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 Dzień Niepodległości to jedno z najważ-
niejszych świąt narodowych w naszym kraju. 
Upamiętnia ono moment odzyskania przez Polskę 
suwerenności po 123 latach niewoli.  
 W naszym gimnazjum uczciliśmy pamięć 
tamtych dni poprzez wysłuchanie programu słow-
no-muzycznego przygotowanego przez klasę III B. 
Przypomniano m.in. utwór C. K. Norwida, Polaka, 

który przebywając na emigracji, nie doczekał po-

wrotu do ukochanej Ojczyzny. Tak pisał w wier-

szu „Moja piosnka (II)”:  

 

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 

Dla darów Nieba.... 

Tęskno mi, Panie... 

 

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 

Popsować gniazdo na gruszy bocianie, 

Bo wszystkim służą... 

Tęskno mi, Panie...” 

 Dziś tak dramatycznych słów nikt z nas już 

nie musi wygłaszać. Miłość do kraju nie wymaga 

też przelewania krwi czy oddawania życia. Dzi-

siejszy patriotyzm to m.in. znajomość historii, po-

szanowanie tradycji i poczucie dumy z bycia Pola-

kiem. To również wywieszanie flag narodowych. 

Nietrudno więc być współczesnym patriotą, co 

zawdzięczamy m.in. naszym przodkom, którzy nie 

szczędzili sił, by nam żyło się lepiej. Niech Święto 

Niepodległości będzie przypomnieniem tamtych 

dni i tamtych bohaterów. 
 

 
 

Udział w rybnickim Biegu Niepodległości 

stał się już w naszym gimnazjum tradycją. W tym 

roku szczególnie nie można było go pominąć, bo to  

XV, jubileuszowe zawody.  

 Chociaż pogoda nie zachęcała do wyjścia  

z domu, nasi uczniowie, nie zważając na to, stawili 

się na zbiórce z dobrych humorach  i z wolą walki.  

 11 listopada bieg otwarł Prezydent Miasta 

Rybnika Adam Fudali. Zarówno dziewczęta, jak  

i chłopcy rywalizowali ze swoimi kolegami z innych 

gimnazjów na dystansie 1 km. 

Warto dodać, że na bieg stawili się ucznio-

wie ze szkół i klubów w całym województwie, m.in. 

Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Bytomia, Tarnow-

skich Gór, Sosnowca, Żor i innych miejscowości.  
 

cd na str. 2 

 

 

     Spokojnych, ciepłych i pełnych miłości  
Świąt Bożego Narodzenia, 

A w zbliżającym się Nowym Roku  
spełnienia wszystkich marzeń,  

dużo energii i optymizmu do tworzenia  
i realizacji pomysłów,  

pomyślności i sukcesów  
w życiu prywatnym i zawodowym   

      
życzy 

Dyrekcja Gimnazjum  
            oraz Grono Pedagogiczne 
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Tym bardziej cieszy sukces naszej uczennicy 

Aleksandry Pieńkowskiej, która uzyskała wysokie, drugie 

miejsce, wyprzedzając 40 swoich rywalek, a nieznacznie 

ustępując jedynie zawodniczce z Wodzisławia Śląskiego. 

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach,  

w klasyfikacji drużynowej, zajęło V miejsce. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyjazd na bieg odbył się dzięki poparciu dyrek-

cji gimnazjum i rodziców uczniów, pod opieką nauczy-

cieli wychowania fizycznego. Przejazd na zawody był 

możliwy dzięki  współpracy z Klubem Sportowym 

„Gwarek” na czele z panem prezesem Andrzejem Ko-

tyczka, który, przy wsparciu FIO chętnie promuje biega-

nie. 

