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JUBILEUSZOWY 25. FINAŁ 
WIELKIEJ ORKIESTRY  

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
SZTAB XXV FINAŁU WOŚP  

W ORNONTOWICACH  
INFORMUJE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 15 stycznia 2017 r. Orkiestra w Ornontowi-
cach zagrała po raz dwunasty! Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy w całej Polsce „grała” w tym roku pod 
hasłem: „ratowania życia i zdrowia dzieci na oddzia-
łach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorom”. 
Sztab ornontowicki, którego działania koordynowała 
pani Kornelia Osińska-Kurpas, usytuowany był  
w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowi-
cach i współpracował z Urzędem Gminy, ARTerią – 
Centrum Kultury i Promocji, Zespołem Szkół Ponad-
gimnazjalnych, Zespołem Szkolno – Przedszkolnym, 
Gminnym Ośrodkiem Zdrowia, Gminną Biblioteką 
Publiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Policją.  
W tym roku na terenie Ornontowic kwestowało łącznie 
25 wolontariuszy. 
Od godziny 15.00 odbywała się impreza finałowa, a jej 
tradycyjna oferta tj.: występy sceniczne  oraz sprzedaż 
wartościowych przedmiotów wzbogacona została  
o Kącik dla dziecka, Karaoke i Białe Miasteczko. 
Imprezę uwieńczyło o godzinie 20.00 "Światełko  
do Nieba". 
 

Zebrana przez Sztab kwota to: 21 598,25 zł. (wyższa 
od ubiegłorocznej o ponad 2600 zł.). Pochodzi ona  
z puszek kwestarskich oraz wpłat sponsorów. 
Największe kwoty (ponad 1000 zł. w każdej puszce) 
zgromadziły: 
- Wiktoria Szwerthalter, 
- Katarzyna Szulgit, 
- Natalia Grzywok . 
 

Podczas sprzedaży wartościowych przedmiotów 
najwyższe kwoty zaoferowano za: 
- Figurkę św. Barbary, 
- Bon do restauracji Calvados 
- Zegar ścienny z grafiką 25. Finału Wielkiej  
Orkiestry, 
- Koszulki z logo 25. Finału Wielkiej Orkiestry, 
- Płytę DVD z przystanku Woodstock, 
- Piłkę z autografami uczestników turnieju z udzia-
łem drużyny z Zambii, 
- Renifera z ukrytym wewnątrz skarbem. 

Dziękujemy Wszystkim, którzy ofiarnie i z rado-
ścią zagrali razem z nami w Ornontowicach  
na rzecz potrzebujących dzieci i seniorów.  

Organizatorzy 
Sztabu WOŚP w Ornontowicach 
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 Tytuł Szkoły Uczącej Się "jest wymagają-
cy". Ubiegać się o niego mogą szkoły, które prze-
szły długą drogę, ciągle pogłębiając realizację 
oceniania kształtującego jako stylu i koncepcji 
uczenia się i nauczania. 
Gimnazjum w Ornontowicach już 5 lat temu roz-
poczęło poznawanie sposobów doskonalenia pro-
cesu uczenia się i nauczania w szkole, z wykorzy-
staniem oceniania kształtującego.   
W ornontowickim gimnazjum OK-ejowa rzeczy-
wistość (OK – OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE) 
jest wpisana w „krwioobieg” pracy nauczyciel-
skiej.  
Nadszedł moment, aby zaprosić przedstawicieli 
innych szkół realizujących u siebie strategie oce-
niania kształtującego, by podzielić się doświad-
czeniami i porozmawiać o tym, co dla rozwoju 
szkoły jest ważne. Do takiej rozmowy zaproszono 
przedstawicieli 3 szkół: Gimnazjum nr 1 w Ja-
worznie, Szkoły Podstawowej w Babicach  
i Szkoły Podstawowej w Zelczynie. Mieli oni 
okazję uczestniczyć w spacerze edukacyjnym, 
podczas którego obserwowano 6 różnych lekcji 
prowadzonych przez nauczycieli tutejszego gim-
nazjum. Odbyła się także  ciekawa rozmowa  
z przedstawicielami uczniów, którzy chętnie  
i otwarcie opowiadali o tym, co w szkole pomaga 
im się uczyć lub o tym, jakie cechy - według nich - 
reprezentuje idealny nauczyciel. 

