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Sznurówka
„Sznurówka” ma już 10 lat
wychodzi niestrudzenie i nadal cieszy się
powodzeniem, ba z roku na rok nakład się
zwiększa. Widać, że IV władza przyciąga wielu
chętnych.
XXXI rocznica
16 X minęła kolejna rocznica wyboru na Tron Apostolski papieża Jana Pawła II. Jak co roku wspominamy wspaniałe chwile,
gdy nasz rodak wyszedł na mównicę i ogłosił, że jest głową Kościoła.
W tym roku dla naszej szkoły będzie to szczególny dzień,
gdyż otrzymamy sztandar z wizerunkiem naszego patrona. Uroczystość będzie miała miejsce 30 października 2009 r. Wszyscy
gorliwie zaangażowaliśmy się w jej przygotowanie, by wypadła jak
najlepiej. Cały czas towarzyszyć nam będą słowa Ojca Świętego
„Przybywam do was jako syn tej ziemi…” będące tytułem najnowszego dokumentu poświęconego papieżowi.
Nasza ,,Sznurówka” starzeje się powoli, ale z klasą.
Od założenia naszej szkolnej gazetki minęło już dziesięć lat.
Z czasem zaczęło przybywać tematów, pojawiło się więcej dowcipów, obrazków i konkursów. Od 1999 roku staramy się ,by gimnazjaliści czytali nasze pismo i chyba nam się udaje.

Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej pragniemy złożyć wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia oraz życzyć sukcesów w dalszej pracy pedagogicznej.
Redakcja „Sznurówki”
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„SZNURÓWKI”
Redaktor naczelny: Joanna Biały
Zastępca: Milena Koźlicka
Dział kulturalny: Ola Czech, Asia Ławińska
Dział sportowy: Karol Karpierz, Bartosz Kiesiewicz, Tomasz
Łysek, Patryk Capiga

Rozrywka: Ewelina Król, Ewa Poskart, Ania Witczyk, Magda
Bem,

Z życia szkoły: Roksana Żyła, Magda Szczerba, Anna Guździk,

Karolina Miśkiewicz, Dawid Smok, Wojciech Milejski

Straszne Straszydło: Milena Kożlicka, Asia Biały, Marlena
Bątorek

Szata graficzna i obróbka komputerowa: Karol Karpierz,
Bartosz Kiesiewicz, Tomasz Łysek

Ludzie niestworzone listy piszą: Dawid Smok
Humor: Weronika Zacharska, Paulina Dąbrowa i wszyscy, którzy
mają niebanalne poczucie humoru
Oraz wszyscy chętni, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia

Opiekun zespołu: mgr Beata Wrzesień
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Klątwa ukrytego pokoju
Z serii opowieści z dreszczykiem
Miałam wtedy osiemnaście lat, a mój brat
Adam dwadzieścia trzy. Mieszkaliśmy razem z
naszą babcią Antoniną w małym domu na obrzeżach miasteczka. Nasi rodzice zginęli w wypadku
samochodowym, gdy miałam 10 lat.

Oprócz mapy był tam jeszcze pamiętnik, a w nim dedykacja: „Barbarze na jej
szesnaste urodziny. Maj 1791r.”. Po plecach
przeleciał mi dreszcz. To imię widziałam kilka
dni wcześniej na grobie dziewczyny, która
W naszym miasteczku nadeszły ciężkie cza- umarła mając osiemnaście lat w 1793r. Połosy. Od kilku tygodni na ziemię nie spadła ani jed- żyłam pamiętnik na komodzie, a potem poszłam spać.
na kropla deszczu. Jeziora i strumyki powysychały, a rośliny więdły. Pojawiło się widmo głodu.
W następnym dniu opowiedziałam o