 

 
 

 Już po raz  szósty młodzież gimnazjalna  

z Rady Biblioteki i Koła Teatralnego, kochający czy-

tanie uczniowie klas szóstych Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego, nauczyciele - opiekunowie obu 

szkół oraz kilku absolwentów Gimnazjum pojechali 

na Targi Książki do Krakowa. Jak co roku, również 

tej jesieni, urzekł nas świat książek w swej wielkiej 

różnorodności. Przy stoiskach poszczególnych wy-

dawnictw poeci, pisarze, publicyści, dziennikarze  

i podróżnicy opowiadali o swojej pracy i twórczych 

inspiracjach. Spotkaliśmy na Targach i porosiliśmy  

o autografy: 

Wojciecha Cejrowskiego – podróżnika, autora ksią-

żek i programów TV; 

Martę Fox – lubianą autorkę książek dla młodzieży; 

Mirosława Hermaszewskiego – jedynego polskiego 

kosmonautę; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzeja Morozowskiego i Tomasza Sekielskiego 

– publicystów; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elżbietę Dzikowską – podróżniczkę i autorkę ksią-

żek (biblioteka gimnazjalna wzbogaciła się o cykl 

„Groch i kapusta”); 

Marka Kamińskiego – polarnika i autora książek; 

Martynę Wojciechowską –  podróżniczkę, autorkę 

książek i programów TV. 

 
Mateusz Sikora i Roman Smorz dnia  

4 listopada br. brali udział w XXI Regionalnym 

Konkursie „Młody Chemik” organizowanym 

przez Pałac Młodzieży w Katowicach. Konkurs 

odbył się w trzech miastach: Katowicach, Gliwi-

cach i Cieszynie. W konkursie brało udział 92 

uczniów. Do finału zakwalifikowało się 21 

uczniów, wśród nich uczeń naszego gimnazjum 

Mateusz Sikora. Finał odbędzie się 16 grudnia 

2009r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach.  

Życzymy Mateuszowi powodzenia! 
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 Długo czekałam na ten dzień, czy raczej wie-

czór, bo zapowiadał się bardzo ciekawie. Gdy weszłam 

do sali, zobaczyłam  ułożone nietypowo stoły. Przy 

każdym z nich mieli zasiąść mieszkańcy poszczegól-

nych domów, a opiekę mieli nad nimi sprawować na-

uczyciele. Opiekunem Slytherinu został pan Marcin 

Wiczyński, opiekunem Revenclowu - pani Bożena Ka-

sprzycka, opiekunem Hufflepufflu - pani Maria Za-

wierta-Tomala, zaś mieszkańcami Gryfindoru miała 

opiekować się pani Monika Mamoń-Świerczek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Początkowa część wieczoru to udział  

w warsztatach. Pierwsza lekcja prowadzona była przez 

panią Bożenę Kasprzycką, odkrywającą przed nami 

tajemnice zaklęć. Nasze zadanie polegało na wysłu-

chaniu fragmentów książki i napisaniu kto, do kogo 

mówi. Musieliśmy również odgadnąć, co to za zaklę-

cie. Zadanie banalne, dla kogoś, kto książkę zna nie-

mal na pamięć J  

Starożytne runy tłumaczyła nam pani Maria 

Zawierta-Tomala. Pisaliśmy starożytny alfabet, a nasze 

zadanie polegało na odgadnięciu szyfru,  którym był 

napisany tekst. 

Na Transmutacji zamienialiśmy starą rzecz  

w nową. Nasza grupa wymyśliła, aby starą butelkę 

przekształcić w piękny perfum. I udało się!!! 

Kolejne zajęcia – numerologia – prowadzone były 

przez pana profesora Wilczyńskiego. Tym razem za-

danie polegało na sprawdzeniu, co oznacza nasze na-

zwisko i imię z liczb, bowiem według niektórych daw-

nych wierzeń każdej z liter przyporządkowana jest 

określona 
cd na str. 4 

 

 
 

 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 

zgromadziły w tym roku  w naszym gimnazjum 62 

osoby pragnące zawalczyć o miano laureata, a co 

za tym idzie zwolnienie z pisania egzaminu gimna-

zjalnego.  

