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Numer 20 05/16

Mistrzostwa Zabrza w Siatkówce Plażowej Dziewcząt

Uczennice naszego gimnazjum wzięły udział w
rozgrywanych na terenie Zabrza mistrzostwach w siatkówce

plażowej. Mimo dzielnej postawie naszych piłkarek
dziewczyny zajęły 8 miejsce

na 15 zespołów. 
Zaledwie dwóch punktów zabrakło, 

aby zakwalifikować się do czwórki najlepszych. 

Szkoda, ale za rok wierzymy w udany rewanż.

red.
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PANIE PREZESIE.....

GWAREK MELDUJE, ŻE
ZADANIE WYKONANE....

. .

Mamy tooo!!! 
Centralna Liga Juniorów
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WARSZTATY TWORZENIA KOMIKSU

5 maja 2016r. 
gimnazjaliści z klas 1 ga, 1 gb i

2 gb wzięli udział w
warsztatach tworzenia

komiksu, które prowadził
rysownik, pan Maciej

Trzepałka. Warsztaty odbyły
się w czytelni ogólnej Biblioteki

Miejskiej w Zabrzu. 
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2 MAJA 

ŚWIĘTO FLAGI

Uczniowie Gimnazjum nr 11 postanowili w sposób
szczególny uczcić to narodowe świeto.

postanowili stworzyć wyjątkowo wielka flagę biało-
czerwoną
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Grupa naszych uczniów z klasy 2Tb odbywa właśnie miesięczną
praktykę zawodową w St Etienne we Francji, w ramach projektu
Erasmus +. 

Technikum na paktykach w St Etienne 
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SKS GWAREK ZABRZE
Mistrzem Śląska U17 w sezonie 2015/2016

.

Jesteśmy dumni z naszych Gwarków, którzy z rąk Prezesa Podokręgu Zabrze Jarosława Brysia odebrali Puchar za
Mistrzostwo Śląska U17 w sezonie 2015/2016. Brawo!!! Ciągle cieszą nas ich sukcesy, choć powinniśmy przywyknąć.
Szkolny Klub Sportowy Gwarek działający w Centrum Edukacji w Zabrzu od siedemdziesięciu lat kształci wspaniałych
piłkarzy. Teraz ekscytujemy się EURO 2016, a przecież w pierwszej reprezentacji gra właśnie wychowanek Gwarka
Zabrze Łukasz Piszczek. To właśnie jego pierwszy trener Mariusz Pańpuch poprowadził znów swój zespół do tytułu
mistrzowskiego.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że wśród wychowanków Gwarka znaleźli się oprócz Łukasza Piszczka m.in. tacy
piłkarze jak: Paweł Olkowski, Kamil Kosowski, Tomasz Bandrowski, Marcin Kuźba, Adam Danch, Tomasz Cywka,
Mariusz Magiera, Stąd też wywodzi się długa lista znakomitych trenerów, m.in. trener Jagiellonii Białystok- Michał
Probierz, Łukasz Bortnik – jedyny w swoim rodzaju polski szkoleniowiec, który ukończył prestiżowy kurs angielskiej
federacji FA Applied Football Science Conditioning, a tym samym posiada certyfikat uprawniający do pracy z Klubami
Premier League. Nie jesteśmy tu w stanie wymienić wszystkich znakomitych sportowców związanych z licznymi
klubami w Polsce i zagranicą, a stawiających swoje pierwsze kroki w naszym szkolnym klubie.
Dzisiaj pora na gratulacje dla Mistrzów Śląska. A oto zwycięska drużyna, może za parę lat będą trzonem naszej kadry
narodowej na kolejne EURO: Grabski, Borowiecki, Cieśla, Hajda, Szkudlarek, Piwko, Pilch, Saternus, Fic, Gryszkiewicz,
Skiba. Ponadto grali: Belica, Kwiędacz, Kurzak, Gawor, Caputa. TRENER: Mariusz Pańpuch.
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