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Senator RP Wiceminister Rozwoju Regionalnego
Adam Zdziebło, grupa "Wolontariat - Ludzka
Sprawa" w składzie: Sandra Kumor i Dorota
Nakrętkowe szaleństwo…
Szlachta brała udział w kweście na rzecz podoZbieranie napiecznych żorskiego hospicjum.
krętek weszło nam
23 września grupa wolontariuszy wzięła udział w
już w nawyk. Od pięwarsztatach "ABC wolontariatu", których zadaciu lat na terenie naniem było przygotowanie uczestników do udziału
szej szkoły zbierane
w Grze Miejskiej "PRO VOLUNTARIUS". Organisą plastikowe nakrętzatorem warsztatów było Żorskie Centrum Orgaki, z początku wspienizacji Pozarządowych. Opiekunem grupy była p.
raliśmy potrzebujące dzieci, a od dwóch lat naBogna Jurkowska.
krętki dostarczamy do Hospicjum im. Jana Pawła
II w Żorach. Dzięki Waszemu zaangażowaniu jesteśmy szkołą, która faworyzuję w ilo- Wybrany samorząd G2 …
30 września odbyły się ogólnopolskie wybości zbieranych nakrętek. Akcję w G2 koordynuje ry władz samorządów uczniowskich w ramach akcji
pani Bogna Jurkowska.
„Samorządy mają głos”. Dla uczniów realizujących
projekt, czyli komisji wyborczej G-2, w składzie:
Weronika Skowrońska, Paulina Baranowska, Ela
Siatkarski turniej młodzieniaszek w Wdowczyk i Marek Pawlaczyk, to dzień zakończenia i podsumowania akcji. Dla kandydatów do SaPszczynie…
Na kilkanaście dni przed startem w roz- morządu Uczniowskiego G-2 to dzień szczególny,
dziś bowiem ważyły się ich losy. Spośród 373
grywkach Śląskiego
uczniów uprawnionych do głosowania do wyborów
Związku Piłki Siatprzystąpiło 307 i w rezultacie oddano 307 głosów, w
tym 303 ważnych oraz 4 głosy nieważne. Najwiękkowej
uczennice
szą liczbę uzyskał Krzysztof Bury – będzie pełnił w
klas sportowych Gtym roku funkcję przewodniczącego SU (85 gło2 i siatkarki MUKS
sów). Członkami zarządu zostali: Dominik ŻakieSari Żory wzięły
wicz (64), Wiktoria Kałus (46) or az Patrycja Wuwer (25). Wszystkim kandydatom dziękujemy za
udział w Turnieju
zaangażowanie w kampanie wyborcze, a uczniom za
Siatkarskim młoaktywny udział w wyborach, stanowiących ważny
dziczek w Pszczynie. Organizator POSIR Pszczyna akt demokracji. Obecnemu zarządowi Samorządu
zaprosił do udziału turnieju 10 drużyn rocznika Uczniowskiego serdecznie gratulujemy i czekamy
1999 i młodszych. Dla większości dziewcząt tur- na wasze działania! Akcja!
niej był ostatnim sprawdzianem przed startem w
rozgrywkach młodziczek. Miasto Żory reprezentowały dwie drużyny – MUKS Sari Żory I rocznik
1999 - uczennice II klasy sportowej G2 oraz MUKS
Sari Żory II rocznik 2000 - uczennice klasy pierwszej mistrzostwa sportowego G2. Rozgrywki prowadzono w dwóch grupach, a w każdym meczu
grano dwa sety. Naszym drużynom udało się dwa
mecze wygrać, dwa zremisować, ale najważniejsze
jest zdobyte w turnieju doświadczenie.

Co słychać w G2?