wszystkim babci, a ta postanowiła, że przeczytamy zapiski w starym pamiętniku. Czytając, czułam, że oprócz nas w pokoju znajduje
się ktoś jeszcze, kto obserwuje, co robimy.
Mimo to Antonina nie zaprzestała czytania.
Kiedy już skończyła, na ostatniej stronie widniało niedokończone zdanie „ … strasznie się
go boję, nie wiem co mam robić. Oby dziś to
się n… „ Zastanawiałam się, co chciała przez
to powiedzieć, ale nie zdążyłyśmy, do pokoju
wpadł sąsiad i powiedział, że przy kościele
zdarzył się wypadek. Pobiegłyśmy tam, okazało się, że Adam został potrącony przez samochód. Nie mogłam w to uwierzyć. Widziałam,
jak go zabierają do karetki i słyszałam płacz
babci. Mnie zabrano do domu. Jak już się
trochę uspokoiłam, pojechałam do szpitala.
Okazało się, że Adam miał dużo szczęścia, to
cud, że przeżył, ale nie będzie mógł chodzić
do końca życia. Straszna wiadomość przygnęW naszym domu trzeba było wyburzyć ścianę na korytarzu, bo była całkiem zniszczona, więc biła mnie okropnie.
Po trzech tygodniach wypisano mojego
robotnicy zabrali się do pracy. Niespodziewanie
naszym oczom ukazało się małe pomieszczenie, o brata ze szpitala, ale to nie był ten sam chłopak, co dotychczas. Gdzieś zniknęła radość,
którym dotąd nikt nie wiedział. Wewnątrz stały
dwa krzesła, stolik i małe łóżko, a z boku znajdo- pozostał smutek i przygnębienie. Nie mógł
pogodzić się z tym, że nie będzie chodził.
wała się komoda. Miała dużo szuflad. Postanowiłam zobaczyć, co jest w środku. W pierwszych
Któregoś dnia babcia poprosiła mnie,
dwóch były same ubrania, a w trzeciej, po wyję- żebym pomogła jej sprzątać w odnalezionym
ciu innych rzeczy, znalazłam starą kartkę z rypokoju. Zgodziłam się. Gdy wynosiłyśmy mesunkiem mapy. Przyjrzałam jej się szybko. Wid- ble, komoda się rozleciała. Do jednej z desek
niało na niej kilka wysp na rozległym morzu.
przyklejona była szara koperta. Wzięłam ją,
Niespodziewanie pewnej nocy około godziny
2:00 rozpętała się burza. Ziemią wstrząsały
przerażające grzmoty. Niebo od licznych błyskawic stało w płomieniach. Nigdy przedtem nie widziałam czegoś podobnego. Wstałam z łóżka, wyciągając rękę, aby złapać za klamkę od drzwi.
Usłyszałam piekielny łomot. Zamarłam, a serce
waliło mi jak młot. Wybiegłam z pokoju na korytarz. Adam z babcią już tam byli. Powiedzieli, że
piorun uderzył w nasz dom. Brat wbiegł na poddasze, aby ocenić zniszczenia. Potem zszedł na dół,
gdzie siedziałam z babcią Antoniną i stwierdził,
że nie ma się czym martwić, bo płomienie spowodowane uderzeniem pioruna ugasił deszcz. Tak
przeczekaliśmy do następnego ranka. Po gwałtownej burzy w miasteczku prawie każdy dom był
uszkodzony. Podobnego huraganu nie pamiętali
nawet najstarsi ludzie. Mówiono, że to kara Boska za grzechy.
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otworzyłam i zaczęłam czytać. Z początku wydawało mi się, że to list miłosny, ale potem
zmieniłam zdanie. Napisała go Basia. Dowiedziałam się, że była siostrą mojej praprababci.
Pisała w nim, że nad naszą rodziną ciąży klątwa. Polega ona na tym, że co sześć pokoleń w
wieku 18 lat ginie w dziwnych okolicznościach
dziewczyna z naszego rodu. Pierwszy raz ujrzałam tak ogromny lęk na twarzy babci. Już
wtedy wiedziałam, że nie jest dobrze.
Przez pierwsze tygodnie od odczytania
listu strasznie się bałam, nie wychodziłam z
domu. Po jakimś czasie mój strach stracił na
sile. Powoli wróciłam do normalności.
Niestety, w grudniu 1992 roku, zaczął
się koszmar. Nie mogłam spać po nocach. Zaczęłam słyszeć dziwne, przerażające głosy i
huki dobiegające z tajemniczego pokoju. Po
pewnym czasie opowiedziałam o tym babci i
Adamowi, ale stwierdzili, że mam bujną wyobraźnię i wszystko sobie wymyśliłam.

