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 Od 1 marca nasza szkoła przystąpiła do 
projektu EURONET 50/50. Celem projektu jest 
wdrażanie tzw. metodologii 50/50, która pomoże 
poznać zużycie energii oraz ograniczyć jej 
wykorzystanie poprzez zmianę zachowań uczniów 
i innych użytkowników budynku szkoły. 

O co chodzi w projekcie EURONET 50/50 MAX? 

EURONET 50/50 MAX… 
… ma na celu ograniczenie zużycia energii w bu-
dynkach publicznych poprzez zastosowanie inno-
wacyjnej metodologii 50/50 w 500 szkołach i bli-
sko 50 innych budynkach publicznych z 13 kra-
jów UE. Metodologia 50/50 aktywnie angażuje 
użytkowników budynków w proces zarządzania 
energią oraz uczy ich ekologicznych zachowań 
poprzez konkretne działania. Jej wdrażanie obej-
muje 9 kroków, a osiągnięte oszczędności finan-
sowe są dzielone równo pomiędzy użytkowników 
budynku (np. szkoły), a podmiot finansujący ra-
chunki za energię (zwykle jest to samorząd lokal-
ny lub regionalny). 
…pomoże w rozpowszechnieniu koncepcji 50/50 
w całej Europie, zachęcając kolejne władze krajo-
we, regionalne i lokalne do wdrożenia metodologii 
50/50 w ich budynkach. 
…stanowi kontynuację nadzwyczaj udanego pro-
jektu EURONET 50/50, w ramach którego meto-
dologia 50/50 została przetestowana w ponad 50 
europejskich szkołach i który został uhonorowany 
Europejską Nagrodą w dziedzinie Zrównowa-
żonej Energii 2013! Dzięki nowej edycji projektu 
Sieć 50/50 rozszerzy się obejmując nowe szkoły  
i inne budynki publiczne. 
 

Korzyści z realizacji projektu 50/50 w szkole 

Realizując projekt 50/50 w szkole można osiągnąć 
wiele korzyści, wśród których najważniejsze to: 
- zwiększenie wiedzy i świadomości uczniów  
w zakresie energii i jej wykorzystania; 
- poprawa warunków panujących w pomieszcze-
niach szkolnych oraz dostosowanie temperatury  
i natężenia oświetlenia do potrzeb użytkowników 
budynku (uczniów, nauczycieli, innych użytkow-
ników); 
- zaoszczędzenie na rachunkach za energię pienię-
dzy, które można następnie zainwestować w reali-
zację innych potrzeb; 
- redukcja emisji gazów cieplarnianych i negatyw-
nego oddziaływania na klimat w wyniku ograni-
czenia zużycia energii (której produkcja zwykle 
jest powiązana z emisją CO2). 
Więcej szczegółów: http://euronet50-50max.eu/pl/  
 

 
  
 

 Gimnazjum im. Noblistów Polskich  
w Ornontowicach kolejny raz na Młodzieżowym 
Festiwalu Nauki w Mikołowie. 
 Do udziału w ósmej edycji Młodzieżowego 
Festiwalu Nauki w Mikołowie nasze gimnazjum 
przygotowywało się już od listopada. Impreza 
miała miejsce w Domu Kultury w Mikołowie  
15 marca. 
 Temat festiwalu „Czy najważniejsze jest 
to, co jest niewidoczne dla oczu” staraliśmy się 
powiązać z matematyką, chociaż nie było to łatwe. 
  

 cd na str. 2 
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 Nasi uczniowie stanęli na wysokości zada-
nia i wymyślili ciekawe modele matematyczne, 
gry planszowe, origami przestrzenne, zagadki lo-
giczne. Urozmaiceniem był również makijaż przy 
użyciu kosmetyków fluorescencyjnych. 
 Jak co roku imprezie towarzyszyły konkur-
sy: fotograficzny i filmowy. Do obu konkursów 
wybrane zostały prace Barbary Gilner z klasy 
IIIb. W konkursie fotograficznym uczennica 
otrzymała II miejsce, zaś w konkursie filmowym 
wyróżnienie, z czego się bardzo cieszymy i gratu-
lujemy. 
Nasze stoisko, na którym wyeksponowaliśmy pra-
ce uczniów cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
Zaproszeni goście, w tym uczniowie z poszcze-
gólnych szkół odwiedzający festiwal, chętnie roz-
wiązywali łamigłówki oraz z zaciekawieniem 
oglądali wykonane modele. Ciekawostką była 
możliwość wykonania makijażu z kosmetyków 
fluorescencyjnych, które dawały większy efekt 
przy specjalnej lampie. Chętnych do sprawdzenia 
efektu makijażu nie brakowało. 
 Uczniom biorącym udział w festiwalu bar-
dzo się podobało i już teraz deklarują udział  
w przyszłym roku 

