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ŻYCZENIA 

         „Dziś w mieście Dawida narodził się  

wam Zbawiciel...” 

Owocnych refleksji nad faktem, że Bóg stał się 

człowiekiem, odtąd zawsze jest z nami. 

Jest z nami, gdy się cieszymy i płaczemy, 

gdy pracujemy i odpoczywamy, i nawet wtedy,  

gdy grzeszymy... 

Pełnych pokoju świąt Bożego Narodzenia 

i błogosławionego Nowego Roku! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 listopada 1918 roku w miejscowości 

Compiègne, na północny-wschód od Paryża, 

przedstawiciele Niemiec podpisali rozejm, który 

oznaczał zakończenie I wojny światowej. Wcze-

śniej rozpadło się państwo Habsburgów – Austro-

Węgry. Symptomy te stały się sygnałem do działań 

niepodległościowych dla Polaków. Rozbrajano 

garnizony niemieckie stacjonujące na terenach tzw. 

„Kongresówki”. 10 listopada do Warszawy powró-

cił z internowania Komendant I Brygady Legionów 

Polskich Józef Piłsudski. Powrócił jako mąż 

opatrznościowy, a Rada Regencyjna przekazała mu 

pełnię władzy państwowej i zdecydowała o prze-

kazaniu naczelnego dowództwa nad wojskiem.  
 

   

 Do roku 1921 trwały walki o granice Rze-

czypospolitej i dopiero w następnych latach poja-

wiły się pierwsze formy świętowania odzyskania 

niepodległości. Odsłaniano pomniki bohaterom 

walk o niepodległość Ojczyzny, wręczano sztan-

dary jednostkom wojskowym, odbywały się defi-

lady i rewie wojskowe. W listopadzie 1925 roku 

nastąpiło złożenie prochów Nieznanego Żołnierza 

pod arkadami Pałacu Saskiego. W 1934 roku po 

raz ostatni defiladę na Polu Mokotowskim  

w Święto Niepodległości odebrał Marszałek Pił-

sudski. Do 1936 r. 11 listopada był głównie świę-

tem wojska. Dopiero 11 listopada w 1937 roku 

obchodzony był jako święto państwowe - Dzień 

Niepodległości. 

W latach wojny i okupacji Polacy na wo-

jennym wychodźstwie zachowali obyczaj i trady-

cję narodowego świętowania 11 listopada. Na 

ziemiach obu okupacji Polskie Państwo Podziem-

ne starało się upamiętnić ten dzień na miarę moż-

liwości. Po zakończeniu II wojny światowej świę-

to 11 listopada było jeszcze świętowane, ale już 

od 1946 r. zastąpiło je święto 22 lipca. Mimo to  

w wielu środowiskach dzień ten był obchodzony 

w dalszym ciągu jako rocznica odzyskania nie-

podległości. W 1989 roku Sejm odrodzonej Rze-

czypospolitej Polskiej restytuował dzień 11 listo-

pada jako Narodowe Święto Niepodległości.  

W naszej szkole przygotowano apel, pod-

czas którego recytatorzy oraz członkowie chóru 

starali się stworzyć atmosferę patriotyzmu i po-

szanowania tradycji. Na scenie występowali 

uczniowie klasy II a, zaś opiekunem dbającym  

o całokształt przedsięwzięcia była p. Monika Or-

łowska – Przybyła. 

 
Opracowała: A. Z. 

         

 

 

życzy 

Dyrekcja Gimnazjum 

oraz całe Grono Pedagogiczne 
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-  Targi Książki w Krakowie 
Jesienny wyjazd na Targi Książki pod koniec 

października staje się tradycją naszej szkoły.  Na 11 Tar-

gach Książki w Krakowie  25.10 - 28.10. 2007 w hali 

wystawienniczej przy ul. Centralnej byliśmy po raz 

czwarty, ale po raz pierwszy w tak licznej grupie – ponad 

40-osobowej. W wycieczce udział wzięła młodzież z Ra-

dy Biblioteki, kółka teatralnego i dziennikarskiego pod 

opieką pań: Moniki Orłowskiej-Przybyły, Marii Ga-
bor, Bożeny Kasprzyckiej oraz gościnnie p. Marii Si-
tek. Każdy znalazł coś dla siebie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Targi Książki w Krakowie to impreza ważna dla 

Polski. Zawsze towarzyszył im bogaty program imprez 

kulturalnych, spotkań z autorami, przedstawicielami 

świata kultury, nauki, sztuki, mediów. Jak co roku  dali-

śmy się porwać urzekającemu klimatowi świata książki,  

a przyjemności dopełniło spotkanie z Wojciechem Cej-

rowskim (na zdjęciu), który podpisywał swoją nową 

książkę pt. „Gringo wśród dzikich plemion”. Oczywiście 

zakupiliśmy ją do biblioteki. 

 

- Konkursy powiatowe: filozoficzny 
(w Łaziskach Górnych) i wiedzy  
regionalnej (w Orzeszu) 
 W jury konkursu filozoficznego zasiadali 

naukowcy Wydziału Filozofii Uniwersytetu Śląskie-

go a przyjęto w nim konwencje polemiki na temat 

różnych filozofii. W gronie młodych miłośników 

„umiłowania mądrości” wspaniale zaprezentowała 

się uczennica naszego gimnazjum Paulina Frani-
czek, która zajęła II miejsce w powiecie.  