straciłam przytomność. Obudziłam się dopiero w szpitalu. Tam zostałam poinformowana,
że chciałam „skoczyć z okna” i popełnić samobójstwo. Cudem mnie odratowano.
Opowiedziałam o wszystkim, co się
wydarzyło tamtego dnia babci i Adamowi.
Niestety, nie chcieli mi uwierzyć, a lekarze
tłumaczyli moje opowieści wstrząsem mózgu.
Obecnie mam 35 lat. Jestem szczęśliwą żoną i matką dwojga dzieci: Weronisi i
Maksia. Moja babcia umarła, a brat ożenił się
z miejscową nauczycielką . Do tej pory to on
mnie odwiedza, bo ja nie mam odwagi, aby
wejść do tego domu. Nadal mnie dręczy, kim
była czarna postać. Kto mnie wypchnął? Ale w
głębi serca mam nadzieję, że klątwa
„wisząca” nad naszą rodziną minęła wraz z
dniem, w którym ocalałam.

Postanowiłam otworzyć drzwi, które
były zamknięte od dłuższego czasu. W lutym
1993 r. weszłam do tego pomieszczenia. Wtedy jeszcze nie skojarzyłam, że na nagrobku
Basi było napisane, że zginęła 6 lutego 1793r.
Dziwnie się czułam, tak jakby ktoś śledził
mnie cały czas. Byłam śmiertelnie przerażona
i już chciałam opuścić pokój, gdy niespodziewanie drzwi się zatrzasnęły. Widziałam, jak
wszystko dookoła wiruje. Zaczęłam prosić
sama nie wiem kogo, aby mnie wypuścił. Płakałam, krzyczałam i tłukłam w drzwi, żeby mnie
ktoś uratował, ale w domu nikogo nie było.
Stałam jeszcze parę minut, gdy nagle
na ścianie ukazał się napis „JESTEŚ NASTĘPNA Z TEGO RODU”, a zaraz po tym
ukazały się dwie postacie. Pierwsza z nich była ubrana w białą koszulę, taką jak ja wtedy.
Stwierdziłam, że to Barbara. Natomiast druga miała na sobie czarną pelerynę. Nagle druga postać zaczęła się do mnie zbliżać. Więcej
już nie pamiętam z wydarzeń tamtego dnia, bo
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Czy warto uczyć się języków obcych?
Wiele osób zadaje sobie pytanie:
czy warto uczyć się języków obcych?
Do czego potrzebna jest ich znajomość? Dla niektórych nauka to przyjemność, innym kojarzy się z przymusem lub stratą czasu. Jednak trzeba
zauważyć, iż otaczający nas świat nieustannie się zmienia i stawia coraz
większe wymagania. Jeśli chcemy coś
osiągnąć w życiu, powinniśmy pracować
nad sobą i rozwijać się. Myślę, że warto uczyć się języków obcych.

Z kolei przejdę do komputerów,
które w dzisiejszych czasach znajdują
się już w każdym domu. Z językami
obcymi mamy do czynienia w różnych
programach, grach komputerowych, a
także podczas słuchania zagranicznych
piosenek lub oglądania filmów. Myślę,
że znajomość języków obcych jest tu
bardzo przydatna.

Z całą pewnością mogę stwierdzić, że w dzisiejszych czasach języki
obce odgrywają ogromną rolę w życiu
Po pierwsze ich znajomość poma- każdego człowieka. Uważam, że znajoga w znalezieniu pracy. Wielu pracomość ich jest konieczna do pracy, rozdawców wymaga od pracowników opa- rywki, a nawet relaksu. Dzięki nim bez
nowania chociaż jednego języka obce- problemu możemy komunikować się z
go, dlatego bardzo ważna jest ich na- ludźmi z innych krajów.
uka już od najmłodszych lat. Bez wątpienia ułatwiają nam one znalezienie
Kinga Widawska kl. II a
pracy w przyszłości.
Następna sprawa to podróżowanie. Coraz więcej osób marzy o zagranicznych wycieczkach. Ludzie wyjeżdżają, aby poznać kulturę danego kraju, zwiedzić zabytki, a także odpocząć
od codzienności i zrelaksować się.
Jednak jak tu podróżować, nie znając
języków obcych? Jak porozumieć się z
tamtejszą ludnością? Niewątpliwie
jest to bardzo trudne. Znając język
danego kraju, możemy bez problemu
pytać o drogę lub zrobić zakupy.

