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Wydarzenia miesiąca
BOŻE  NARODZENIE
KONIEC ROKU 2008

POCZĄTEK NOWEGO ROKU 2009

12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z zakupionym 
numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do10 stycznia 2009 r. Wśród 
prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna nagroda  o wartości około 50zł.              
  W poprzednim numerze nagrodę -głośniki komputerowe -wylosował: 

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

ZADANIE 1
Rozwiąż  rebus czterowyrazowy. Pierwsze  litery wyrazów: E. N, K,K

Zadanie 2
W puste kółka dwóch kostek wstaw cyfry od 1 do 7 tak, aby suma liczb na każdej 
ścianie kostki w jednym przypadku wyniosła 22, a w drugim 16, wliczając znajdujące 
się na niej oczka. 

Zadanie 3
Przed Tobą imiona i nazwiska fikcyjnych osób. Przestawiając litery ich imion i 
nazwisk w odpowiednim porządku, dowiesz się z jakich  pochodzą państw. 

1) Alf Dinnai      2) Anna Tregy   3) Dan Shour    4) Ira Saulta

5) Sara Kykot    6)Lena Zuewe  6) Ian Spahiz     8) E. I. Gawron

   Boże Narodzenie to dla Polaków najważniejsze i 
jednocześnie najbogatsze w ludowe tradycje  
święta. Do zwyczajów typowo polskich należy  
wieczerza wigilijna, opłatek i chyba jeszcze ta 
jedna, powszechnie nieznana,  przekazana 
tradycją – rodzinna atmosfera-  niepowtarzalna , 
pełna wzajemnej bliskości, miłości i ciepła.              
                                                         więcej str.

By wszystkie dni w roku 
były tak piękne i 

szczęśliwe, 
jak ten jeden wigilijny 

wieczór.
 By spełniły się marzenia   

  i nadzieje, 
które niosą ze sobą 

Święta Bożego Narodzenia 
i nadchodzący Nowy Rok

Nauczycielom i Pracownikom 
gimnazjum,

Uczniom i Rodzicom
 wszystkim Czytelnikom 

"Kanclerzyka”
        
               życzy redakcja



.
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Drodzy Czytelnicy

„Jest taki dzień...bardzo ciepły, choć grudniowy. 

Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,

Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski”

   Słowa tej piosenki uświadamiają nam, że zbliża się wyjątkowy, jedyny taki  okres 

wciągu roku - czas świąt Bożego Narodzenia.. Narodziny Zbawiciela skłaniają nas do 

zadumy, refleksji nad samym sobą i otaczającym  światem. W ciepłym, rodzinnym  

blasku wigilijnej kolacji, przystrojonej choinki, serdecznych życzeń, oczekiwanych 

prezentów ogarnia nas spokój, milkną spory, odchodzi w niepamięć wszystko co 

wciągu całego roku było dla nas przykre. Stajemy się (choćby nawet na chwilę) 

lepszymi ludźmi, z naszego wnętrza wydobywamy to, co  czasami tak trudno nam 

okazywać – spokój, serdeczność, wybaczenie.

   Te grudniowe święta wprowadzają nas  w nowy 2009  rok, pozostawiając za nami 

ten miniony – 2008. A koniec roku to zawsze dobra okazja, aby popatrzeć wstecz, 

ocenić przeszłość, zastanowić się nad przyszłością. Takie chwile podsumowań i 

refleksji są potrzebne każdemu. Pozwalają bowiem nabrać dystansu do tego, co na co 

dzień zbytnio nas pochłania i docenić to, czemu nie poświęcamy należytej uwagi. 

Żyjemy przecież zwykle dniem dzisiejszym, a o jutrze myśli niewielu. 

    Refleksja nad upływającym czasem prowadzi do mądrości. "Naucz nas liczyć dni 

nasze, abyśmy posiedli mądre serce!" - modlił się Mojżesz. I nie chodzi o buchalterię. 

Doroczne rozliczenie się przed samym sobą daje szansę zastanowienia się nad tym, 

jak żyjemy i co robimy, nie w kategoriach sukcesu, wzbudzających podziw osiągnięć, 

doraźnego zadowolenia, ale wartości nieprzemijających, wiecznych.                                    

