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Sznurówka
Świętowaliśmy XXIX rocznicę
pontyfikatu Jana Pawła II

15 października uczniowie naszej szkoły świętowali rocznicę wyboru naszego patrona– Jana
Pawła II na Stolicę Piotrową.
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Może spasujmy–
-pasowanie klas pierwszych.
30 września w naszym gimnazjum miała miejsce bardzo
podniosła uroczystośćślubowanie klas pierwszych.

by ,,kotom’’ nie zaschło w ustach,
dla zdrowotności, by nie dopadła
ich szybko grypa, musieli wypić
mleko z czosnkiem.

Głównym celem spotkania
przygotowanego przez klasy
drugie było oficjalne przyjęcie
pierwszaków do gimnazjalnej
wspólnoty uczniowskiej. Tę
uroczystość zaszczycił swoją
obecnością Wójt gminy- pan
Eugeniusz Kapuśniak, ofiarowując wszystkim uczniom pamiątkowe breloczki.

Sądząc po minach niektórych z
nich, nie był to najsmaczniejszy
posiłek, jaki kiedykolwiek jedli.

Tradycyjnie, jak co roku,
nowicjusze powtarzali słowa
przysięgi, do której mają się
stosować przez następne lata
nauki w gimnazjum. Nie obyło
się również bez konkurencji
na wesoło. Pierwszoklasiści
musieli udzielić odpowiedzi na
pytania, pokonać tor przeszkód, co okazało się dla nich
największym wyzwaniem – spożyć zawartość „tajemniczej
tacki”. Był to herbatnik z
chrzanem i cebulą, a żeStr. 2

Cała impreza przebiegała zgodnie z planem, wszyscy byli zadowoleni – no, może oprócz niektórych pierwszoklasistów, którym
potem dorysowano wąsy.
Dominik Nowak,
Ewelina Król.
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Przez góry, lasy i pola…XI Rajd Świętokrzyski
25. września odbył się XI Pielgrzymkowy Raj Świętokrzyski. Jak
co roku wzięli w nim udział uczniowie z Żarnowca. O godzinie 8:00
wszyscy chętni zebrali się na
zbiórce, a pół godziny później autobus wyruszył do Bielin, skąd grupa miała rozpocząć swoją pielgrzymkę.

sandomierski Krzysztof Nitkiewicz oraz biskupi kieleccy: Kazimierz Ryczan i Kazimierz Gurda.
Podczas homilii ks. Biskup Ryczan
mówił o wolnej woli człowieka, która musi być oparta na dekalogu.
Nawiązywał do słów z Księgi Koheleta: "Chodź drogami serca swego i
za tym, co oczy twe pociąga".

Pielgrzymi udając się na Święty
Krzyż, podążali przez najpiękniejsze zakątki Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Przygotowano dla
nich 14 różnych tras. Każda z grup
miała swojego przewodnika, który
prowadził ją na szczyt. Kiedy już
wszyscy zmęczeni, ale szczęśliwi
dotarli na Łysicę, o godzinie 15:00
rozpoczęła się uroczysta msza,
którą koncelebrowali: ordynariusz

Po zakończonej mszy wszyscy
pielgrzymi, a było ich ponad 4 tysiące (głównie dzieci i młodzież)
udali się do autokarów, aby wrócić
do domów.

Karolina Miśkiewicz

STATYSTYKI:
Najdłuższa trasa wiodła z Masłowa - 33 kilometry.
Najwięcej uczestników wędrowało z Bielin - 1364 uczestników.
Na Święty Krzyż dotarło:
- 72 kapłanów
- 18 sióstr zakonnych
- 245 nauczycieli, wychowawców i katechetów
- 77 alumnów (kleryków) Wyższego Seminarium Duchownego w
Kielcach.
Str.3