Jak tam wolontariat…
22 września podczas III Regionalnego Festiwalu
Kołocza Swojskiego, którego pomysłodawcą jest
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Pierwsze zajęcia Koła Młodych
Dziennikarzy!
Dzisiejsze zajęcia zaczęły się o poranku. Już o 7:30
byliśmy w sali. Wszyscy zerwaliśmy się o świcie,
aby spędzić razem czas. Weszliśmy do klasy i zajęliśmy miejsca. Na początku pani nas przedstawiła i
pytała, czym chcielibyśmy się zajmować na kółku.
Następnie włączyliśmy komputery i zaczęliśmy
przeglądać stronę internetową szkoły. W trakcie
zajęć Natalia robiła nam przepiękne zdjęcia. Pomimo tak wczesnej pory wszyscy byliśmy uśmiechnięci i zadowoleni. Pojawili się również nowi
chętni do pracy w redakcji. Dzisiejsze zajęcia minęły nam cudownie. Wszyscy już wiemy, o czym
chcemy pisać. Oby nasza wspólna praca trwała
wiecznie w cudownych nastrojach!
Serdecznie zapraszamy na zajęcia, które odbywają
się w środę o godzinie 7:30!

„Jestem Piotr niezły ze mnie łotr” – co nowego u scoobiego czyli prezentacja naszych
dziennikarzy
Nazywam się Nikol’a słodka ze mnie cola
(IIa). Mam 14 lat. Bardzo lubię grać w teatrze i
również pisać. Moim hobby są zwierzęta. Kocham
je! Czasami gram w baseball. Lubię jeździć konno,
to mnie odstresowuje. Raczej jestem osobą nieśmiałą. Nie lubię osób fałszywych.
Nazywam się Mateusz- Informatyczny Geniusz (Ib). Interesuję się informatyką. Ogólnie lubię zajmować się innymi językami. Z informatyki
zajmuję sie graﬁką, muzyką, tworzeniem komputera (składanie).
Mam na imię Andzia-Pandzia. Chodzę do
klasy 2a. Lubię czytać książki, słuchać muzyki
i spotykać się ze znajomymi.
Nazywam się Pawełek Orzełek (kl. Ib) Interesuje
się informatyką i ciekawostkami naukowymi. W
gazetce pisać będę recenzje gier oraz poradniki informatyczne.
Mam na imię Piotr niezły ze mnie łotr ,
jestem z 2a, mam 14 lat i interesuję się kulturą Japonii . Uwielbiam zwierzęta i kocham leniucho-
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wać . Moimi ulubionymi zajęciami są spotkania ze
znajomymi i zabawa z psami.
Jestem Dzika Wika i mam 14 lat. Mieszkam w Żorach wraz z mamą, tatą i siostrą..
Uczęszczam do Gimnazjum nr 2 w Żorach. Moim
ulubionym przedmiotem jest język polski oraz muzyka. Z natury jestem osobą trochę nieśmiałą i szaloną.
W wolnych chwilach lubię pływać i spotykać
się
z
przyjaciółmi.
Jestem wolontariuszką i uczęszczam do schroniska
w Żorach. Uwielbiam zwierzęta dlatego też świetnie dogaduję się z pieskami. Jest to sama przyjemność móc pomóc także innym. Staram się również
o to, aby pieski te znalazły kochające rodziny.
Razem z moimi przyjaciółkami, kiedy mamy
chwilę wolnego czasu robimy sobie sesje fotograﬁczne w plenerze. Bardzo lubimy razem szaleć.
Interesuję się również pisaniem różnych wierszy i
opowiadań oraz fotograﬁą. Najczęściej lubię pisać
wieczorami, bo wtedy mam największą wenę
twórczą. Wracając do fotograﬁi, uwielbiam
uwieczniać na zdjęciach przyrodę. Moją inspiracją
są kolorowe ogrody, przeróżne kwiaty, zwierzęta,
zjawiska atmosferyczne itp.
Jestem Kaśka i Broy’ę wciąż. Chodzę do
drugiej klasy. Moje hobby to gra na ﬂecie poprzecznym i zbieranie saszetek z herbat. Lubię jeździć na rowerze i pływać. Często spędzam czas z
przyjaciółmi, bo z nimi jest zawsze świetna zabawa
i frajda.
Jestem Gaba fajna baba. Interesuję się wieloma rzeczami m.in. dziennikarstwem. Poza tym
lubię czytać książki i oglądać ﬁlmy. Chodzę do
Zorskiego Azylu.
Nazywam się Anita i jestem czikita. Kocham sport, a najbardziej lubię grać w siatkówkę i
piłkę nożną. Teatr to moje drugie życie. Uwielbiam spędzać czas z moimi przyjaciółmi. Staram
Nazywam się Kinga i znam wikinga, mam
14 lat. W Żorach mieszkam dość długo, ale urodziłam się w Sosnowcu. Uczęszczam do Gimnazjum
nr 2 im. Wojciecha Korfantego. Moim ulubionym
przedmiotem jest j. polski. Mam trudny charakter,
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przez ludzi jestem postrzegana jako osoba niemiła.
Jestem sympatyczna tylko wtedy, gdy mam pewność, że jestem za taką postrzegana. Bardzo lubię
czytać, sama staram się czasem napisać coś swojego.
Nazywam się Fotka-Natka mam 15 lat, jestem uczennicą trzeciej klasy gimnazjum. W gazetce objęłam rolę fotografa. Interesuje się kulturą
azjatycką oraz rękodziełem np. robieniem własnoręcznie biżuterii.
A teraz na poważnie. Imiona i nazwiska
naszych dziennikarzy:
-Nikol Adamczyk
-Mateusz Grabiec
-Angelika Pirzewska
-Paweł Zmarzły
-Piotr Grzybek
-Wiktoria Rusin
-Kasia Broy
-Gabrysia Paryż
-Anita Morońska
-Kinga Proskura
-Natalia Angier
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Co nowego
(tele-IT)?