                                                                                              Redakcja

Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli : Katarzyna 
Szczepanowska, Marlena Jaworska, Anna Świrszcz,, Ola Molas, Damian NIzioł.

KĄCIK  
LITERACKI

W „Kąciku literackim” prezentujemy utwory,      
których autorami są uczniowie naszego gimnazjum

Idą święta. 
Na ustach maluję się kolęda
Mama w  kuchnie krząta się 
uśmiechnięta.
Śnieg za oknem pada. 
Mikołaj przez komin się wkrada.
Choinka w pokoju stoi przystrojona
Wigilijny wieczór się zbliża
Sianko pod stołem gotowe
Pierwsza gwiazda już na niebie świeci
Jezus się rodzi 
Stary rok ku zachodowi kroczy
Sylwester za pasem
Jakie to niesamowite
Minie Sylwester
A już niedługo przywitamy zimę
                            Grzegorz Nizioł  III A

***ŻyCiE***

Idę sama choć ciężko
Idę drogą krętą...
Idę i szukam celu
Idę, chodź ze mną 
przyjacielu,
Idę bo przez życie iść 
warto.
Idę, choć ciężko...
... z głową do góry 
zadartą.
            
               DrUgOkLaSiStKa

Świąteczny czas,zimowy czas
Żyję ciągle w nas.
Wiara w świąteczne cuda zanika,
Bo kto teraz wierzy w Mikołaja
Sędziwego starca, Brodacza wesołego 
Co przez komin się wkrada
I pod choinką prezenty nam zostawia
Nie oczekując niczego w zamian. 
Pewien jestem tego, 
Że gdzieś głęboko w tobie 
Odnajdziesz je w sobie.
Żyją wspomnienia 
Z lat minionych
Kiedy czekaliśmy na niego
A budząc się ukradkiem 
Dojrzawszy ukradkiem
Małą paczuszkę. 
I choć tak niepozorna 
Tyle szczęścia nam przyniosła 
Zapomnieć nie można
O takimże dniu
Bo popadnie w zapomnienie
Niech pamięta o nim każde przyszłe pokolenie
                 Grzegorz Nizioł  III  A

***RoZpAcZ***
Idzie sama...
płacze....
Każdy od niej ucieka...
Żal mi jej...
Przygarniam...
Biorę do serca...
A ona... mnie krzywdzi
Inaczej nie potrafi....
Nazywa się sama rozpaczą....

Widzę jak delikatnie dygoce na 
wietrze, 
Widzę jak tańczy z powietrzem,
Widzę jak dotyka korzonkiem 
drzewa, 
Jak śle blaszkami uśmiech do 
nieba.
Jak na przełomie wisny i jesieni
się zieleni, rumieni - w czerwieni.
Jak co dzień przypomina o 
ważności minionego lata, 
mały liśc na wietrze - mały 
cudek świata.
                        DrUgOkLaSiStKa



...mieć więcej
 wolnego czasu,

by móc przeczytać 
zaległe książki 
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Okres świąteczny i noworoczny to czas, w którym składamy sobie życzenia, a każdy 
z nas ma nadziej, że choć mała część z nich się spełni.
Redaktorzy „Kanclerzyka” zrobili sondę wśród nauczycieli i uczniów, zadając im 
pytanie : „Marzenie, które chciałbym, by spełniło się  w 2009 roku to....?”
 ( w chmurkach błękitnych odpowiedzi nauczycieli, w żółtych uczniów)

     ...szczęście i zdrowie 
dla najbliższych

schudnąć

...dobre oceny 
i poprawa

zachowanie uczniów...dłuższe wakacje

...krótsze lekcje

...dostać się 
do wybranej szkoły

...poprawa sytuacji 
w oświacie

...wygrać w LOTKA  ...poprawa sytuacji
 finansowej

 ...na 
9.00   do 
szkoły

AKCJA  ZOSTAŃ  Św. MIKOŁAJEM      
   Tradycyjnie,jak co roku. pedagog  
szkolny  p. Beata Soboń zorganizowała 
akcję ,,Zostań Świętym Mikołajem". W akcji 
wzięli udział uczniowie i nauczyciele.
      Dary przynoszone w postaci ubrań, 
butów, żywności zostaną przekazane dla  
najbardziej potrzebujących rodzin Gminy 
Stary Zamość. 
     Podziałem zajmie się Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, który najbardziej zna 
potrzeby mieszkańców. Każdy z darczyń-
ców otrzyma podziękowanie - ale najwięk-
szym będzie uśmiech osób obdarowanych.