Sznurówkowy kącik
sportowy
Początek rozgrywek V rundy Jurajskiej Ligi Siatkówki
Październik w naszej szkole
przyniósł wszystkim uczniom
niemałe emocje sportowe. Początek rozgrywek międzyklasowych chłopców i dziewcząt w koszykówce, Turniej
Orlika oraz początek Jurajskiej Ligii Siatkówki.
Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku drużyna
chłopców i dziewcząt z naszego
gimnazjum reprezentująca
Gminę Żarnowiec także postanowiła spróbować swoich sił w
piątym już sezonie Jurajskiej
Ligii.
Nasi koledzy i koleżanki pod
czujnym okiem wuefisty pana
Tomasza Lewandowskiego wylewali siódme poty podczas cotygodniowych treningów. Jednak jak najbardziej opłacało
się. Pierwszy mecz z udziałem
drużyn z naszej szkoły miał odbyć się już pierwszego paźStr. 4

dziernika, jednak z powodu wycofania się zespołu z Wolbromia
musieliśmy czekać tydzień, aby
zmierzyć się z drużyną z Ogrodzieńca. Jak się okazało nie był
to dla nas problem- wręcz odwrotnie, więcej czasu na lepsze
przygotowanie się do rozgrywek.
W piątek 9 października wszyscy w optymistycznych nastrojach udaliśmy się autokarem do
gimnazjum w Ogrodzieńcu na
pierwszy w tym sezonie mecz.
Interesowało nas tylko zwycięstwo, ale wiedzieliśmy, że nie
możemy lekceważyć przeciwnika.
Początki meczu dziewcząt były dość wyrównane, jednak potem ,,odskoczyłyśmy’’ na kilka
punktów i nie oddałyśmy przewagi, wygrywając dość wysoką różnicą punktów 25:10, 25:11. Także
chłopaki nie odpuścili drużynie z
Ogrodzieńca i zasłużenie wygrali
2:0 (25:12, 25:13).
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Równie dobrze poradziliśmy
sobie w meczu z Włodowicami,
zgodnie wygrywając 2:0
(zarówno chłopcy, jak i dziewczęta).
Mamy nadzieję, że passa
.

Kolejny mecz już 5 listopada. Czy wygramy? O tym
przekonamy się już niedługo. Na pewno będziemy starać się ze wszystkich sił,

zwycięstw w tym roku nie opu-

aby wynikiem zadowolić na-

ści nas do końca rozgrywek i

szego trenera, kibiców oraz

będziemy reprezentować coraz

samych siebie.

to lepszy poziom siatkówki.

Roksana Żyła

Orzeł czy reszta? Mistrzostwa Świata w Siatkówce Mężczyzn
Pierwsze mecze Polaków
rozgrywane były w Trieście. Na
drodze do awansu naszym siatkarzom stanęli kolejno Kanadyjczycy, Niemcy i Serbowie.
(25.09.2010 - Polska - Kanada
3:0 (25:22, 25:21, 25:13)
26.09.2010 - Polska - Niemcy
3:2 (25:20, 21:25, 25:22,
22:25, 15:13) 27.09.2010 Serbia - Polska 1:3 (19:25,
19:25, 25:21, 23:25).
Z kompletem zwycięstw i w
bojowych nastrojach Polacy
udali się do Ankony, aby tam

zmierzyć się z Mistrzami Świata- Brazylijczykami, a potem z
Bułgarami. W pierwszym meczu
grupy N w Ankonie Polacy nie
sprostali świetnie dysponowanym Brazylijczykom. Konfrontacja wicemistrzów z mistrzami
świata zakończyła się wygraną
tych ostatnich 3:0, potem kolejnego dnia Polacy nie dali rady
pokonać Bułgarów.... tym sposobem musieliśmy spakować walizki i wracać do Polski.
Tymczasem w Polsce…
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Dusze milionów kibiców zamarły. Nikt nie spodziewał się aż
tak złego wystąpienia naszych ,,
Złoto Polskich’’. Wszyscy wokół
pytali tylko – dlaczego?- jednak
na to pytanie nikt nie umiał odpowiedzieć. Po powrocie do Polski kibice nie zawiedli swoich
siatkarzy, zjawili się, aby przywitać ich na Okęciu. Nie w radosnych nastrojach, ale jednak…

skiej reprezentacji. Ale czy
wszyscy mają takie zdanie.? Już
16 października dowiemy się co
dalej będzie z naszą reprezentacją. Czy Mirosław Przedpełski
(Prezes PZPS.) obroni naszego
szkoleniowca? Tego dowiemy się
już niebawem.
Martyna Kornobis

