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Międzynarodowy quiz z języka angielskie-
go pt. The Big Challenge został rozegrany  
w Naszym Gimnazjum dnia 10 kwietnia 2017r.  
w sali 41. W wielkim wyzwaniu tego roku wzięło 
udział 34 uczniów Naszej Szkoły, którzy zmierzyli 
się z zadaniami leksykalnymi, gramatycznymi 
oraz testowali swoją wiedzę ogólną. Oprócz trady-
cyjnych zadań, w których trzeba było uzupełnić 
luki, pojawiły się materiały, do których potrzebne 
były słuchawki i należało odsłuchać materiały au-
dio. Nie zabrakło też pytań z wiedzy o krajach an-
glojęzycznych - ich geografii, historii i kulturze. 
Punktacja była jak zwykle skalowana wg poziomu 
trudności pytań od 4 do 6 punktów za pytanie, ale 
w przypadku błędnych odpowiedzi pojawiały się 
także punkty ujemne. 
Konkurs powstał we Francji w 1999 roku, z inicja-
tywy grupy nauczycieli języka angielskiego. Jest 
skierowany do uczniów 5 i 6 klasy szkoły podsta-
wowej oraz 1, 2 i 3 klasy gimnazjum. W 2005 ro-
ku po sukcesie we Francji, konkurs zorganizowano 
również w Niemczech, a w późniejszych latach 
dołączyły się również Hiszpania, Austria, Szwe-
cja, Polska i Holandia. Przez pewien czas fundacja 
zawiesiła swoją działalność, ale od dwóch lat po-
nownie organizuje konkursy na szczeblu między-
narodowym. 
Zgodnie z otrzymanymi statystykami konkursu, 
liczba uczestników plasuje Polskę na piątym miej-
scu w Europie, po rekordowo licznych uczestni-
kach z Niemiec i Francji (prawie 23 razy więcej 
graczy niż w naszym kraju) oraz Hiszpanii i Au-
strii. W województwie śląskim udział w konkursie 
podjęło 1 415 uczestników z łącznie 39 szkół. 

 
 

Wśród liderów tegorocznego rankingu szkolnego 
prym wiedli: Olaf Wilhelm – IIA (pierwsze miej-
sce w klasach drugich oraz w szkole, ósme miejsce 
na Śląsku), Gabriel Kuczyński – IIIA (pierwsze 
miejsce wśród klas trzecich, drugie w szkole, 24. 
pozycja na Śląsku) oraz Anna Smerczek – IIA 
(drugie miejsce w klasach drugich oraz trzecia po-
zycja w szkole). Wśród uczniów klas pierwszych 
wyróżnili się uczniowie klasy IA: Oliwia Wilhelm, 
Marzena Przewłoka, Natalia Grzywok oraz Ame-
lia Torz. Wszyscy laureaci konkursu to uczniowie 
klas językowych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakultatywna wycieczka do słonecznej  

Italii z Naszego Gimnazjum odbyła się w dniach  
30 kwietnia – 7 maja 2017r. Przejazd autokarem 
na południe Półwyspem Apenińskim rozpoczęli-
śmy od zwiedzania placu Świętego Marka oraz 
rejsu gondolą w Wenecji. Następnie podążyliśmy 
śladami św. Antoniego odwiedzając Padwę, a ko-
lejnego dnia zwiedziliśmy piękną katedrę we Flo-
rencji oraz przespacerowaliśmy koło mostu złotni-
ków.  

cd. na str. 2 
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 cd. ze str. 1 
 

Środek tygodnia przypadł na dwa dni odwiedzin 
w Rzymie, gdzie pierwszego dnia młodzież zobaczy-
ła trzy bazyliki papieskie oraz forum romanum z ru-
inami Koloseum. Drugi rzymski dzień upłynął na 
zwiedzaniu bazyliki św. Piotra, Piazza Navona, fon-
tanny di Trevi oraz schodów hiszpańskich. Finalnie, 
w trakcie przejazdu na wybrzeże, zauroczyliśmy się 
sielskim klimatem położonego na wzgórzu Asyżu  
i powędrowaliśmy kolejką linową do innego kraju 
do San Marino. 
Po kąpieli w zimnym Adriatyku w okolicach Rimini 
zobaczyliśmy urokliwy mały port w miejscowości 
Cesenatico, a po zjedzeniu ostatnich włoskich „gela-
to” udaliśmy się w podróż do kraju.  

Wiele wspaniałych chwil i momentów pozo-
stanie w naszych wspomnieniach oraz na setkach 
fotografii. 