NASZA   EKIPA  W  KRAINIE  ŚW.  MIKOŁAJA

        MIKOŁAJKI    2008

Pewnej świątecznej nocy Święty Mikołaj podróżował po Polsce rozdając prezenty. 
Gdy przelatywał nad Kołacinkiem w swoich pięknych saniach zauważył,  że jest to tak 
urokliwe miejsce, jak w dalekiej Laponii, gdzie sam mieszka. Pomyślał... i szybko 
napisał Akt Nadania dla tego miejsca, mianując go Krainą Świętego Mikołaja w Polsce.

     W dniu 3 grudnia 2008 r. 51 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w 
wycieczce do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku woj.łódzkie.
     Organizatorem wycieczki była p.Beata Soboń.
     Zabrakło śniegu,ale nie dobrych humorów i siły do zabawy.
  Święty Mikołaj zabrał nas na spacer po bajkowym świecie, a          
nawet gościł nas w swoim domu. Co tu dużo pisać - wygląd Krainy 
iście ,,bajkowy" – koniecznie musicie to kiedyś zobaczyć

...dobrze napisać testy na    
    koniec gimnazjum

...żeby nie było
prac domowych.

..pojechać na 
wycieczkę 

zagraniczną

... udany sezon 
dla OMEGI

Dnia 21 listopada w piątek w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbył się przegląd 
teatrzyków. Około godziny 10 zaczęły 
zbierać się teatrzyki z różnych 
miejscowości. Na scenie zaprezentowało 
się 9 zespołów. Uczestnicy zostali 
podzieleni na 3 kategorie. Na po-czątku 
mogliśmy podziwiać najmłodszych aktorów, 
następnie przeszliśmy do starszych. 
    Nasze gimnazjum wystawiło 2 sztuki. 
Pierwsza z nich nosiła tytuł : ,, Humba, 
Bumba, Bang!”. Był to teatrzyk kukiełkowy 
przygotowany przez „Teatr bez Nazwy” pod 
opieką p. M. Niedzieli i p. M. Świrszcz. Opowiadał o losie trojga zwierząt, które chciały się 

zmienić wygląd, by podobać się innym. Morał : Nie 
należy za wszelką cenę się zmieniać. Choć nie 
zawsze jesteśmy atrakcyjni dla innych, powinniśmy 
się cieszyć własnym pięknem wewnętrznym.
 Druga sztuką był : ,, Das Rotkäppchen”  wystawiony 
przez klasę II c pod opieką p. B Siekierdy. 
Prezentował on losy znajomego nam Czerwonego 
Kapturka w wersji niemieckiej. 
Oba teatrzyki zajęły najlepsze, bo pierwsze miejsce, 
a wszyscy uczestnicy dostali drobne upominki. 
     Aktorzy spisali się doskonale. Warto było to 
obejrzeć!. 

 A. Świrszcz,  K. Dzidek IIc
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Wywiad miesiąca
Rozmawiamy z księdzem mmmmmmmm mmmmmmmmmm