Po pracowitym przedpołudniu przyszła kolej na 
nie mniej intensywne popołudnie. Do grona na-
uczycieli dołączyli goście: Wójt Gminy, zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy, inni przedsta-
wiciele partnerskich instytucji oraz rodzice 
uczniów gimnazjum. 
Część popołudniową rozpoczęli uczniowie, którzy 
przedstawili gościom wachlarz swoich talentów, 
osiągnięć i umiejętności. Goście mieli też możli-
wość obejrzeć zwięzłą prezentację drogi szkoły  
w działaniu Całościowy Rozwój Szkół. Następnie 
wszyscy wzięli udział w dyskusji dotyczącej róż-
nych zagadnień wybranych przez szkołę. Tematy, 
o których dyskutowano, to: 

1. Nauczyciel – Rodzic – jak skutecznie się 
komunikować? 

2. Idealny nauczyciel – czy to możliwe? 
3. Idealny uczeń – czy to możliwe? 
4. Uczeń zdolny – jak motywować go do 

nauki metodami OK? 
5. Uczeń słaby – jak motywować go do nauki 

metodami OK? 
6. Efektywne spotkanie z rodzicami. 

 

 

 

 

 Na zakończenie, przedstawiciele szkół – 
goście oraz przedstawicielka Centrum Edukacji 
Obywatelskiej uzasadnili, dlaczego ich zdaniem 
Gimnazjum w Ornontowicach jest Szkołą 
Uczącą Się, a dyrektorowi szkoły Wojciechowi 
Hoszkowi został wręczony certyfikat Szkoły 
Uczącej Się. „Blacha” nie pozostała jednak dłu-
go w rękach dyrektora, bo za chwilę wykonał 
bardzo wzruszający gest oddając ją przedsta-
wicielce uczniów – Przewodniczącej Samorządu 
Uczniowskiego ze słowami: „Alicja, to dla 
Was!” 
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 Po około półtoragodzinnej rywalizacji przy-
szedł czas na wręczenie nagród, które w tym roku 
ufundował sklep Amazon.co.uk. Laureaci pierw-
szych trzech miejsc zdobyli wspaniałe publikacje na 
temat życia gwiazd (Leonardo di Caprio, Mick Ja-
gger), albumy na temat Gwiezdnych wojen oraz In-
stagramu, a także przewodniki po Stanach Zjedno-
czonych wydawnictwa lonely planet. Miejsca odpo-
wiednio pierwsze i trzecie zdobyły trzyosobowe 
drużyny Gimnazjum im. Powstańców Śląskich  
nr 1 w Mikołowie w składzie: Paulina Bończyk, 
Emilia Metrycka, Marta Gajewska oraz Michali-
na Czubak, Jan Skarysz, Jacek Wieczorek.  
Reprezentantki Gimnazjum im. Noblistów Polskich 
uplasowały się na miejscu drugim rywalizując  
w składzie: Patrycja Garus, Bianka Moczulska  
i Anna Trześniowska. 

 

 

 

 

 
  