 W I etapie (szkolnym) w 9 konkursach 

zmagało się 47 humanistów (w tym 27 z języków 

obcych) oraz 15 umysłów ścisłych. 

            Przepustkę do  II etapu (rejonowego) kon-

kursów przedmiotowych wywalczyli następujący 

uczniowie: 

 
JĘZYK POLSKI:  Katarzyna Grymel i Ewa Serafin,                              

 
GEOGRAFIA: Paweł Głodek, Krzysztof Prokopiuk, 
Adam Wala i Izabela Gogolok,   
                 

MATEMATYKA:  Mateusz Sikora, 
 

CHEMIA: Mateusz Sikora i Roman Smorz.                        

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia!!! 
 

 
 

 26 listopada  dwa 2-osobowe zespoły z na-

szej szkoły wzięły udział w II Międzygimnazjal-

nym konkursie „Henryk Sienkiewicz – laureat lite-

rackiej Nagrody Nobla”.  

Gimnazjum nr 3 w Orzeszu Gardawicach noszące 

imię tego Noblisty okazało się dla nas bardzo 

szczęśliwe jako, że nasi uczniowie zajęli I i III 

miejsce. 

 Bezkonkurencyjny okazał się zespół na-

szych trzecioklasistek w składzie: Joanna Bącz-

kiewicz i Martyna Najmanowicz, a III miejsce 

wywalczyli chłopcy z klasy II a: Krzysztof Pro-

kopiuk i Tomasz Draga. Cieszymy się tym bar-

dziej, że Henryk Sienkiewicz to jeden z patronów 

również  naszej szkoły.  

 

Serdecznie gratulujemy laureatom!!! 
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Udział cd ze str. 3 

określona cyfra, a co za tym idzie - określone znacze-

nie. Zajęcia te były spełnieniem marzeń dla umysłów 

ścisłych. 

Po skończonych lekcjach udaliśmy się do  

Dumbledore’a, który zapoznał nas z regulaminem 

szukania skarbu. W całej szkole nagle zrobiło się 

ciemno, a my musieliśmy znaleźć koperty z  zadania-

mi. Skarb, którym okazały się czekoladowe pieniądze, 

odnaleźli mieszkańcy Slytherinu.  Byli oni tak hojni, 

że się podzielili skarbem z innymi. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
  

Lecz to jeszcze nie był koniec wrażeń. Czekał 

nas jeszcze mecz Quidicha i nauka latania na miotle. 

Nigdy nie przypuszczałabym, że to potrafię… 

Ostatnimi punktami programu było rozdanie 

dyplomów oraz ogłoszenie wyników. Najlepszy oka-

zał się Gryfindor. Po gratulacjach przeszliśmy do są-

siedniej sali na projekcję filmu ,,Harry Potter i Zakon 

Feniksa”. Rozłożone na podłodze materace miały za-

chęcać do odpoczynku, jednak nikt mimo tylu wrażeń 

nie chciał z nich skorzystać.  

Kiedy wybiła godzina 6, należało zbierać się 

do domu, a każdy żałował, że przygoda z magią już 

się skończyła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Opracowanie: D. J. 

 

 
Dnia 1 grudnia br. uczniowie klasa IIa 

oraz uczniowie Mateusz Sikora, Roman Smorz 

i Szymon Żur  po raz kolejny brali udział w zaję-

ciach  warsztatowych z  chemii w Pałacu Młodzie-

ży w Katowicach. W grupach 12-osobowych przez 

90 minut wykonywali samodzielnie doświadczenia 

badając aktywność metali. Wykonali następujące 

doświadczenia: 

- spalanie magnezu; 

- reakcję palącego się magnezu z wodą; 

- fajerwerki; 

- fotobłysk; 

- reakcję sodu z wodą; 

- reakcję miedzi z HNO3; 

- srebrne litery; 

-  gąbka cynowa; 

- reakcje glinu  z chlorkiem miedzi II; 

- stop Wooda. 