nauczycielem religii w gimnazjum

Znak zodiaku…
…Rak
Interesuję się…
… Interesuję się wieloma ciekawymi rzeczami.
Ulubiona książka…
…Jest to książka hiszpańskiego księdza Josemaria Escriva De 
Balacuer „Droga, Bruzda, Kuźnia”. A ta książka to 
drogowskaz jak żyć i jak się nie pogubić w ciemnych 
zakamarkach świata.
Ulubione danie…
…Żurek oraz pierogi pod każdą postacią, a szczególnie z grzybkami i kapustą.
Ulubiony sport…
… Piłka nożna. Gram w drużynie piłki nożnej księży. W tym roku w kwietniu nasza drużyna księży z naszej 
diecezji zdobyła pierwsze miejsce  w piłce halowej księży.
Najbardziej lubiany przedmiot w szkole…
…Matematyka.
Człowiek, którego podziwiam…
 …Hmm. Jest ich wielu. Wiele osób podziwiam za ich mądrość życiową i ich podejście do życia.
Na bezludną wsypę zabrałbym…
…Na pewno swoich najbliższych przyjaciół.
Czego najbardziej brakuje księdzu ze szkolnych lat…
…Całej szkoły średniej i całego klimatu z nią związanego, który wtedy panował w klasie
 i w gronie przyjaciół ze szkoły i pierwszych miłości.
Dlaczego ksiądz jest księdzem…
…Jest to dla mnie jeszcze tajemnica, która dopiero zaczynam odkrywać.
Jesteśmy w okresie Świąt Bożego Narodzenia, proszę nam powiedzieć jakie świąteczne tradycje panowały w 
domu rodzinnym księdza…
…Oczywiście najlepszy czas to był okres przygotowań do Świąt, pomoc mamie, robienie porządków i cały klimat 
z nim związany. W Wigilię ubieranie choinki, a wieczorem wyglądanie pierwszej gwiazdki i wieczerza wigilijna 
w gronie  najbliższych.
Gdzie w tym roku spędzi ksiądz Wigilię…
…Wigilię spędzę na plebanii, w moim drugim domu w towarzystwie księży.
Czy po wielu latach tradycje adwentowa zmieniają się…
…Zmieniają się i to nawet bardzo, tak jakbyśmy chcieli zapomnieć , że to czas oczekiwania na powtórne 
przyjście Jezusa.
Czy adwent dla młodzieży jest ważny…
…Trudno powiedzieć, ale obserwując młodzież, myślę, że jest to dla nich istotne.
Dziękujemy za poświęcony czas, a na zbliżające się Święta i Nowy Rok życzymy księdzu wszystkiego co 
najlepsze .
… I ja dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim czytelnikom i całej redakcji „Kanclerzyka” wesołych, spokojnych i 
pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, aby Jezus,  narodził się w sercach każdego z nas.

                                             Rozmawiały Marlena Jaworska i Katarzyna Szczepanowska

   Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra 
Grosza jest największa na świecie. Celem 
akcji Góra Grosza, organizowanej przez 
Towarzystwo Nasz Dom, jest zebranie 
środków na pomoc dzieciom wychowują-
cym się poza własną rodziną, w tym na 
tworzenie i dofinansowywanie, rodzin-
nych domów dzieci,  kwalifikowanych 
rodzin  zastępczych oraz dla najbardziej 
potrzebujących domów dziecka, które 
realizują prorodzinne programy wycho-
wawcze. Patronat nad akcją obejmuje 
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

AKCJA GÓRA GROSZA

Kl. I a - 19,60 zł
Kl. I b - 19 zł
Kl. I c - 83,54 zł
Kl. II a - 26 zł
Kl. II b - 29 zł
Kl. III a - 73,51 zł
Kl. III b - 21,20 zł
Kl. III c - 22,55 zł
Kl. III d - 60 zł

    Akcja Góra Grosza trwała w naszej szkole w dniach 24.11 - 05.12.2008r.
Opiekunami akcji były: p.p. Monika Wołos, Beata Ziemińska, Małgorzata 
Złotnik. W każdej klasie wyłoniono osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie 
zbiórki.
                                                                                  Poszczególne klasy zebrały::

Oprócz osobistej satysfakcji uczniów i nauczycieli, wynikającej z faktu  niesienia 
pomocy innym, szkoła, która nazbiera największą ilość pieniędzy w przeliczeniu 
na jednego ucznia w skali kraju i województwa otrzyma cenne nagrody. 

PODZIĘKOWANIA
Dyrektor, nauczyciele i uczniowie składają gorące podziękowania dla 

Wydawnictw:
Egmont Polska,Nasza Księgarnia,Replika,Biały Kruk, Rafael

za  nieodpłatne przekazanie książek, plakatów, zakładek, folderów i kalendarzy
  naszemu gimnazjum

                                              dziękujemy i liczymy na 
                                                 dalszą współpracę
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TRADYCJE I ZWYCZAJE BIOŻONARODZENIOWE
 

Obrzędowość Bożego Narodzenia w Polsce  kształtowała                                         
się stopniowo w ciągu kolejnych stuleci.                                                  
Najwięcej zwyczajów ludowych wiąże się z ostatnim dniem                            
Adwentu,czyli z Wigilią. Słowo "wigilia" pochodzi    z języka                                
łacińskiego i oznacza czuwanie                                                                              

Nieodłączną częścią wieczoru wigilijnego było  i jest dzielenie się opłatkiem - symbo-
lem pojednania  i braterstwa, wspólne śpiewanie kolęd, strojenie choinki,  obdarowywa-
nie się prezentami.               