Trener Castellani całą winę,
jaka ciążyła na drużynie, przyjął na siebie. Podkreślił, że zarówno gracze jak i sztab wykonali plan, jaki przygotował na
ten wyjazd w stu procentach.
Po tych nieszczęsnych mistrzostwach nasz szkoleniowiec,, oddał się w ręce’’ PZPS.- Castellani to odpowiedni człowiek na
odpowiednim miejscu i póki co
nie znajdzie się lepszego trenera
dla naszej reprezentacji "- skwitował Paweł Zagumny, kapitan pol-
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Polskie pięści górą!
25 września na warszawskim
Torwarze odbył się pojedynek ,
którego stawką był mistrzowski
pas w kategorii junior ciężkiej (do
90 kg ) organizacji WBC .Obrońcą
mistrzowskiego tytułu był Polak
Krzysztof Diablo Włodarczyk. A
razem z nim między linami pojawił się Amerykanin James Robinson . Diablo, zgodnie z zapowiedziami nie rzucił się na rywala, tylko spokojnie czekał na swoją szansę. Początek walki nie mógł rzucić
na kolana.
Coś zaczęło się dziać dopiero po
drugiej rundzie. Wtedy to Diablo
rozpoczął obijanie korpusu Amerykanina . Niestety nie robiło to na
nim wielkiego wrażenia i od piątej
rundy tempo pojedynku , mówiąc
żargonem bokserskim „ siadło”.
Od tego momentu publiczność zgromadzona wokół ringu największymi brawami nagradzała urocze asystentki noszące
tabliczki z numerami kolejnych
rund.
W przedostatnim starciu Włodarczyk na początku trafił Amerykanina lewym sierpowym, a potem
kilkakrotnie doprowadził
do celu kombinacje ciosów krzyżowych. W ostatniej , dwunastej
rundzie Robinson od pierwszej

sekundzie ruszył na Polaka , ale ten
umiejętnie unikał jego ciosów. Po
ostatnim gongu sędziowie jednogłośnie wskazali zwycięstwo Włodarczyka (117:111 115:113 oraz
116:112 ).
Diablo bardzo obawiał się tej
walki, mając w pamięci starcie ze
Stevem Cunninghamem stoczone
trzy lata temu. Wtedy to Polski zawodnik również był mistrzem świata i po bardzo słabym w swoim wykonaniu pojedynku utracił pas. Na
szczęście historia się nie powtórzyła
i tym razem
Krzysztof Włodarczyk wygrał.
„Wszyscy bokserscy mistrzowie
mówią , że pierwsza obrona jest
zawsze najtrudniejsza. Na szczęście
mam ją już za sobą. Co prawda liczyłem na trochę więcej, ale jestem
zadowolony ze zwycięstwa - zakończył Włodarczyk’’.
Życzymy dalszych zwycięstw!
Damian Kura kl. IIIb
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Tomasz Gollob Mistrzem Świata!
25 września to data, która na
zawsze pozostanie w pamięci Tomasza Golloba i polskich kibiców
żużla. Po piętnastu latach prób
wreszcie polski król jazdy na żużlu
zdobył upragniony tytuł Mistrza
Świata.
Ten rok był w życiu Tomasza
Golloba wyjątkowy. Przed sezonem
Polski cesarz żużla mówił, że w tym
roku interesuje go tylko i wyłącznie złoto. Jak zapowiedział, tak
zrobił.
Co prawda nie zaczął za dobrze,
ponieważ w swoim pierwszym starcie nie awansował nawet do drugiej
rundy zawodów, ale już w drugiej
grand prix stanął na drugim stopniu
podium. Ogółem w tym sezonie Polak zwyciężył 4 razy, 2 razy był
drugi, a raz trzeci. Te liczby mówią
same za siebie.
Tomasz Gollob był po prostu najlepszy.
Swoją drogą to doprawdy niesamowite, że żużlowiec utrzymujący się 20 lat w światowej czołówce,
dopiero teraz zdobył najwyższy