  
 Pozostaje pogratulować wygranym i zaprosić 
do udziału w turnieju w przyszłym roku. A gdyby 
spokoju nie dawały Wam powyższe pytania to Juno 
borykała się z niechcianą ciążą, Ben Nevis to szczyt 
górski znajdujący się w północnej Szkocji, a WHO 
oznacza Światową Organizację Zdrowia czyli World 
Health Organisation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Co oznacza angielski skrót WHO? Z jakimi 
problemami borykała się tytułowa bohaterka filmu 
„Juno”? W którym miejscu mapy Wielkiej Brytanii 
zlokalizowany jest najwyższy szczyt Ben Nevis? 
Na te i wiele innych pytań musiały odpowiedzieć 
drużyny gimnazjalistów, które po raz kolejny sta-
wiły się na powiatowym konkursie wiedzy 
o krajach anglojęzycznych pt. English-speaking 
countries 2016/2017. 
 Najbystrzejsi przedstawiciele szkół z po-
wiatu zjawili się w Gimnazjum im. Noblistów Pol-
skich w Ornontowicach w dniu 22. lutego br. Ry-
walizacja poprzedzona została występem wokal-
nym sekcji Yellowgreen w składzie: Paulina Biela 
oraz Wiktoria Szwerthalter. Jednym z pierwszych 
zadań czekających na uczestników była mapa 
Wielkiej Brytanii z zadaniem naniesienia na niej 
najważniejszych miast, rzek, wysp oraz obiektów 
turystycznych. Nie zabrakło także quizu muzycz-
nego, podczas którego uczniowie mieli za zadanie 
podać wykonawców i tytuły piosenek z repertuaru 
współczesnej muzyki rozrywkowej. Tegoroczny 
konkurs zawierał także zadanie dotyczące filmów 
na temat dojrzewania, w którym należało dobrać 
reżyserów i tematykę produkcji kinowych do tytu-
łów. Drużyny dzielnie stawiły czoła także zadaniu 
z przysłowiami angielskimi oraz rozszyfrowywaniu 
angielskich skrótów do pełnej wersji.  
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 22 lutego br. w Brennej odbyły się powiatowe 
zawody narciarskie.  
Na starcie, mimo brzydkiej pogody, stanęło ponad 180 
dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i gimna-
zjów.  
 Nie zabrakło tam przedstawicieli Gimnazjum im. 
Noblistów Polskich oraz Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego z Ornontowic pod opieką nauczycieli:  
B. Czyż, D. Jasielczuk, K. Zuber i Ł. Hauke. 
Uczestnicy zawodów reprezentujący szkołę podstawową: 
Anna Działkowska, Dominika Działkowska, Julia 
Lindner, Aleksandra Przybyła, Marlena Smerczek, 
Maksymilian Biskup, Rafał Kurek, Michał Pachnik  
i Ignacy Staszewski. 
 Uczestnicy zawodów reprezentujący gimnazjum: 
Kinga Botor, Emilia Kalabis, Monika Malcherczyk, 
Martyna Siedlaczek, Małgorzata Spyra, Izabela Za-
jusz, Patryk Grabarczyk, Łukasz Machulik, Adam 
Malcherczyk, Sebastian Mierzwa, Denis Podyma, 
Marek Rybka, Paweł Szala, Jakub Wiernicki i Mate-
usz Żylski. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nasi reprezentanci stanęli drużynowo na po-
dium. Dziewczyny ze szkoły podstawowej zajęły trzecie 
miejsce, gimnazjalistki również trzecie, a ich koledzy 
drugie. Martyna Siedlaczek z klasy IIIa naszego gimna-
zjum zdobyła drugie miejsce w zjeździe indywidual-
nym, a Marlena Smerczek ze szkoły podstawowej 
stanęła na drugim miejscu podium w tej samej kate-
gorii. 
 Mimo niesprzyjającej aury humor i dobry 
nastrój dopisywał uczestnikom wyjazdu. Wszyscy 
wrócili do domów przemoknięci, ale zadowoleni  
i szczęśliwi.  
 Za zorganizowanie przejazdu na zawody 
dziękujemy dyrektorowi Zakładu Gospodarki Zaso-
bami Gminy p. Jerzemu Jaroszowi. 

 

 
  
 W dniu 28 lutego młodzież naszego Gimna-
zjum wraz z opiekunami: p. Moniką Orłowską – 
Przybyła, p. Iwoną Szkapka i p. Szymonem Kościa-
rzem uczestniczyła w światowej naukowej wystawie 
Body Worlds autorstwa dr. Gunthera von Hagensa.  
To tak naprawdę dziesięć wystaw, które od wielu lat 
jeżdżą po całym świecie. Jak dotąd pokazywane były  
w 110 miastach, a obejrzało je, jak wyliczają organiza-
torzy, około 43 milionów ludzi. 
 W Polsce dotychczas można było ją oglądać m. 
in. we Wrocławiu, a od 10 lutego do 15 maja także  
w Katowicach. Ekspozycja umożliwia odwiedzającym 
odkrywanie ludzkiej anatomii, fizjologii i zdrowia. 
Wystawa inspiruje ludzi w każdym wieku do dbania  
o siebie. 
 Wartość edukacyjna projektu została wysoko 
oceniona przez wiele instytucji naukowych z całego 
świata zdobywając ogromną popularność na każdym 
kontynencie. Wiedza dotycząca anatomii, kiedyś prze-
znaczona wyłącznie dla lekarzy i personelu medyczne-
go, teraz stała się dostępna dla każdego z nas. Sądząc 
po reakcjach młodzieży - warto skorzystać z oferty  
i zobaczyć na własne oczy!  
 

 
 
Lista najlepiej czytających klas: 

 
Ia  -  wych. p. Iwona Sznapka – 96 wypożyczonych książek 
IIa -  wych. p.  Monika Orłowska-Przybyła  – 60 wypoży-
czonych książek 
IIIa - wych. p. Marcin Wilczyński – 42 wypożyczone książki 
 
Lista najwięcej czytających uczniów:  
 
Aneta Nocoń  Ia – 23 wypożyczenia 
Małgorzata Spyra  Ia – 13 wypożyczeń 
Julia Goszczycka  IIa – 12 wypożyczeń 
Sandra Rudnik Ia –  9 wypożyczeń 
Natalia Rabus IIa –  9 wypożyczeń 
Karolina Sikorska  IIIb – 8 wypożyczeń 
Wiktoria Kurzik Ia – 7 wypożyczeń 
                                                                    Gratulujemy:-))) 
 
Średnia wypożyczeń w szkole – ok. 2 książek przypada  
w skali semestru na jednego ucznia/czytelnika. 
Zachęcam do poprawienia statystyki czytelniczej w drugim 
semestrze.  
 