Po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń wszyscy domownicy zasiadają do 
wspólnego posiłku. Liczba, rodzaj i kolejność dań pojawiających się na wigilijnym stole 
zależy od lokalnej tradycji. Wszędzie jednak, bez wyjątku są to dania postne, 
przygotowane z darów lasu, pól, ogrodów, stawów, rzek i jezior. W przeszłości przestrze-
gano zasady, aby spróbować wszystkich przygotowanych na Wigilię potraw. Dzięki temu 
miało ich nie zabraknąć w nadchodzącym roku.                                                                 
W   wigilijny wieczór gospodarze pamiętali także o swoich zwierzętach domowych,  
którym dawali resztki potraw pozostałych z wieczerzy, wymieszane z opłatkiem. 
       W minionych wiekach stałym elementem dekoracyjnym była nie choinka,ale snopy 
zboża - symbol dostatku - stawiane przez gospodarzy w kątach izb chłopskich.
Wieczór wigilijny kończy pasterka - Msza odprawiana w kościołach dokładnie o północy.

W Hiszpanii odpowiednikiem 
opłatka jest chałwa. Wigilijna 
wieczerza  rozpoczyna się po 
pasterce. Następnie wszyscy 
wychodzą na ulice oświetlone 
tysiącami barwnych żarówek, 
śpiewają kolędy, tańczą i bawią 
się do rana

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna 
się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. 
Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, 
składa się z pieczonego indyka i " płonącego 
puddingu". Wieczorem w Wigilię angielskie 
dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, 
by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione 
prezentami

W Danii na  Wi-
gilię podaje się 
słodki ryż z cy-
namonem i pie-
czoną gęś z ja- 
błkami.  Tradycyj-
nym daniem jest 
budyń z ryżem, w 
którym gospodyni
 ukrywa migdał. 
Kto go znajdzie, 
ten dostaje świn-
kę z marcepanu, 
która zapewnia 
szczęście przez 
cały rok. 

W  Meksyku już 15 
grudnia wiesza się pod 
sufitem piniatę - gliniane 
naczynie wypełnione sło-
dyczami. Pod nią groma-
dzą się dzieci. Jedno z 
nich rozbija piniatę kijem,
 co rozpoczyna wyścig w 
zbieraniu słodyczy. 
Głównym daniem wigi-
lijnym jest wędzony dorsz 
z papryką i oliwą
oraz małymi grzankami. 
Podaje się również 
pieczonego indyka, 
owoce, słodycze.

 We Francji, w przeciwieństwie 
do Polski, nie ma Wigilii.  Fran-
cuzi biorą udział we mszy, a 25 
grudnia  siadają do wspólnego 
obiadu. W ten dzień je się in-
dyka nadziewanego kasztan-
ami i pije dużo szampana. 

W Kamerunie, gdzie święta 
przypadają na okres wakacji i 
wzmożonych prac polowych, 
Wigilia jest dniem wolnym; pali 
się wówczas ogniska, czyta 
Biblię i śpiewa pieśni. Jest to 
przede wszystkim święto 
dzieci, które w tym czasie mają 
miesiąc wakacji.