Sznurówka

Str. 5

Ślubowanie klas pierwszych,
czyli „Pierwsze koty za płoty”
29 września 2009r. w Domu Kultury w przysięgę.
Żarnowcu odbyło się ślubowanie klas pierwNastępnie odbyło się uroczyste śluszych. Imprezę tę przygotowały i zorgani- bowanie klas pierwszych. Najgorszą próbą
zowały tradycyjnie klasy drugie.
okazało się zjedzenie czosnku (który jak
Uczniowie naszego Gimnazjum zgrowiadomo odgania wampiry, co świeżo upiemadzili się o godzinie 16.30 w wyznaczonym czonym gimnazjalistom może się przydać ;wcześniej miejscu. Wszyscy gimnazjaliści z )) i wypicie ,,piekielnego napoju”. Ostatnia
niecierpliwością czekali na rozpoczęcie. Na konkurencja zakończyła cała cześć oficjaltwarzach pierwszaków widniało zaciekawie- ną. Pierwszaki zostały ostatecznie i uroczynie oraz lekki strach, co też dla nich wymy- ście przyjęte do grona gimnazjalistów.
ślono;-). Klaudia Robak i Dawid Smok świetNastępnie rozpoczęliśmy długo oczenie spisali się w roli prowadzących. W jury kiwaną wspólną dyskotekę. Wszyscy świetzasiadła pani Dyrektor Iwona Karoń, Joanna nie się bawili. Niestety, czas szybko minął.
Szasta oraz Ilona Moszczowska.
Ciekawe, co nasze kociaki wymyślą dla młodNasze kociaki miały wykonać kilka pro- szych kolegów w przyszłym roku…
stych zadań, które wymyślili dla nich starsi
koledzy. Mruczusie musiały miauczeć. WyAnna Guździk
konać, koci makijaż”, zaprezentować ,,kocie
Karolina Miśkiewicz
ruchy”, wymiauczeć ,,kocią piosenkę” oraz
narysować portret swojej wychowawczyni.
Magdalena Szczerba
Nam osobiście najbardziej podobała
się ostatnia konkurencja (z wyżej wymienionych). Przedstawiciel klasy I ,,a” Mateusz
Dąbrowa narysował podobiznę Pani Wiesławy Kowalczyk, a przedstawicielka klasy
I ,,b’’ - Beata Dąbrowska - Pani Angeliki
Chuchro. Rysunki wywołały uśmiech na twarzach uczniów, grona pedagogicznego i
oczywiście naszego szanownego jury.