laur w swojej konkurencji.
Najbliżej tego celu był w
1999r. Wtedy to również prowadził w tabeli mistrzostw
świata , ale przed ostatnim
turniejem grand prix w zawodach o „Złoty Kask” doznał fatalnego wypadku , który mógł
skończyć się nawet śmiercią
naszego zawodnika. W konsekwencji Tomasz Gollob w
ostatnim turnieju wystartował
na własną odpowiedzialność i
niestety nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki z
konkurencją i musiał pożegnać
się z marzeniami o tytule. Ale
teraz nic , ani nikt nie był w
stanie powstrzymać Tomka.
Damian Kura
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Porady Dr Dawidusa
Drogi Dr Dawidusie.
Mam na imię Janina, mieszkam w Łodzi i
właśnie poszłam do liceum.
Pierwsze dni w nowej budzie były super.
Nowe koleżanki, znajomi i oczywiście słodcy KOLEDZY . Nauki nie było zbyt wiele,
ale i tak wszędzie wokół dało się słyszeć
tematy związane ze szkołą. Jednak nie w
tym rzecz…
Pewnego dnia, gdy stałyśmy z moją nową
przyjaciółką Asią na korytarzu, ujrzałam
siedzącego naprzeciwko mnie Michała. Był
on niesamowitym Ciachem… Spojrzał na
mnie. Tkwiliśmy w ten sposób przez kilka
minut, aż w końcu spasowałam i odeszłam
Czułam, że coś zaiskrzyło, ale bałam się o
tym myśleć…
Następnego dnia na stołówce podszedł do
mnie i zagadał. Ja, jak zwykle, w stresujących sytuacjach zaczęłam się jąkać. Spróbowałam wyksztusić głupie: „Cześć Michał”,
ale wystękałam jedynie coś bliżej niesprecyzowanego.
Znów uciekłam, myśląc, że da sobie spokój.
Udało się, lecz nie potrafię o nim zapomnieć, a gdy się zbiorę, żeby coś zagadać, to
oblewa mnie strach i uciekam…
Powstaje błędne koło…
Proszę o pomoc…!!!
P.S. Doktorze Dawidusie, Jesteś super!!
Zawsze czytam twoje artykuły i zawsze są
super! Serdeczne pozdrowienia dla całej Redakcji „Sznurówki” i z góry dziękuję…
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DOKTOR DAWIDUS RADZI:
Droga Jasiu!!!
W szkole, do której uczęszczasz, jest na pewno ze 100 innych chłopców. Mówię to dlatego, że pewnie jeszcze nie raz
zmienisz zdanie co do chłopaka
Natomiast jeśli Ci na nim zależy,
to próbuj, a jeżeli nie, to napisz
jakiś list i np. wrzuć mu do szafki.
MOŻE POMOŻE!
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(: HUMOR :)
Dwóch zdyszanych chłopców woła policjanta.

Nauczycielka pyta na lekcji:

- Panie władzo tam za rogiem…!!

Jasiu podaj w liczbie mnogiej wyraz

-Co się stało ?! Wypadek?

„dziecko”.

-Niee. Nasz nauczyciel nieprawidłowo
zaparkował…

-Bliźnięta.

-Gdzie leży Kuba?
-Kuba leży w domu, ma grypę.
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