Niektóre z tych reakcji były bardzo efektowne, 

inne wybuchowe i trzeba było wykonywać je pod 

wyciągiem. Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli 

możliwość sprawdzenia swoich umiejętności 

w prawdziwym laboratorium chemicznym. Grupy 

też odwiedziły restaurację Mc Donald’sa w Kato-

wicach, aby się posilić przed lub po warsztatach. 
 

 
  

 Dnia 7 grudnia w Gimnazjum w Ornonto-

wicach obchodzono Dzień św. Mikołaja. Po 

dwóch pierwszych lekcjach uczniowie rozeszli na 

specjalnie przygotowane warsztaty tematyczne. 

Przeprowadzono łamigłówki matematyczne, quizy 

historyczne, zajęcia z pisania listów do św. Miko-

łaja, kurs origami, mikołajowe wyszywanki  

i przygotowanie kartek, zabawy językowe po an-

gielsku oraz turniej sportowy. Aktywność na 

warsztatach była nagradzane punktami tak, aby 

później wyłonić najlepsze klasy. Funkcjonowała 

również poczta św. Mikołaja, dzięki której 

uczniowie mogli przekazywać sobie świąteczne 

życzenia i upominki. Część uczniów udała się na 

projekcję mikołajowego kina w sali nr 3. 
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 7 grudnia miała miejsce pierwsza w naszej 

szkole edycja „Pokazu młodych talentów”. Honore 

Balzac powiedział, że „Talent polega na połączeniu 

siły twórczej ze zdolnością wykonawczą”. Podzi-

wialiśmy 17 pokazów scenicznych indywidualnych  

i zespołowych oraz ponad 11 wystaw prac  

i osiągnięć. Do pracy w jury zaprosiliśmy przewod-

niczących wszystkich klas oraz nauczycieli: panią 

Justynę Skowrońską, panią Kornelię Osińską-

Kurpas, panią Monikę Taistrę i panią Monikę 

Mamoń-Świerczek. Jury przewodniczył pan dyrek-

tor Wojciech Hoszek. 

Na scenie odważyli się wystąpić:  
Soliści: Agnieszka Gabryś,  Klaudia Spyra, Anna 

Bończyk, Aneta Spendel,  Tomasz Rymisz,  Karo-

lina Steuer, Paulina Świerkot.  
Grupy instrumentalno-wokalne:  

• “DO KWADRATU” czyli Bartłomiej Nowicki, 

Karolina Steuer, Małgorzata Palt, Karolina 

Ozga. 

• Ewa Serafin, Martyna Najmanowicz. 
Karaoke: Dominik Donocik i Michał Czachura. 

Gra na instrumencie: Damian Pilny (organy), 

Magdalena Gilner (skrzypce). 

Taniec: Simona Furgoł, Sylwia Poborska, Paulina 

Klukowicz, Karolina Ozga, Ewa Serafin, Marty-
na Najmanowicz.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
Recytacja: Robert Piecyk.  

Prezentacja multimedialna metodą FOTOKASTÓW:  
Aurelia Ciszewska. 

Urządzenia zdalnie sterowane: Piotr Mróz. 

 

Wystawy osiągnięć i wytworów zaprezentowali: 

Prace plastyczne: Aneta Spendel, Karolina Or-

lik, Klaudia Pisarek, Maciej Dorabiała, Sandra 

Fojcik. 
Wiersze i opowiadania: Joanna Rugor. 

Grafika komputerowa:  Agata Deja. 

 
Zbiory (dyplomy, medale, puchary, monety, 
znaczki, karty telefoniczne, numizmatyka, mode-
larstwo): Agnieszka Gabryś, Bartek Nowicki, 

Marcin Buszta, Jan Adamczyk, Paweł Bialu-

cha. 

 

Oto laureaci I Konkursu Młodych Talentów 
Kategoria: występy sceniczne: 

I miejsce wyśpiewała Agnieszka Gabryś z klasy 

I a piosenką “I will always love you” Whitney 

Houston. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdobywca II miejsca – Piotr Mróz z kl. III b za-

prezentował zabawki zdalnie sterowane własnego 

pomysłu i wykonania. 