Roksana Żyła

Po wszystkich konkurencjach podjęto
decyzję. Pierwsze miejsce zajęła kl. I ,,b” gratulujemy i życzymy obydwu klasom dalszych sukcesów!
Wychowawczynie klas weszły na scenę
po odebranie dyplomów, po czym złożył
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Ludzie niestworzone listy piszą
Cześć, mam na imię Jędrek. Chciałbym opoUdało mi się, lecz zostały małe odwiedzieć Panu moją szokującą historię, której rosty, które bardzo rzucały się w oczy.
efekty do tej pory nie pozwoliły mi dojść do
Postanowiłem założyć czapkę. W szkole na
pierwszej lekcji nauczyciel kazał mi ją
siebie.
Pewnego pamiętnego dnia ( to chyba wtorek) zdjąć i zagroził wpisem do zeszytu uwag.
miałem randkę ze swoją dziewczyną Anetą. Nie miałem innego wyjścia, musiałem to
Umówiliśmy się na 18:00, więc miałem 3 godzi- zrobić. Gdy oddałem czapkę profesorowi,
ny, aby się przygotować. Oglądając wiadomo- wszyscy wybuchnęli śmiechem, nawet on.
ści, usłyszałem, że tej nocy ma być deszcz W odpowiedzi na ich reakcję wziąłem plemeteorytów, więc jeszcze bardziej się ucie- cak i uciekłem do domu.
szyłem, gdyż takie zjawisko dodaje chwili romantyzmu. Mama doradziła mi, abym założył
skórzaną kurtkę. Osobiście ten strój nie
przypadł mi do gustu, ale podobno dziewczyny
na to lecą. Sprawdziłem czas i okazało się, że
zostało mi pół godziny do spotkania, więc wziąłem pieniądze i wybiegłem z domu. Zdążyłem
na czas. Po krótkim spacerze doszliśmy do
parku, gdzie rozłożyliśmy koc, usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. Po długiej odprężającej
konwersacji zachciało nam się pić. Udając
gentelmana, zaproponowałem, że pójdę kupić
jakieś słodkie co nieco i napoje. W drodze do
sklepu zauważyłem, że zaczyna się robić bardzo miło. Przyśpieszyłem kroku i nagle BAM!
Dostałem odłamkiem meteoru w łe… głowę. Był
on naprawdę malutki, ale i tak bolało. Nic mi
nie uszkodził, ale czułem się jakoś inaczej,
dziwnie. Zaniosłem Anecie colę, którą kupiłem
i rozstaliśmy się.

Na szczęście rodziców nie było w
domu, więc miałem spokój.
Zapadł wieczór i usnąłem.
Całą noc bolała mnie głowa (nawet aspiryna
nie pomogła).
Po przebudzeniu zauważyłem, że rogi odrosły!
POMOCY!!! Co mam zrobić?
Rogaś z Doliny Roztoki

Porada dr Dawidusa
Najlepszym wyjściem z sytuacji
byłoby udać Się do dermatologa, aby ocenił co można z tym zrobić oraz postawił
diagnozę. Najczęściej wybierane rozwiązania to tzw. UCG czyli Uciąć Całą Głowę.

Gdy tylko doszedłem do łóżka, od razu się
na nie rzuciłem i usnąłem. Rankiem zauważy- A co wy poradzicie nieszczęsnemu czytelłem, że coś wyrosło mi na głowie. Podbiegłem nikowi?
do lustra i okazało się, że to jelenie rogi. Moją Piszcie. Najciekawszą nagrodzimy.
pierwszą reakcją była panika. Próbowałem je
odłamać, ale były zbyt twarde, więc ruszyłem
do garażu aby je odciąć piłą do drewna.
Str. 7
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Kartki z pamiętnika młodej wampirzycy
*
„Nie!” - krzyczałam, próbując wyrwać się z jego żelaznego uścisku. „Dlaczego nie zostawi mnie w spokoju?!
Czym mu zawiniłam? Jestem tylko słabym, bezbronnym
człowiekiem, ale tak bardzo chcę żyć! Mam rodzinę,
przyjaciół, nie mogę ich opuścić!”
- Pewnie zastanawiasz się, dlaczego to robię? - spytał.
- Z nudów. Życie wampira wieczne, więc trzeba uczynić
coś, co sprawi, że stanie się choć trochę mniej nudne.
Nie, nie zabiję cię. To byłoby zbyt proste. Teraz już
pewnie domyślasz się, co zamierzam zrobić. Przemienię
cię w kogoś takiego jak ja sam - w wampira. Przy okazji
poćwiczę swoją silną wolę, bo to nie takie proste przerwać, kiedy się zasmakuje ludzkiej krwi. - mówiąc to,
cały czas patrzyła mnie z tym swoim „miłym” uśmiechem.