doświadczenie i prawie pewne jest to, że system

Tempo premier informatycznych nie ma
zamiaru zwalniać, więc streśćmy szybko najważniejsze informacje. O nowych procesorach i kartach graﬁcznych nie piszemy, bo są 2% wydajniejsze i 50% droższe. Gabe „Gaben” Newell z Valve
Software zapowiedział SteamBoxa, czyli miniaturowy komputer z Linuxem. Kim Dotcom, założyciel Megaupload, założył pocztę, w całości szyfrowaną. Na Facebooku pojawiły się pierwsze reklamy wideo, władze Monachium, zaniepokojone
użyciem Win XP w ich mieście, zaczęły rozdawać
za darmo płyty CD z Linuxem. Firma Canonical
wydała Ubuntu Toucha dla kolejnych smartfonów
(więcej obok). Polacy zaskakują Rockstar Games –
ﬁrma sprzedała 3 kopie gry, a w tym czasie otrzymała 2000 podziękowań z Polski (piractwo). Więcej o telefonach poniżej

wielu smartfonów, jak Samsung Galaxy S2, in-

Ubuntu Touch
System mobilny ﬁrmy Canonical zbiera
ogromną popularność. Na IndieGoGo zebrał aż

okaże się hitem. Do pobrania na ubuntu.com dla
strukcję instalacji też tam znajdziecie, chociaż
warto poczekać na dedykowany sprzęt, gdyż np.
smartfony z Androidem mają 6-7 przycisków, U.
Touch wykorzystuje tylko 3-5 z nich, reszta nic
nie robi.

Świat telefonów
Microsoft kupuje Nokię, tworzy Nokię Lumię 1520 z ekranem prawie 6 calowym, HTC zapowiada telefon z wbudowanym CyanogenModem
(przeróbka Androida), iOS 7 staje się hitem, Intel
wyjątkowo dużo robi w kategorii urządzeń mobilnych, lecz jeszcze mu daleko, Google publikuje
Quickofﬁce za darmo w Sklepie Play.
Bonus od redaktorów – jak włączyć Google
Beta: h p://pastebin.com/raw.php?i=WK3bYGpA.