 Wiedzą na temat powiatu mikołowskiego  

w konkursie „regionalnym” zabłysnęła grupa na-

szych uczniów w składzie: Ewa Małek, Klaudia 
Spyra i Tomek Sosna. Wywalczyli oni III miejsce.  

Gratulujemy! 

 

          

          Ciekawe wyjazdy: 
-  Biblioteka Śląska 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział  

w konkursie na hasło promujące Polskę w Unii 
Europejskiej i w nagrodę zostaliśmy zaproszeni  

7 grudnia na konferencję “Wypromuj nasz kraj”. 

Spotkanie miało miejsce w Bibliotece Śląskiej  

w Katowicach (w Sali Parnassos), a  zorganizowało 

je stowarzyszenie Europe Direct Katowice  

we współpracy z Centrum Dokumentacji Europej-

skiej przy Bibliotece Śląskiej.  

Tematem przewodnim przedsięwzięcia, tak 

jak i konkursu była „Promocja Polski w UE”.  

W tym celu zaproszono do dyskusji wielu gości,  

a w tym obcokrajowców - wolontariuszy, którzy 

podzielili się z nami opiniami na temat Polski i Po-

laków. Całość imprezy uświetniło wystąpienie pani 

prof. Genowefy Grabowskiej – Posła do Parlamen-

tu Europejskiego, która opowiedziała o tym, jak 

postrzegana jest Polska przez eurodeputowanych  

z innych krajów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie konferencji uczestnicy będą mieli 

również okazję zadać pytania przedstawicielowi 

Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, który opo-

wiedział o skutkach wejścia Polski do strefy 

Schengen. Naszą szkołę reprezentowali: Mirek 
Szmaj z III b, Asia Spyra i Paulina Franiczek  
z klasy II c (autorka hasła konkursowego): 

Polska 

Ojczyzna 

Ludzie 

Sprawiedliwość 

Kultura 

Ambicje 
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Listopad to czas zmagań najzdolniejszych 

uczniów gimnazjum.  

Od 6-17 listopada w godz. 9.00 – 10.30 w czy-

telni bibliotecznej odbywały się konkursy przedmiotowe. 

W zależności od predyspozycji młodzież mogła wykazać 

się ponadprogramową wiedzą z języka polskiego, histo-

rii, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii  

i (w tym roku po raz pierwszy) z języka angielskiego.  

Największą popularnością cieszyła się olimpiada 

z języka angielskiego (16 uczestników), ale najwięcej 

uczniów zakwalifikowało się do kolejnego etapu z języka 

ojczystego (6 uczniów). Rekordzistą wśród startujących 

okazał się uczeń klasy III b Mirosław Szmaj, który pró-

bował sił w 6 konkursach, a w następnym styczniowym 

etapie wystartuje w 3 (j. polski, chemia, geografia).  

   Życzymy powodzenia również Joasi Serafin  

z klasy III b, Wojtkowi Zientkowi (II b), Adamowi  Du-

rynek  (III d), Adrianowi Ciućko (III d)  oraz  Paulinie 

Franiczek (II c) – uczestnikom kolejnego etapu.  
                                                            Serdecznie gratulujemy!                              

 

 
 

12 listopada w Gminnym Domu Kultury  

w Ornontowicach z inicjatywy Rady Rodziców przy 

Gimnazjum im. Noblistów Polskich zorganizowano 

wieczór kabaretowy, którego gwiazdami były znane 

wszystkim kabarety „Dno” i „Noł Nejm”. Publiczność 

była zachwycona występami zespołów, które posiadały 

niespożyte pokłady energii i obdzielały nimi całą wi-

downię. W przerwie wystąpił zespół teatralny prowa-

dzony przez panią Monikę Orłowską – Przybyłę. Moż-

na było również zakupić kubki i filiżanki ręcznie zdo-

bione przez uczniów należących do kółka plastyczne-

go, którego opiekunem jest pani Monika Taistra. Każ-

dy z gości miał również możliwość poczęstowania się 

kawą i wspaniałymi, domowymi wypiekami. Dzięki 

pomysłodawcom i licznym sponsorom zebrano ponad 

3000zł, które przekazane zostały na rozwój zaintere-

sowań młodzieży ornontowickiego gimnazjum. 

 
Uczniowie naszego gimnazjum mieli przy-

jemność zobaczyć spektakl pt. „Antygona” w wy-

konaniu Teatru Cracovia. Przedstawienie odbyło się  

19 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Dzięki 

niemu mogliśmy lepiej zrozumieć dramat Sofoklesa 

opowiadający o tragedii w starożytnych Tebach. 
 

 
W przeddzień andrzejek nasza szkoła roz-

brzmiewała muzyką i śmiechem.  Zorganizowali-

śmy bowiem dyskotekę integracyjną, w  której 

uczestniczyła młodzież z Ośrodka dla Osób Nie-

pełnosprawnych w Borowej Wsi. Mimo począt-

kowych obaw, czy gościom będzie się u nas po-

dobać, trzeba powiedzieć, że wszyscy świetnie się 

bawili.   