Zabolało. Bardzo. Od tej chwili nie myślałam już o
niczym innym, jak tylko o tym, aby ten okropny ból ustał.
Było mi już wszystko jedno, czy zostanę wampirem, czy
nie. Chciałam tylko przestać cierpieć, Wiedziałam, że za
chwilę ból minie i obudzę się jako młody, głodny wampir…
*
Jestem w lesie. Moje ciało iskrzy się w promieniach
zachodzącego słońca. Czekam tu na ofiarę. Na delikatną
bezbronną ofiarę. Nagle w ciemnych gąszczach, pojawiła
się tak długo oczekiwana przeze mnie istota. Czuję jej
świeżą, mocno pulsującą krew, czuję, jak mnie wzywa.
Przyjmuję pozycję lwicy rzucającej się na swą zdobycz.
Uginam nogi, napinam mięśnie… I już po chwili mogę się
pożywić. Czuję obrzydzenie do samej siebie. Zabiłam
istotę czującą. Czującą moje zęby wpijające się w skórę.

Wiedziałam, że walka z wampirem nie ma najmniejszego sensu, ale nie mogłam stać bezczynnie i czekać, aż Tak bardzo chciałabym być inna. Normalna. Ale nie jeten sadysta zmieni moje dotychczasowe, idealne życie w stem. Jestem krwiożercą, nędzną pijawką. Jestem popiekło, przemieniając mnie w wampira. Miałam nadzieję,
tworem.
że jeśli przebiję mu skórę czymś ostrym, opóźnię kolejny atak. Kilkanaście metrów dalej zauważyłam stos jakiś
*
metalowych rzeczy. Musiałam tylko niepostrzeżenie do
nich dostrzec.
- Więc chcesz mnie przemienić, tak? - postanowiłam
jakoś odwrócić jego uwagę. Zaczęłam powoli zbliżać się
do stosu z nadzieją, że się uda.
- Tak. - odpowiedział. - Mam nadzieję, że mi tego nie
ułatwisz. No bo co to za frajda zdobyć coś szybko i łatwo? Pozwól mi się trochę pomęczyć. Walcz ze mną!
- Nie martw się, nie ułatwię ci tego.
Byłam już coraz bliżej stosu. Nie spuszczając wzroku z
wampira, chwyciłam pierwsze narzędzie, które wpadło mi
w rękę, i czekałam, aż się do mnie zbliży. Gdy to zrobił,
szybkim, mocnym i zdecydowanym ruchem przebiłam mu
brzuch ostrzem. Wampir warknął i przewrócił się na ziemię. Przez chwilę na jego twarzy widać było ból i złość,
ale po chwili spojrzał na mnie i uśmiechnął się.

Wyglądając przez okno mojego mieszkania rozmyślam
o wydarzeniach sprzed roku. Ten chłopiec miał całe życie
przed sobą! A ja… ja mu je odebrałam. Gdy zobaczyłam
go biegnącego przez las z krwawiącą dłonią, poczułam
niekontrolowaną chęć skosztowania jego krwi. Byłam
wampirem dopiero trzy tygodnie, nie potrafiłam jeszcze
w pełni się kontrolować. Nie zdawałam sobie do końca
sprawy z tego, co robię. Obserwując chłopca, niemal czułam, jak walczą we mnie dwa instynkty: obrzydzenie do
zabijania, zachowane jeszcze z czasów człowieczych i
wampirzy instynkt samozachowawczy. Niestety, wygrało
to drugie.
Paulina Mazurkiewicz

- Cóż, muszę przyznać, że jesteś sprytniejsza niż
przypuszczałem. Ale to i tak za mało, by mnie pokonać!
Nim zdążyłam mu odpowiedzieć, skoczył na mnie,
przywarł moje ciało do ziemi i ugryzł mnie w szyję.
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Orlik - gram i kibicuję bezpiecznie

Sześćdziesiąt siedem drużyn z województwa
śląskiego wzięło udział w turnieju „Orlik - gram i kibicuję bezpiecznie”. Był on zorganizowany przez Wojewodę Śląskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.
Do rywalizacji przystąpiło nasze Gimnazjum Publiczne. Początkowo wszystkie zespoły zostały podzielone
na 4 grupy eliminacyjne.