 

 
 

 
 

Z okazji zbliżającego się Święta Konstytucji 
3 Maja, w naszej szkole odbyła się uroczysta aka-
demia.  
Uczniowie wsłuchując się w słowa występującej 
młodzieży, przenieśli się do XVIII wieku. Przypo-
mnieli sobie okoliczności uchwalenia pierwszej pol-
skiej konstytucji oraz jej postanowienia. W trakcie 
akademii 12 par zatańczyło pięknie poloneza,  
a szkolny chórek wyśpiewał okolicznościowe pio-
senki, m.in. Mazurka 3 Maja. 
 
 
 

 

Na zakończenie przewodnicząca Rady Młodzie-
żowej przypomniała zebranym historię pozosta-
łych nadchodzących świąt: 1 - majowego Święta 
Pracy oraz obchodzonego 2 maja – Święta Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Po-
laków za Granicą. Kończąc, przewodnicząca RM 
życzyła wszystkim radości ze świętowania. Pamię-
tajmy, że w każdym z nas bije „biało – czerwone” 
serce, mówiła. Akademię uświetnił Poczet Sztan-
darowy Gimnazjum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 maja mieliśmy niezwykłą okazję być 
organizatorami „PATowskiego PRZYSTANKU 
ORNA” - imprezy związanej z programem  
„Profilaktyka a Ty”. Program ten ma na celu 
przeciwdziałanie uzależnieniom, promowanie wła-
snych pasji i zarażanie nimi innych, jak również 
integrację środowisk w celu podejmowania wspól-
nych inicjatyw na rzecz zdrowego i aktywnego 
społecznie życia. Program jest realizowany przy 
wsparciu Policji, stąd wśród zaproszonych gości 
m.in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. Gościliśmy także panią 
Annę Hilaruk reprezentującą Impresariat PaT-u  
w Warszawie.  
PRZYSTANEK ORNA to jednak też przedsię-
wzięcie, do którego nie doszłoby bez ogromnego 
zaangażowania pana dyrektora Wojciecha Hosz-
ka, pani psycholog Moniki Świerczek-Fic i grupy 
moderatorów prowadzących zajęcia z młodzieżą. 

 

cd na str. 3 
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- Kuba Kubasik – instruktor tańca, choreograf 
- Patrycja Grabarczyk – instruktor fitness, uczestniczka 
IX edycji „Mam Talent” 

 

Impreza zgromadziła ponad stu uczestników, dla których 
pasją jest taniec. O miano najlepszej formacji ubiegały 
się grupy z: Gimnazjum nr 4 w Mikołowie, Gimnazjum 
nr 1 w Orzeszu, Gimnazjum nr 3 w Orzeszu, Gimnazjum 
nr 4 w Tychach, Gimnazjum nr 2 w Łaziskach, Gimna-
zjum nr 1 w Knurowie, Gimnazjum nr 2 w Rydułtowach 
oraz Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowi-
cach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurorzy byli zachwyceni poziomem występujących ze-
społów oraz atmosferą, jaka panowała podczas rywaliza-
cji. Po występach szkolnych formacji, na bieżąco dzielili 
się swoimi wrażeniami oraz udzielali tancerzom cennych 
rad i wskazówek do dalszej pracy. 
Z każdej grupy został również wyłoniony najlepszy tan-
cerz, który reprezentował swoją szkołę w tanecznych po-
tyczkach w kategorii FREESTYLE 1 vs 1.  
Pucharami i nagrodami w postaci kart podarunkowych 
zostali nagrodzeni: 
- Zespół Blackstars z Gimnazjum im. Noblistów Pol-
skich w Ornontowicach (I miejsce) 
- Zespół Blue Girls z Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie 
(II miejsce) 
- Zespół Dynamit z Gimnazjum nr 1 w Knurowie  
(III miejsce) 
- Zespół Strefa z Gimnazjum nr 4 w Tychach (wyróż-
nienie) 
Nagrodę indywidualną i tytuł najlepszego tancerza ode-
brała Magdalena Rożek z Gimnazjum nr 4 
w Mikołowie. 
Po wręczeniu nagród był czas na pamiątkowe zdjęcia  
i indywidualne rozmowy z jurorami. Młodzi tancerze 
wraz z opiekunami wyjechali z Ornontowic z dużym ba-
gażem doświadczeń i pozytywnych emocji. Zapowiedzie-
li, że w przyszłym roku zaprezentują się równie wspania-
le i przyjadą w jeszcze liczniejszym składzie. 
Konkurs poprowadziły nauczycielki: p. Elżbieta Lewicka 
i Maria Gabor oraz uczniowie: Martyna Siedlaczek  
i Dominik Sodzawiczny. 