12,814,196 dolarów od fanów, co jest absolutnym Dlaczego tak
rekordem. Jest bardzo innowacyjny, głównym za- chętnie wramysłem twórców było stworzenie interfejsu, w
którym wszystkie krawędzie ekranu byłyby zajęte,
a wszystkie ustawienia i aplikacje były zawsze pod
ręką. Czy im się udało? Moim zdaniem tak – przeciągnięcie lewej krawędzi spowoduje otwarcie listy aplikacji, górna krawędź otwiera panel z prawie wszystkimi ustawieniami, prawa natomiast
służy jako sposób na powrót do poprzedniego
ekranu. Dolna krawędź jeszcze nie jest wykorzystana, jednak taki interfejs bardzo ułatwia pracę,
chociaż wymaga przyzwyczajenia. Niestety, nie
zaimplementowano jeszcze najważniejszych funkcji, jak WiFi. System jest bazowany na Linuxie,
jednak działa lepiej od Androida, gdyż budowa
Androida to kernel-linux-dalvik-android, a budowa Ubuntu Touch - kernel-utouch. Przypomnĳmy, że ﬁrma Canonical tworzy Linuxa Ubuntu,
Kubuntu, Xubuntu itd., więc posiada ogromne

camy do
dwójki?
Nadszedł
nowy rok szkolny, a wraz z nim
kolejne zajęcia
Koła Młodych Dziennikarzy, których oczywiście
nie mogłyśmy ominąć. Za naszych czasów było
bezsprzecznie genialnie i chciałyśmy sprawdzić
czy atmosfera się utrzymuje. Ku naszej radości zajęcia odbywały się w ten sam sposób i wróciłyśmy
do starych wspomnień.
Gimnazjum zostawiło w nas poczucie więzi
z tym miejscem. Czujemy się tu jak w domu i z
pełną przyjemnością przychodzimy tu w odwiedziny. Jesteśmy pewne, że zawarte tu przyjaźnie i
przeżyte dobre chwile zostaną nam w pamięci i
nic nie jest w stanie tego zniszczyć. Dlatego mamy
radę dla młodszych roczników, aby doceniały te
beztroskie momenty swojego życia.
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Coraz mniej czasu mamy dla siebie, a naszym
głównym obowiązkiem stała się nauka. Pamiętajcie, że zostaniecie przywitani testami diagnostycznymi z każdego przedmiotu, wymaganiami, jakich
oczekują od nas nauczyciele oraz zapoznaniem z
dyscypliną panującą w szkole.
Na koniec życzymy Wam sukcesów i odpowiedniego przygotowania do podjęcia nauki w
szkole ponadgimnazjalnej.
Absolwentki z 3b

Nagroda Nike
Jak co roku od 1997 nagroda NIKE jest przyzna-

6

lesna. Przyjazd kobiety oznacza również powrót
do rodzinnych dramatów, i przeżyć. Alicja odkrywa

swoją

przyszłość.

Joanna Bator – tegoroczna ﬁnalistka nagrody Nike
2013- wprowadza nas w świat dobra i zła, dzieciństwa i dorosłość, prawdy i kłamstwa, miłość i nienawiść, normalność i patologii... Książki nie da się
opisać, trzeba ja przeczytać aby w pełni docenić!
Polecam!