I etap
I etap zaplanowano na 23 września. Naszą
szkołę przydzielono do grupy, która rozgrywała swoje mecze w Dąbrowie Górniczej. Mecze rozgrywano
systemem pucharowym, wiec trzeba było ciężko walczyć o zwycięstwo, aby nie odpaść we wczesnej fazie turnieju. Nasi chłopcy w składzie: Hajduga Michał, Łysek Tomasz, Kiesiewicz Bartosz, Krupa Sebastian, Nowok Piotr, Capiga Patryk, Karpierz Karol,
Szymocha Piotr, Sokół Andrzej pod opieką pana Tomasza Lewandowskiego wyruszyli w świetnych nastrojach po zwycięstwo w pierwszej fazie rozgrywek. Pierwszym rywalem Gimnazjum z Żarnowca było
Gimnazjum nr 8 w Sosnowcu. Wynik meczu to 4:0 dla
naszych piłkarzy. Ich kolejnym rywalem byli gimnazjaliści z Nowej Wsi, nasza reprezentacja zwyciężyła 3:0. W ostatnim meczu decydującym o awansie do
kolejnego etapu, nasi zawodnicy wygrali 3:0 z Gimnazjum numer 16 w Sosnowcu, tym samym zapewniając
sobie awans.

Finał Wojewódzki
Dnia 28 września w Gimnazjum nr 3 w Żorach
odbył się finał rozgrywek. Cztery najlepsze drużyny
województwa to: Gimnazjum nr 1 w Jastrzębiu, Gimnazjum nr8 w Katowicach, Gimnazjum nr 8 w Częstochowie i Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w
Żarnowcu. Punktualnie o godz. 9:00 oficjalnie rozpoczęto turniej. Atmosfera była bardzo przyjazna. O
godz.. 9:15 wylosowano pary półfinałowe. Rywalem
naszych zawodników było Gimnazjum z Częstochowy.
Nie można było odmówić ambicji i chęci do grania
naszym zawodnikom. Jednak mecz zakończył się porażką 0:3. W drugim meczu półfinałowym Gimnazjum
z Katowic pokonało Gimnazjum z Jastrzębia 4:2. W
meczu o trzecie miejsce spotkały się przegrane drużyny, w tym nasza szkoła. Po dość dobrym spotkaniu
przegraliśmy 4:0. W finałowym meczu Katowice pokonały Częstochowę aż 9:1 i zostały najlepszą drużyną województwa śląskiego. Mimo porażki jesteśmy
dumni z naszych piłkarzy, bo osiągnęli historyczny
sukces w dziejach naszej szkoły. Jeszcze nikt nigdy
nie zaszedł tak daleko.
Karol Karpierz kl. III a

II etap
Dnia 25 września reprezentacja naszego Gimnazjum wyruszyła w jeszcze lepszych nastrojach po
awans do Finału Wojewódzkiego. Podbudowani zwycięstwami z I etapu, w pierwszym spotkaniu pokonaliśmy Gimnazjum nr 16 z Dąbrowy Górniczej 3:0.
Jednak najważniejszy mecz mieliśmy przed sobą, bo
decydował on o tym, czy nasze Gimnazjum osiągnie
historyczny sukces i po raz pierwszy awansuje do
Finału Wojewódzkiego. Naszym przeciwnikiem było
Gimnazjum nr 1 w Łazach. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie, obie drużyny toczyły wyrównaną grę.
Emocji nie brakowało. Po kapitalnej walce, nasi chłopcy zwyciężyli 4:2.
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Z życia szkoły na wesoło
Nauczycielka oddaje sprawdziany

Zagadka???

- Adam, masz 5

Co się pojawia:

- Dziękuję?

- dwa razy w każdym momencie

- Michał, masz 1.

- raz w każdej minucie

Michał milczy.

- ani razu w życiu

- A gdzie „dziękuję”?

( literka ,,m’’)

- A gdzie 5?
Na lekcji przyrody pani pyta Jasia:
Na lekcji plastyki:

- Jasiu, co to są jaskółki?

- Co narysowałeś? - pyta pani Jasia

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują do ciepłych

- Krowę i łąkę.
- A gdzie jest łąka?

krajów, gdy tylko zaczyna się rok szkolny.

- Krowa ją zjadła.
- A gdzie jest krowa?
- Najadła się i poszła.
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