Rozmowa z Pawłem   Lewandowskim
 nauczycielem wychowania fizycznego

organizatorem Mistrzostw Gimnazjum w Piłce Nożnej

Znak zodiaku…
…Strzelec
Interesuję się…
…Przede wszystkim sportem – a najbardziej piłką 
nożną, poza tym bardzo lubię słuchać muzyki, 
najchętniej  Techno i House.
A ulubiona piosenka…
… Teraz to Ian Carey – Redlight.
Ulubione danie…
…Hehe. Ja bardzo lubię jeść.. A ulubioną potrawą są pierogi ruskie.
Najbardziej lubiany przedmiot w szkole…
…Hmm. Najbardziej lubiłem wychowanie fizyczne i matematykę, 
ale nauczycielka od matematyki mnie nie lubiła w podstawówce.
Najzabawniejsze wspomnienie ze szkoły…
..Pierwszy pocałunek z dziewczyną, która powiedziała mi, że nie umiem się całować..
Człowiek, którego podziwiam…
… Papież Jan Paweł II.. Za to ile nam dał i za to czego dokonał w swoim życiu.
Na bezludna wyspę zabrałbym…
… Na pewno nie Pana Romka.. (hehe). Piłki nie, bo dziewczyna by mnie zabiła...,
  wziąłbym MP3 i dziewczynę..
Od kiedy trenuje Pan piłkę nożną.?
…Od kiedy pamiętam.. Chyba od zawsze..
  Którego z zawodników Pan podziwia.?
… Marco Van Bestena.
Kto Pana Skłonił do trenowania piłki nożnej.. 
… Mój tata, który w dzieciństwie grał w nogę. A potem, gdy już przyjechałem do Zamościa, zacząłem chodzić na 
mecze Hetmana i poszedłem na zgrupowania i mnie przyjęli..
Jakie są Pana szczególne osiągnięcia…
.. Szczególnych osiągnięć nie mam, aczkolwiek jak byłem młody, miałem kilka nagród za indywidualne 
osiągnięcia..
Jak podobają się Panu tegoroczne rozgrywki turnieju piłki nożnej w naszej szkole? 
…Bardzo fajne.. Poziom jest bardzo wysoki i cieszę się, że klasy sportowe dominują w tych rozgrywkach. Dzięki 
tym rozgrywkom okazuję się, że nie tylko w klasie sportowej uczniowie grają w piłkę nożna i nie są najgorsi..W 
każdej z klas ktoś się wyróżnia..
Czy od początku było wiadome kto zwycięży..?
… Wśród chłopców faworytem była IIIa, a u dziewcząt IIa.. Można powiedzieć, 
że do tej pory faworyci nie zawodzą, aczkolwiek było kilka drużyn, które i m stawały na drodze..
 Którą z klas lubi Pan najbardziej..?
…Lubię wszystkie klasy, które uczę, a największą sympatię darzę swoją klasę.
 Dziękujemy za wywiad i życzymy miłego dnia..

                                             Rozmawiały Marlena Jaworska i Katarzyna Szczepanowska



6   Szkolna Liga Piłki Nożnej    7

                                                                  V   EDYCJA    SZKOLNEJ   LIGI   PIŁKI    NOŻNEJ   DZIEWCZĄT  I  CHŁOPCÓW  
                                                                                                               O  PUCHAR    PRZECHODNI        
                                                                                    DYREKTORA   GIMNAZJUM   W  STARYM  ZAMOŚCIU.

                     Jak co roku w naszej szkole odbyły się rozgrywki w piłce nożnej dziewcząt i  chłopców    o Puchar  Przechodni Dyrektora Szkoły. Do walki stanęły wszystkie klasy.  
           Od samego początku rozgrywek wszystkie drużyny dawały z siebie wszystko, aby  zająć   jak najlepsze miejsce. W sumie rozegrano 112 spotkań.                                   
                                                                          12 XII 2008r odbyły się finały   Rozgrywki    przygotowali I przeprowadzili  p.p. P. Lewandowski I R. Blonka