Miłość ukryta w skrzydłach

Nora
ma
wana jednemu z polskich artystów literatury szesnaście
lat.
współczesnej. Laureat nagrody wyłaniany jest w Wiedzie normalne
trójetapowym konkursie, który trwa od maja do życie. Ma przyjapaździernika. W pierwszym etapie dziewięciooso- ciółkę, za którą
życie.
bowe jury wyłania 20 nominacji. Później zostaje oddałaby
Mieszka sama z
już tylko siedmiu ﬁnalistów i z nich wyłaniany
matką, i stara się
jest oczywiście zwycięzca. Laureat nagrody jest
zapomnieć
o
ujawniany w pierwszą niedziele października. śmierci ojca. KieZwycięzca otrzymuje wówczas statuetkę oraz na- dy pod przymugrodę pieniężną. W tym roku ﬁnalistami są auto- sem poznaje zarzy książek „Ciemno, prawie noc”, „Cwaniary”, bójczo przystojne„Pasja według św. Hanki”, „Patrz na mnie, Kla- go i intrygującego
Patcha, jej życie
ro!”, „Noc żywych Żydów”, „Szopka”, „Fuga”,
przewraca się do
„Morﬁna”, „Trociny”.
góry
nogami.
Dzieją się rzeczy, których nie da się ani uzasadNocne tajemnice
nić ani udowodnić. Ale jaki związek ma z tym
Książka „Ciemność prawie noc” opowiada o przystojny chłopak. Nora zakochuje się w chłopaku, który jak się później okazuje jest upadłym
historii dziennikarki Alicji Tabor. Alicja wraca do
aniołem, który musi żyć na ziemi. Czy zdołają
swojego rodzinnego miasta Włabrzycha . Kiedy pokonać przeszkody ,które podrzuca im los?
przyjeżdża
spada na nią grom wiadomości. Porywający cykl „szeptem” Beccy Fitzpatric nie
W mieście znikają dzieci, ludzie znęcają się nad pozwala odetchnąć ani chwili! Nie zaśniesz dozwierzętami, przemoc panuje w rodzinach. Dzien- póki nie skończysz książki. Również cudowna
nikarka zostaje powołana do napisania artykuły o okładka przyciąga wzrok. Historia Patcha i Nory
zawładnęła sercami nastolatków, nie bardziej
trójce zaginionych dzieci. W tym samych czasie
niż
popularna
saga
„Zmierzch”.
przyjeżdża Jan Kołek, prorok który twierdzi ze
i Edwarda. Czy wciągnie też i ciebie? Sprawdź
przemówiła do niego wałbrzyska Matka Boska Bo-
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Zresztą sama autorka bardzo wzorowała się na
Jak chłopcy czują się w klasie żeńskiej?
historii Beli i Edwarda. Czy wciągnie też i ciebie?
Sprawdź to!
Nasza żeńska klasa (2a) wzbudza zainteresowanie
wśród społeczności szkolnej. Dlatego też postanoAngelika Pirzewska 2a wiłam przeprowadzić wywiad z przedstawicielem
płci męskiej, który wypowie się jako reprezentant
O grach i systemach.
grona
młodzieńców
mojej
klasy.
Grand Theft Auto 5- Jakie są pierwsze wrażenia? Dziennikarka: Czy mogę zadać ci kilka pytań odNie dawno zobaczyłem jak się w to gra i jak to nośnie
naszej
klasy?
działa. Wygląda to nieco dziwnie! Możesz steroŁukasz Ogon:
Oczywiście, nie ma sprawy.
wać trzema osobami naraz a każda osoba ma inne D.: Jak się czujesz w nowej klasie?
zajęcia! Jeżeli przełączysz na inną osobę możesz Ł.O : Na początku było mi trudno. Brakowało mi
wtedy sterować tą osobą a ta którą zmieniłeś sama
mojej starej klasy. A tak po za tym same kobiety
sobą steruje!
więc byłam jeszcze bardziej załamany. Z czasem
Microsoft Windows 1.01- Kiedy pierwszy raz jest
coraz
lepiej.