Rada Młodzieżowa zapewniła wiele cieka-

wych zabaw i konkursów, a  Rada Rodziców za-

fundowała napoje i słodycze. Wśród uczniów od-

była się także zbiórka, dzięki której przekazaliśmy 

naszym gościom 255 artykułów szkolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas szybko płynął i ani się nie obejrzeli-

śmy, kiedy trzeba było już żegnać się z naszymi 

nowymi kolegami, których twarze rozpromieniał 

uśmiech. I niech ten uśmiech będzie najlepszą 

wróżbą na nadchodzący rok dla nas wszystkich. 

 

 

W ramach prezentu mikołajkowego  

6 grudnia br. dyrekcja naszej szkoły zorganizowała 

wyjazd do kina w Rudzie Śląskiej. Wszyscy ucznio-

wie, którzy mogli wziąć udział w imprezie, chętnie 

pojechali na premierę filmu „Złoty Kompas". Tym 

bardziej, że sponsorem wycieczki była Rada Rodzi-

ców, która pokryła koszty biletów i przejazdu do kina.  

Na temat filmu wygłaszano różne opinie, od 

bardzo przychylnych po nieco chłodniejsze, co zwią-

zane było z różnymi upodobaniami filmowymi.  
cd na str. 4 
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cd ze str. 3 

Wszyscy jednak zgodnie twierdzili, że pomysł 

z wyjazdem mikołajkowym był świetny. Wszystkim 

też podobała się scena walczących niedźwiedzi. 

Mało kto wie, że film powstał na podstawie 

książki Philipa Pullmana „Mroczne materie”, która jest 

pierwszą częścią trylogii. 

Film opowiada o tym, jak młodziutka Lyra Be-

lacqua wyrusza w podróż między wymiarami, by ura-

tować swego najlepszego przyjaciela i inne porwane 

dzieci z rąk członków tajemniczej organizacji, która 

przeprowadza na porwanych przerażające eksperymen-

ty. 

 

 
  

 
Przebaczaj tym, którzy czasem nie 

  mówią ludzkim głosem. 

 Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za 

uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w in-

nych budzi. 

kard. Stefan Wyszyński 

 

Boże Narodzenie. Nie widzę nic śmiesznego  

w tym, że ustawiasz Szopkę wśród tekturowych pa-

górków, a wokół niej umieszczasz naiwne figurki  

z gliny. Nigdy nie wydałeś mi się bardziej męski, 

niż w owej chwili, gdy jesteś jak dziecko. 

bł. Josemaria Escriya 

 

I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dzie-
cinne, matkę, osiołka, Betlejem. 

ks. Jan Twardowski 
 

„Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem, w którym 

poddajemy się wspomnieniom czarownych lat dzie-

ciństwa, gdy po kuchni uwijała się jeszcze mama, 

ojciec oprawiał choinkę i karpie, a my -  

z nosami przylepionymi do szyby - wypatrywaliśmy 

na niebie pierwszej gwiazdy. I nasłuchiwaliśmy 

dzwonka św. Mikołaja, który przynosił prezenty...” 

Michał Gryczyński, O prezentach pod choinką 

  

 
 
 
 
 

 

Gorące Buziolki Dla Fruzi=) od Daruni Porembskiej!! 

***** 

Pozdrowionka i Buziolki Dla Uszaka=) od Daruni P.!!! 

***** 

 

Pozdrowienia i Buziolki Dla Klasy 1a od Daruni Po-

rembskiej!!! 

***** 

Pozdrowionka Dla Całe‚j klasy 1c od Daruni Poremb-

skiej!!! 

***** 

:* Dla Agnieszki Gilner od Daruni Porembskiej!!! 

***** 

 

Pozdrowienia i Buziolki =) Dla Madzi Duczek od Da-

runi Porembskiej! 

***** 

Pozdrowienia i Buziolki  Dla Izy Gogolok od Daruni 

Porembskiej!!! 

***** 

Pozdrowionka i Cmoki:* Dla Ewy Serafin od Daruni 

P.!! 

***** 

Pozdrowionka:* Dla Koffanej Siostrzyczki Eweliny 

Grabowskiej od Daruni P.!!! 

***** 

Buziolki Dla Karoliny Hapety od Daruni Poremb-

skiej!!! 

***** 

 

Pozdrawiam Szanowną Panią Olę Z. - od Daruni P.!!! 

***** 

Pozdrowienia dla Martynki Najmanowicz od Daruni 

Porembskiej!!! 

***** 

Cmok:* Dla Klaudii M. od Drauni Porembskiej!!! 

***** 

Buziole i Pozdr dla Ani Borzejewicz od Daruni Po-

rembskiej!!! 

***** 

Pozdrowienia Buziolki dla Karolinki Ozgi Darunia 

P.!!! 

***** 

 

Pozdrowienia i Całuski dla Daruni od Daruni Po-

rembskiej!!! 

***** 

 
 
 

 

  