TURNIEJ  DZIEWCZĄT TURNIEJ  CHŁOPCÓW

1.    I A
2. II A

3. III A
4. III D
5. III C
6. I B

7. II B

8. III B
9. I C
10. II C

KOŃCOWA 
TABELA

                 ZWYCIĘSKA  DRUŻYNA

1. III A
2. II A

3. III D

4. II B

5. I A

6. III B

7. III C

8. II C

9. I C

10. I B

KOŃCOWA 
TABELA

                 ZWYCIĘSKA  DRUŻYNA

FINAŁ : I A – II A   3 : 2
  Finały rozpoczęły  się od meczu dziewcząt. Piłkę wylosowała Ia. Już sam 
początek meczu świadczył o tym, że będzie on ciekawy.5 minuta- pierwszy 
gol. Sprytny strzał K. Goch i 1:0 dla Ia, Dziewczyny z II klasy wzięły się 
ostro do roboty i  chwilę póżniej padło wyrównanie D.Kuryło minęła dwie 
zawodniczki i umieściła piłkę w siatce 
  Remis nie trwał długo 7 minuta,chwila niepewności  sędziów, ale gol       
P. Bojar uznany - 2:1 dla Ia. W rewanżu mnóstwo niebezpiecznych akcji 
IIa, lecz bramkarka (K.Stępniak Ia) broniła brawurowo. 
W ostatniej minucie pierwszej połowy K.Goch znowu wpisuje się na listę 
strzelców. Do przerwy 3:1 dla Ia. 
  Początek drugiej połowy meczu i przerażenie w szeregach Ia,  ich najle-
psza zawodniczka E. Edel zostaje kontuzjowana. Szybka pomoc sędziego 
i po chwili Ela znowna na boisku .IIa z determinacją dąży do zmnieiszenia 
przewagi. Na kolejną bramkę nie trzeba długo czekać.
 D.Kuryło rozegrała piękną akcję zakończoną celnym strzałem. Już tylko 
3:2 dla Ia. Mecz jest bardzo pasjonujący. Zebrani kibice szleją. Piłka 
znajduje się raz po jedne , raz po drugiej stronie.
Jednak mimo zaciekłych ataków z obu stron  nie padła  już ani jedna 
bramka. Tym sposobem  Puchar trafił do dziewcząt z klasy Ia.
Składy drużyn: Ia K.Stępniak, E.Edel, K.Goch, P.Bochniak, P.Bojar,
A.Czarnecka, A.Domina, K.Kalman,  P.Czarnecka.
 IIa: A.Szczepanowska, D.Kuryło, R.Piróg,  J.Molas, P.Pawlak, 
K.Pieczykolan, A.Koniec.

FINAŁ: II A –III A 0 : 5
  Finał chłopców rozpoczęła klasa Iia. Początkowo chłopcy walczyli w 
środku pola,  pierwsza podbramkowa akcja miała miejsce w 2 minucie.
Gra była bardzo ciekawa, w końcu o puchar walczyły dwie najlepsze 
klasy. Piłka składnie przechodziła od nogi do nogi zawodników. Pod 
bramkami co chwilę dochodziło do gorących sytuacji. W 7 minucie 
J.Goch przedostał się pod bramkę rywali i strzelił pięknego gola. 
Jak się później okazało jedynego  w tej połowie meczu. Tak więc
pierwsze 10 minut zakończyło się skromną przewagą 1:0 dla klasy IIIa.
Wśród kibiców słychać bylo komentarze, że to chyba jednak pewna 
niespodzianka.
  Druga połowa rozpoczęła się od ataków klasy III, która stworzyła wiele 
sytuacji podbramkowych. Zawodnicy walczyli o każdą piłkę. 4 mi-nuta  
karny dla IIIa, skutecznym egzekutorem  J.Goch. 
Trzy minuty później  precyzyjne rozegranie akcji przez cały zespoł i na 
listę strzelców wpisuje się   B.Nizioł.
  IIa mimo wielu starań oddaje nieco pola przeciwnikom. Skutkiem tego 
są dwa następne gole "trzeciakow". Spotkanie kończy się wynikiem 5:0 
dla IIIa.
  Zasłużenie Puchar  Dyrektora Szkoły dla chłopców zdobywa klasy IIIa .
składy drużyn: III a P.Piwowarek, J.Goch, B.Nizioł,P. Mazurek, A. Hałas; 
E. Ignaciuk,M.Bojar,
IIa:J.Jarosławski, K.Soboń, D.Marcyniuk, D.Piróg, M.Mazurek, 
W.Zaprawa.

W turnieju zostały wybrane:
Królem strzelców: Dominika Kuryło
najlepszą bramkarką: Kasia Stępniak
najleprzą zawodniczką: Ela Edel

W turnieju zostali wybrani:
królem strzelców: Jarek Goth
najlepszym bramkarz: Jarek Jarosławski
najlepszym zawodnikiem: Bartosz Nizioł

Najlepszy 
zawodnik 
Bartosz 
Nizioł

Najlepsza 
zawodniczka
Ela Edel
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