III miejsce przyznano – Annie Bończyk  z klasy 

I c za interpretację piosenki „Zimny drań” oraz 

Karolinie Steuer z klasy III a za wykonanie „Eye 

of the tiger”- z filmu “Rocky”. 

 
Kategoria: wystawy osiągnięć i wytworów 

I miejsca – Paweł Bialucha i Marcin Buszta -   

 

 

 

 

 

 

w kolekcji zwy-

cięzców znala-

zły się imponu-

jące zbiory nu-

mizmatyczne, 

modelarskie 

oraz dyplomy, 

puchary i meda-

le.  
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1. Gdzie Harry mieszkał w wakacje? 

     a) w domu jednorodzinnym 

     b) w górach 

     c) u Dursleyów 
 

2. Jak miał na imię  Durley? 

     a) Vernon 

     b) Patryk 

     c) James 

     d) Lucjusz 
 

3. Jak się nazywał syn Dudleyów? 

     a) Dudek 

     b) Dydley 

     c) Dudlmy 
 

4. Co lub kogo Harry spotkał w lesie? 

     a) nosorożca 

     b) kamień filozoficzny 

     c) Firenzo 
 

5. Jak miała na nazwisko Hermiona? 

     a) Malfoy 

     b) Weasley 

     c) Granger 
 

6. Jak nazywał się duch bez głowy? 

     a) Nikolaś Flamel 

     b) Hagrid 

     c) Nick 
 

7. Jak nazywa się siostra Rona? 

     a) Gin 

     b) Ginny 

     c) Lily 

     d) nie miał siostry 
 

8. Co Harry zobaczył w komnacie pod klapą? 

     a) Irytka 

     b) Zwierciadło Ain Eingrap 

     c) pająka 
 

9. Kto chronił kamień filozoficzny (zwierze)? 

      a) kot 

      b) troll 

      c) trójgłowy pies 
 

10. Jakiego czarodzieja Harry miał w czekoladowych 

żabach? 

     a) Dumbledora 

     b) Snape 

     c) Quirrela 
 

  

11. Gdzie Harry miał znamię? 

      a) na ręce 

      b) na czole 

      c) na plecach 
 

12. W kształcie czego Harry miał znamię? 

       a) kreski 

       b) kółka 

       c) chmurki 

       d) błyskawicy 

       e) grzmotu 
 

13. Kogo w szkole Harry nienawidził? 

       a) siebie 

       b) Rona 

       c) Hermione 

       d) Draco 

       e) Dumbledora 
 

14. W jaką grę Ron przewyższał Harrego? 

       a) w szachach czarodziejów 

       b) w Quidicha 

       c) w jedzeniu fasolek Bertiego Botta 
 

15. Gdzie nie można było wchodzić uczniom Ho-

gwartu? 

      a) do szkoły 

      b) na błony 

      c) do zakazanego lasu 

      d) na dwór 
 

16. W jakim domu Harry mieszkał? 

      a) w Hufflepuffle 

      b) w Gryfindorze 

      c) w Slytherinie 

      d) w Ravenclowie 
 

17. Kto bronił wejścia do dormitorium? 

      a) Grubas 

      b) Gruba Kobieta 

      c) Dama Chudas 

      d) Gruba Dama 
 

18. Kto chciał zabić Harrego podczas meczu? 

      a) Quirrell 

      b) Snape 

      c) Dumbledore 
 

UWAGA MOLE KSIĄŻKOWE 

I FILMOŻERCY!!! 

 Jeśli chcesz podzielić się wrażeniami po 

przeczytaniu ciekawej książki czy wyrazić zdanie 

na temat obejrzanego filmu, łamy „Gimnazjalisty” 

są do Twojej dyspozycji. W najbliższym czasie 

parę słów o popularnym „Zmierzchu”. 
 

 

 