Opiekunowie: Anna Profaska i Elżbieta Lewicka 
 
 
  

 
 

 

 
 
 Miesiąc kwiecień nazwany - Miesiącem 
Pamięci Narodowej - jest okazją do przypomnie-
nia znaczących wydarzeń w historii naszego naro-
du, a także oddania hołdu bohaterom i ofiarom 
tragedii, którzy zwyciężali i ginęli za wolność  
i niepodległość Polski. 
 Kwiecień - czym wyróżnił się w historii 
narodu polskiego, że nazwano go Miesiącem Pa-
mięci Narodowej?  
 Co szczególnego wydarzyło się w kwiet-
niu, że pamięć przywołuje przeszłość? 
 W życiu człowieka, społeczeństwa, narodu 
jest czas pracy i świętowania. Istnieją wydarzenia, 
które w sposób szczególny kształtują pamięć  
o nich i stają się punktem odniesienia, symbolem  
i źródłem w nauce i wychowaniu. Budują tożsa-
mość narodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwiecień przypomina wojenną okupację, 
wywózki Polaków na Sybir i tragedię polskich ofi-
cerów, jeńców obozów sowieckich, którzy zostali 
zamordowani przez NKWD w Katyniu i w innych 
miejscach na nieludzkiej ziemi.  
W kwietniu 1943 r. Niemcy odkryli groby katyń-
skie, a znalezione przy nich ostatnie notatki, listy 
pochodziły z początku kwietnia 1940 r.  

 Rok 1989 otworzył kurtynę nowych dzie-
jów Polski. Zapomniani i niechciani bohaterowie, 
ofiary tragedii wrócili na karty historii.  

 Dzień 13 kwietnia stał się Dniem Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej, a cały kwiecień Mie-
siącem Pamięci Narodowej. 

 
cd na str. 3 
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 W dniu 21 marca br. odbyły się w naszym 
gimnazjum Targi Edukacyjne.  
 Była to świetna okazja do poznania oferty 
edukacyjnej szkół naszego regionu. Podczas Targów 
można było uzyskać odpowiedzi na pytania doty-
czące profili, zeszłorocznych progów punktowych 
czy po prostu porozmawiać z nauczycielami  
i uczniami szkół ponadgimnazjalnych.  
 Mamy nadzieję, że liczne rozmowy prowa-
dzone podczas tego popołudniowego spotkania, za-
owocują trafnymi decyzjami naszych uczniów przy 
wyborze dalszej ścieżki kształcenia.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Serdecznie dziękujemy uczniom i rodzicom 
za udział w Targach Edukacyjnych.  
 Dziękujemy też szkołom ponadgimnazjal-
nym z Ornontowic, Mikołowa, Rybnika, Łazisk, 
Knurowa i Katowic, że zechciały zaprezentować 
swoją ofertę edukacyjną. 

 

cd ze str. 2 

Przywróćmy znów pamięć o zmaganiach polskiego 
narodu, o którym zmarły w kwietniowy wieczór 
Jan Paweł II napisał: 

„Jestem synem narodu, który przetrwał najstrasz-
liwsze doświadczenia dziejów, którego sąsiedzi 
wielokrotnie skazywali na śmierć – a on pozostał 
przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną toż-
samość i zachował pośród rozbiorów i okupacji 
własną suwerenność jako naród – nie biorąc za 
podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środ-
ków fizycznej potęgi jak tylko własną kulturę, któ-
ra okazała się w tym przypadku potęgą większą od 
tamtych potęg". 

 W naszym Gimnazjum tradycyjnie już od-
bywają się obchody Kwietnia – Miesiąca Pamięci 
Narodowej. Organizowane są szkolne konkursy: 
wiedzy i na plakat, poświęcone tematyce Zbrodni 
Katyńskiej. Uczniowie klasy I c w sobotę  
16 kwietnia wykonali prace porządkowe wokół 
Pomnika przy ulicy Kolejowej, upamiętnili ofiary 
II wojny światowej. 

Wyniki tych konkursów prezentują się następująco: 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY „ZBROD-
NIA KATYŃSKA”: 

I miejsce : MARTYNA MALCZYK, KL. II A 
II miejsce: ROKSANA RAKOCZY, KL. I A 
III miejsce: PAULINA BIELA, KL. II A 

SZKOLNY KONKURS NA PLAKAT 
„ZBRODNIA KATYŃSKA”: 
 

I miejsce – PAULIA BIELA, KL. II A 
II miejsce – BARBARA GILNER, Kl. III B 
III miejsce – KLAUDIA WAJSZCZYK, Kl. II A 

 W sumie do konkursu oddano 16 plakatów. 
Prace były wykonane zgodnie z tematem, ciekawie, 
bardzo starannie. 