 
 

cd. ze str. 2 
 

Podczas trzygodzinnych warsztatów uczniowie 
gimnazjum, ale i zaprzyjaźnionych szkół, mieli 
możliwość poznać tajniki capoeiry, pierwszej po-
mocy czy zasad postępowania w przypadku ataku 
terrorystycznego. Przygotowali krótkie przedsta-
wienie, układ taneczny czy nauczyli się kilku pio-
senek. Uszyli maskotki ze skarpetek, zbudowali 
latawce i rakiety lub metodą origami - kule prze-
strzenne. Pracowali również nad fotoreportażem  
i gazetką okolicznościową. I mimo że, kiedy im-
preza dobiegała końca, było już dobrze po godzinie 
15, nikomu nie śpieszyło się do domu... 

II  REJONOWY 

PRZEGLĄD  FORMACJI  TANECZNYCH 

O  PUCHAR  WÓJTA  GMINY 

ORNONTOWICE  -  edycja 8 

  
 19 maja 2017r. odbył się II Rejonowy Prze-
gląd Formacji Tanecznych o Puchar Wójta Gminy 
Ornontowice. Organizatorem imprezy było Gimna-
zjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach przy 
współpracy z Urzędem Gminy Ornontowice.  
Była to ósma edycja tego konkursu, który z powiatowe-
go, dwa lata temu przekształcił się w rejonowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jury, jak zwykle, wzbudziło wielkie zainteresowanie. 
Przy stole sędziowskim zasiedli: 
- WÓJT GMINY ORNONTOWICE - Kazimierz 
Adamczyk (przewodniczący jury - honorowy patronat) 
- Sebastian Chmiel – finalista I edycji X FACTOR 
oraz programów: DROGA DO GWIAZD, IDOL., 
ŚPIEWAJ I WALCZ, SZANSA NA SUKCES 
- Mikołaj Strzyż – choreograf, finalista VIII edycji 
YOU CAN DANC 
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 10 lat temu - 31 maja 2007 roku – Gimna-
zjum w Ornontowicach przyjęło imię Noblistów 
Polskich.  

 Szkoła wybrała na swoich patronów pol-
skich laureatów nagrody Nobla - sześcioro Polaków, 
którzy na przestrzeni minionego stulecia odbierali 
dyplom Królewskiej Akademii Nauk. Były to oso-
bowości uhonorowane za swoje osiągnięcia jedną 
z najbardziej prestiżowych nagród na świecie.  
W trzyletnim cyklu nauki w gimnazjum uczniowie 
co roku rywalizują o szkolne „nobelki” biorąc 
udział w konkursach przybliżających postacie gim-
nazjalnych patronów. Tak było i w tym roku. 
Dziękujemy naszym gościom za przyjęcie zapro-
szenia na uroczystość, a młodzieży za zaangażowa-
nie i zaprezentowanie swoich licznych uzdolnień  
i umiejętności.  

Zapraszamy na fotoreportaż z imprezy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    

  



Szata graficzna:   p. L. Piechoczek – Niezgoda, 
Korekta: p. B. Kasprzycka. 
. 

Gimnazjalista 

5

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 maja 2017 r. uczniowie klasy II a,  

a 7 czerwca 2017 r. uczniowie klasy II c Gimna-
zjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach 
uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej. Pod opieką 
pani Agaty Szuba-Dyrcz i pani Lucyny Piechoczek-
Niezgoda oraz pani Anny Profaska brali udział 
w warsztatach chemicznych w Górnośląskim Cen-
trum Edukacyjnym w Gliwicach.  

W laboratorium uczniowie zostali zapoznani  
z przepisami BHP obowiązującymi podczas wyko-
nywania doświadczeń, otrzymali karty pracy, fartu-
chy, okulary i rękawiczki. Samodzielnie wykonywa-
li doświadczenia zgodnie z instrukcjami zawartymi 
w kartach pracy, pisali obserwacje, równania reakcji 
i wnioski. Podczas doświadczeń uczniowie samo-
dzielnie otrzymywali sole metodami poznanymi na 
lekcji. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzięki wizycie w laboratorium uczniowie mie-

li możliwość nauczenia się prawidłowego wykony-
wania prostych czynności laboratoryjnych, poznali 
sprzęt i odczynniki chemiczne. Ponadto mogli labo-
ratoryjnie sprawdzić poznane na lekcji metody 
otrzymywania soli.  

Wszystkim uczniom zajęcia w laboratorium 
bardzo się podobały. 