uruchomiłem ten system otworzył się w 3 sekunD. : Jak zareagowałeś na wieść że chodzisz do klady i co? Co tam jest ciekawe? Może to że tam nie
sy składającej się z prawie samych dziewczyn?
ma pulpitu tylko napisy programów np. paint.exe. Ł.O: Na początku był szok, myślałem że przepiszą
Tak! Paint w tym systemie? Tak tylko że jest on
mnie do 2D. A tu nagle same kobiety w klasie!
nieprzydatny bo możesz tam zrobić tylko obrazki
Wszyscy w szkole się ze mnie śmiali że jestem
bez kolorów! Zmienianie kolorów jest podobne drugim chłopakiem, co jest trochę smutne bo nie
do Windows Vista! Ale jeżeli chcemy ten system mam z kim pogadać na lekcji .
uruchomić potrzebujemy dyskietki MS-DOS! Nie
D.: Czy po bliższym poznaniu klasy, zmieniłbyś ja
musimy wpisywać komend przy uruchamianiu na inną?
systemu!
Ł.O.: Nie raczej już nie, przyzwyczaiłem się do
niej.
D.: Jak Ci się podoba na lekcjach? Jest inaczej niż
The Sims 4- Niektórzy z was mogą mieć The Sims
w poprzedniej klasie?
3, ale wiecie że jest parę bugów np. Auta potraﬁą
Ł.O: Jest zupełnie inaczej. Dziewczyny są bardzo
przez siebie przejeżdżać itd. A co w The Sims 4?
inteligentne, i jest dość cicho. W poprzedniej klaTe wszystkie bugi poprawione plus parę nowych
sie zawsze były jakieś przypały , z czego lekcje
rzeczy! Tego już bym nie umiał powiedzieć jakie
były złe.
ale jak wyjdą to się dowiecie!
D.: Jak dziewczyny się zachowują na lekcjach ?
Mateusz Grabiec
Ł.O.: Czasem dużo rozmawiają, liściki i te sprawy.
(TheMateuszxd23)
Dużo hałasu jest, jak to z kobietami. Po za tym
pierwszy raz to nie ja rozwalam lekcje.
D.: Jak ci się powodzi w nowej klasie?
Ł.O.: Całkiem dobrze, nie dostałem jeszcze ani
jednej uwagi, i jestem po prostu cichy na lekcjach.
D.: Masz jakieś taryfy ulgowe u nauczycieli przez
to ze jesteś jednym z dwóch chłopaków w klasie ?
Ł.O: Bardzo dobre pytanie. Dziewczyny tak
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sądzą, ale nauczyciele tak naprawdę tylko sobie
żartują. Ja po prostu taki już jestem, znam ich
dłużej od was, stad te „ulgi”.
D.: Jak się porozumiewasz z Piotrkiem, drugim
chłopakiem w naszej klasie?
Ł.O: Raczej ze sobą nie rozmawiamy, raz pisaliśmy o grze w którą oboje gramy.
D.: Zakolegowałeś się już z jakimiś dziewczynami
w klasie?
Ł.O.: Z tobą (Angelika P.) , Natalią, Angeliką T.,
Mileną i Patrycją.
D.: Dobrze dziękuje, to już wszystko.
Ł.O.: Spoko, nie ma problemu. 

Kawały i żarty
Narada
Pewnego razu lew zebrał zwierzęta na naradę, aby ogłosić pewną, ważną informację.
- Moi drodzy, zebraliśmy się tu po to…
A żaba na to z pogardą
- Moi drodzy, zebraliśmy się tu po to…
Lew próbuje dokończyć:
- Moi drodzy, zebraliśmy się tu po to…
A żaba znowu
- Moi drodzy, zebraliśmy się tu po to…
Zniecierpliwiony lew:
- Moi drodzy, zebraliśmy się tu po to, aby ogłosić,
że wszystkie zielone zwierzęta z wypukłymi, żółtymi oczami muszą opuścić nasz las.
A żaba na to:
- Ty krokodyl, słyszałeś!?
Sknera w autobusie
Sknera wsiada z workiem do autobusu.
Podchodzi konduktor:
- Będzie musiał pan zapłacić za bagaż.
Sknera rozwiązuje worek i mówi:
-Wychodź, synu, i tak trzeba zapłacić.
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