 Dziękujemy Wszystkim Uczniom, którzy 
zainteresowali się tematyką Zbrodni Katyńskiej  
i wykazali się znajomością faktów historycznych  
w konkursie wiedzy, czy wykonując plakat.  
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 W dniach 11 – 15 kwietnia 2016 r. w na-
szym gimnazjum obchodzimy dni ekologii. Tego-
roczne dni ekologii odbywają się pod hasłem: 
„Chroń klimat”. 

W ramach dni ekologii odbyły się następujące kon-
kursy: 

1. KAMPANIA REKLAMOWA NA TEMAT: 
ZAOSZCZĘDZISZ JEŚLI…  

„Twój dom będzie energooszczędny”. 
„Kupisz lepszy sprzęt AGD i dobrze go wykorzy-

stasz”. 
„Dobrze wybierzesz i użyjesz urządzeń elektrycz-

nych i elektronicznych”. 

I miejsce – Monika Malcherczyk kl. I a 
II miejsce – Justyna Zientek kl. II a 
III miejsce – Klaudia Wajszczyk kl. II a 

2. MAPA STOSOWANYCH ODNAWIAL-
NYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE  
I miejsce – Martyna Malczyk kl. II a 
II miejsce – Bianka Moczulska kl. I a 
III miejsce – Monika Malcherczyk kl. I a  

3. Quiz: „Energia – czym jest, jakie są jej źró-
dła”. 
I miejsce - Jakub Michalski kl. III b 
II miejsce - Wiktoria Oleś kl. III a i Monika Mal-
cherczyk kl. I a 
III miejsce - Natalia Jaskółka kl. III a 

4. "Z Internetem za pan brat" 
I miejsce - Monika Malcherczyk kl. Ia 
II miejsce - Dawid Ruszkiewicz kl. IIIc 
III miejsce - Jakub Michalski kl. IIIb 

Serdecznie gratulujemy!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Izabela Biela, kl. II a i Wiwiana Kwarcińska, 

kl. III a   zostały finalistkami Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego 
(opiekun p. Monika Orłowska-Przybyła). 
 

 Wiktoria Oleś, kl. III a brała udział w II etapie 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Chemii (opiekun p. Agata Szuba-Dyrcz). 
 

 Marek Mrukwa, kl. III a brał udział w II eta-
pie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Angielskiego (opiekun p. Bożena Ba-
nach). 
 

 Julia Goszczycka i Natalia Rabus z kl. I a 
zajęły III miejsce w VI Powiatowym Konkursie 
Informatycznym "GIMKOMP” (opiekun:  
p. Lucyna Piechoczek-Niezgoda). 

 

Osiągnięcia drużyny dziewcząt (opiekun: p. Elż-
bieta Lewicka) 
 III miejsce w Powiatowych Drużynowych 

Zawodach LA (Wiktoria Oleś, Wiwiana 
Kwarcińska, Wiktoria Adamska, Klaudia Har-
nasz, Katarzyna Marszałek, Aneta Łobożewicz, 
Weronika Kemer, Emilia Górnik, Izabela Za-
jusz, Anna Smerczek, Patrycja Garus, Natalia 
Tokarska, Patrycja Ryt, Bianka Moczulska) - 
Mikołów, 29.04.2016r. 

Indywidualnie: 
I miejsce Wiktorii Oleś w pchnięciu kulą 
III miejsce Weroniki Kemer w pchnięciu kulą 
III miejsce Patrycji Garus w biegu 300m. 

 III miejsce w Barażowym Powiatowym Tur-
nieju Koszykówki w Mikołowie (Wiktoria 
Oleś, Wiwiana Kwarcińska, Izabela Zajusz, 
Wiktoria Szwerthalter, Paulina Biela, Martyna 
Siedlaczek, Paulina Rzymska, Aneta Łoboże-
wicz, Magdalena Grajek). 

 WYRÓŻNIENIE I stopnia na XXVI Rejo-
nowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkol-
nej w Tychach dla grupy Cheerleaders   

 WYRÓŻNIENIE na IV Gali Tanecznej Po-
wiatu Mikołowskiego w Mikołowie dla grupy 
Cheerleaders - Mikołów. 

 
Gratulujemy zwycięzcom!!!  