 

 
 
 W dniu 12 czerwca br. członkowie Szkol-
nego Klubu Wolontariatu pod opieką p. Iwony 
Sznapka oraz p. Marii Zawerta-Tomala udali się 
do Szpitala Klinicznego Nr 1w Zabrzu na Oddział 
Hematologii i Onkologii Dziecięcej.  
Wizyta ta była zwieńczeniem akcji charytatywnej 
prowadzonej w gimnazjum od kilku miesięcy. 
Wolontariusze ogłosili wśród uczniów zbiórkę 
gier, puzzli, książek oraz artykułów plastycznych, 
aby wzbogacić bazę świetlicy szpitalnej. Ponie-
waż zebranych przedmiotów nie było zbyt dużo, 
podczas wywiadówki zorganizowali zbiórkę pie-
niędzy na zakup artykułów papierniczych.  
Do puszki zebrano 261 złotych. Całą kwotę prze-
znaczono na zakup farb, kredek, bloków itp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wolontariusze przygotowali również zaję-
cia dla małych pacjentów szpitala. Tematem 
przewodnim była bajka ”Pinokio”. Uczniowie 
przebrani za postaci z bajki, czytali dzieciom ksią-
żeczkę, kolorowali tematyczne obrazki, układali 
puzzle. Dzieci miały okazję skorzystać z malowa-
nia twarzy. Wszystkie działania były skierowane 
do przewlekle chorych dzieci aby oderwać je choć 
na chwilę od szpitalnej codzienności, uprzyjemnić 
im pobyt w szpitalu i poprawić humor w ciężkiej 
walce z chorobą. Nie była to pierwsza taka akcja 
Szkolnego Klubu Wolontariatu, ale mamy nadzie-
ję że nie ostatnia.  
 W imieniu swoim i wolontariuszy bardzo 
dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli nas  
w działaniu.  
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Światowy Dzień Ziemi wymyślono po 
to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem 
planety, na której żyją. Moment ekologicznej 
refleksji ma nas uchronić przed popełnieniem 
kolejnych błędów. W dniu Ziemi na całym świe-
cie tysiące stowarzyszeń ekologicznych organi-
zuje manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na 
rzecz środowiska naturalnego. Celem jest uświa-
domienie problemów związanych ze zmianami 
klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatun-
ków czy brakiem wody. W tym roku szkolnym 
„Dzień Ziemi” obchodzimy pod hasłem  
„W kierunku natury”. W ramach tego tygodnia 
odbyły się następujące konkursy, których wyniki 
przedstawiają się następująco: 

 
1. „Stół Darów Ziemi”: 

I miejsce – Tomasz Drobny - klasa II a 
II miejsce – Natalia Rabus - klasa II a 
III miejsce – Paweł Płaszczy - klasa II b 
 
2. „Kraina Przyjaciół Ziemi”: 

I miejsce – Małgorzata Mozgalik - klasa II a 
II miejsce – Karolina Wermińska - klasa II a 
III miejsce – Paweł Herb - klasa II c 
 
3. „Szanuj Bliźniego Rowerowego”: 

I miejsce – Xawery Pruszowski - klasa I b 

4. „Podróże pszczół”: 

I miejsce – Martyna Malczyk - klasa III a 
II miejsce – Natalia Rabus - klasa II a 
 

GRATULUJEMY !!! 

Udział gimnazjalistów w finale  
Powiatowego Konkursu  

"Nowoczesne Technologie  
a Energia Przyszłości" 

  

 

 

 

 

 

 W dniu 14 czerwca br. odbył się finał Powia-
towego Konkursu „NOWOCZESNE TECHNO-
LOGIE A ENERGIA PRZYSZŁOŚCI” o Puchar 
Wicestarosty Powiatu Rybnickiego.  
Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Czer-
wionce -Leszczynach. Konkurs był skierowany do 
wszystkich uczniów gimnazjum, a jego celem była 
popularyzacja nauk ścisłych i technicznych oraz za-
chęcenie młodzieży do poszerzania wiedzy z przed-
miotów ścisłych. W konkursie wzięły udział drużyny 
dwuosobowe, które miały za zadanie wykonać plakat 
na jeden z następujących tematów: energetyka jądro-
wa, fuzja termojądrowa, odnawialne źródła energii, 
czyste technologie węglowe, paliwo wodorowe, prze-
ciwdziałanie emisji niskiej. Jury wyłoniło 20 najlep-
szych plakatów – finalistów. Wśród nich znalazło się 
również 5 plakatów uczniów naszej szkoły, byli to: 
Patrycja Przewłocka i Emilia Kalabis z kl. Ib, Julia 
Goszczycka i Natalia Rabus z kl. IIa, Biela Paulina, 
Martyna Malczyk, Dominik Malczyk, Jakub  
Nocoń, Justyna Zientek, Martyna Siedlaczek  
z kl. IIIa. Wszyscy uczniowie, którzy zakwalifikowali 
się do finału otrzymali upominki. W finale II miejsce 
zajęły Biela Paulina i Martyna Malczyk z kl. IIIa.  
Opiekunem uczniów była pani Lucyna Piechoczek-
Niezgoda. 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 

Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy!!! 

 

 


