątrz nie wejdą już do szkoły 

niepostrzeżenie, więc mundurki wpłynęły też na zwięk-

szenie bezpieczeństwa.  

Noszenie mundurków ma jednak swe wady,  

o czym wie najlepiej każdy indywidualista... 

Opracowała: J.B. 

 

 
 
Uczennice (Małgosia, Aga, Klaudia):  
Chciałybyśmy zadać Panu kilka pytań dotyczących Pana 

pracy i naszej szkoły. Jak długo jest Pan nauczycielem  

i jaka jest Pana specjalizacja?  

Pan Dyrektor: Jestem nauczycielem dziewiąty rok  

i mam różne specjalizacje min: magister ogrodnictwa, 

żywienia człowieka, gospodarstwa domowego, technolo-

gii informacyjnej, zarządzania oświatą. 

Uczennice: Czy nasza szkoła jest pierwszą placówką,  

w której podjął Pan pracę z dziećmi lub młodzieżą? 

Pan Dyrektor: Nie, osiem lat przepracowałem  

w Zespole Szkół Ponad Gimnazjalnych w Ornontowi-

cach. 

Uczennice: Jak się Panu pracuje w naszej szkole?  

Pan Dyrektor: Bardzo dobrze. 

Uczennice: Czy miał pan już jakieś przykrości ze strony 

uczniów naszej szkoły? 

Pan Dyrektor:  Nie, nie miałem. 

Uczennice: Co chciałby Pan zmienić w naszej szkole? 

 

Pan Dyrektor: Chciałbym poprawić stan bezpieczeń-

stwa w naszej szkole. 

Uczennice: Dziękujemy bardzo za rozmowę. Życzymy 

owocnej  i miłej współpracy z uczniami oraz Gronem 

Pedagogicznym naszego gimnazjum. 

 

"Elektroniczny system kontroli 
frekwencji 

i postępów w nauce" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od listopada br. nasza szkoła uruchamia 

"Elektroniczny system kontroli frekwencji  
i postępów w nauce". Celem tego systemu będzie 

udostępnienie możliwości kontroli przez rodziców 

bieżących postępów w nauce za pomocą świato-

wej sieci Internet.  

Jak informuje producent korzyści wynika-

jące z wprowadzenia tego systemu są następujące: 

* możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka 

w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmia-

stowej reakcji na ewentualny problem wagarowa-

nia, 

* stały dostęp do ocen dziecka z możliwością 

szczegółowej analizy postępów w nauce na pod-

stawie precyzyjnych danych dotyczących daty 

wystawienia oceny, kategorii oceny, wagi oceny 

w liczeniu średniej oraz nauczyciela, który tę oce-

nę wystawił, 

* szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy 

szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona ja-

kimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma 

miejsce przy klasycznych wywiadówkach. 

"... 

 

Czy system przyjmie się w naszej szkole zoba-

czymy a tymczasem więcej informacji znajdziecie 

na stronie producenta: 

https://www.dziennik.librus.pl/ 
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Ks. Piotr A. Faliński 

Zaduszki 

kręte alejki wiodące przez ziemię 

znaczone krzyżami 

poświata płomieni wypełnia 

ogrom ciemności 

i cisza zmieszana z zadumą 

otwiera jak klucz grobowe milczenie 

spotkanie dwóch światów, 

które są tak odległe 

jednak bliskie bo związane 

z człowiekiem 

to życie 

to jedność 

to zaduszki 

 

Zaduszki  
 

Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował 

w chrześcijaństwie w roku 998 św. Odylon, opat  

z Cluny, jako przeciwwagę dla pogańskich ob-

rządków czczących zmarłych. Na dzień modłów 

za dusze zmarłych - stąd nazwa „Zaduszki” -   

wyznaczył pierwszy dzień po Wszystkich Świę-

tych. W XIII wieku ta tradycja rozpowszechniła 

się w całym Kościele katolickim.  

W Zaduszki odwiedza się cmentarze, gro-

by zmarłych z rodziny i uczestniczy się w mszach, 

modląc się w intencji zmarłych. Tego dnia istnieje 

tradycja zapalania świeczek czy zniczy na  gro-

bach zmarłych oraz składania kwiatów, wieńców 

lub też innego typu ozdób mających być symbo-

lem pamięci o tychże zmarłych.  

 

Inne oryginalne kulturowo sposoby ob-

chodzenia tego święta to m.in. słowiańskie Dzia-

dy, anglosaski  Halloween i meksykański Dzień 

Zmarłych. 

Dziady to ludowy zwyczaj Słowian i Bał-

tów. W pierwotnej formie obrzędu dusze należało 

ugościć, by zdobywając ich przychylność, jedno-

cześnie pomóc im w osiągnięciu spokoju w za-

światach. Wędrującym duszom oświetlano drogę 

do domu, rozpalając ogniska na rozstajach, aby 

mogły spędzić tę noc wśród bliskich.  

 
 
 

Dusze wzywano także podczas obrzędu, od-

bywającego się w opuszczonym miejscu kultu lub 

na cmentarzu. Obrzędowi przewodniczył Guślarz, 

wzywający dusze zmarłych przebywających  

w czyśćcu, aby powiedziały, czego potrzeba im do 

osiągnięcia zbawienia i aby posiliły się z żywymi.  

Do tego zwyczaju nawiązuje Adam Mic-

kiewicz w dramacie „Dziady”. 

Halloween, Hallowe'en to święto obcho-

dzone nocą 31 października  najhuczniej w Sta-

nach Zjednoczonych i Irlandii. 

Wydrążona dynia ze światełkiem w środku 

dla irlandzkich chłopów oznaczała błędne ogniki 

uważane za dusze zmarłych. W czasie tajemni-

czych obrzędów miano uwalniać ludzkie dusze  

z ciał czarnych kotów, sów i nietoperzy. 

Obecnie w wyeksponowanych miejscach do-

mów umieszcza się wydrążone i podświetlone od 

wewnątrz dynie z wyciętymi kształtami różnych 

postaci oraz, w zależności od wyobraźni domow-

ników, imitacje ludzkich czaszek, szkieletów, ma-

nekinów znanych postaci z horrorów, itp. Kulmi-

nacyjnym momentem tego święta jest odwiedza-

nie domów przez przebrane dzieci, które wypo-

wiadają zdanie "trick or treat" – psikus albo po-

częstunek, co ma nakłonić odwiedzonego do-

mownika do poczęstowania dzieci garścią wcze-

śniej zakupionych na ten cel słodyczy pod "groź-

bą" zrobienia mu psikusa. 

 

Mini-wywiad czyli… 
Trzy pytania do pana Arkadiusza 
Szymury 
 

• Czy w dzieciństwie był pan grzecznym dziec-

kiem? 

Starałem się być dobrym, grzecznym dzieckiem… 

Zawsze miałem dobre oceny. 

• Co pan sądzi o mundurkach? A gdyby tak na-

uczyciele mieliby nosić mundurki?  

Moim zdaniem mundurki to dobry pomysł, a jeśli 

mieliby je nosić także nauczyciele, to nie mam nic 

przeciwko. 

• Mógłby pan opowiedzieć nam o swoim hobby? 

Interesuję się sportem, a w szczególności piłką 

nożną. Obecnie gram w zespole Piast Leszczyny, 

ale jestem wychowankiem Ruchu Stanowice. 

Gram od 15 roku życia. 

• Dziękujemy za rozmowę. 

 

Rozmawiały: Asia i Beata 

 
 

 


