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Wydarzenia miesiąca
POCZĄTEK NOWEGO ROKU 2009

KONIEC I SEMESTRU 
POCZĄTEK FERII ZIMOWYCH

12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z zakupionym 
numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do 4 lutego 2009 r. Wśród 
prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna nagroda  o wartości około 50zł.              
W poprzednim  numerze nagrodę -głośniki komputerowe -wylosowała: Ewelina Sołowej

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

Zadanie I
Rozwiąż  rebus sześciowyrazowy

STYCZEŃ - Jego nazwa, podobnie jak i pozostałych mie-
sięcy (z wyjątkiem marca i maja), pochodzi od charakte-
rystycznych cech, związanych z towarzyszącymi temu 
miesiącowi zjawiskami przyrodniczymi lub z rytmem 
wykonywanych w tym czasie prac na roli. Nazwa miesiąca  
pochodzi od słowa 'tyki', które w tym czasie sporządzali 
gospodarzelub od "Styku" z uwagi na to, że miesiąc ten 
występuje na przełomie roku. W języku staropolskim 
styczeń nazywano również tyczniem, godnikiem i ledniem 

CZY WIEŻ,ŻE ...
Piramida Cheopsa zbudowana jest 
z 2,3 mln ociosanych bloków wagi, 
średnio 2,5 t., wysPiramidaokość 
146,5 m długość u podstawy 231m 

- Największym zwierzęciem 
lądowym jest słoń afrykański cię-
żar jego sięga 6 ton, wysokość 
3,5 m, a długość ciała 4,5 m.           
  - Grusza, wiśnia i czereśnia 
osiągają wiek 300 lat.  
- Na głowie człowieka dorosłego 
rośnie około 120 000 włosów.
- Szkielet człowieka tworzy za-
zwyczaj 206 pojedynczych kości
- Najwyższą temperaturę 
powietrza w cieniu 58 stopni C. 
zanotowano w Al Aziziyah w Libii

 

Zadanie II
Odpowiedz na pytania
1. Bierzesz udział w wyścigu. Wyprzedzasz osobę biegnącą jako druga.
   Którą pozycję zajmujesz? 

2.Jeśli prześcigniesz ostatnią osobę, które miejsce zajmiesz ...? 

3. Niema osoba, która chce kupić szczoteczkę do zębów, poprzez          
naśladowanie czynności mycia zębów z sukcesem wyraził o co mu 
chodzi.    Niewidomy mężczyzna chce kupić parę okularów słonecznych. 
   Jak powinien przekazać o zakup czego mu chodzi? 

Zadanie III
5 pająków łapie 5 much w ciągu 5 godzin. 

Pytanie: Ile much łapie 100 pająków w ciągu 100 godzin? 

KALENDARIUM STYCZNIA
22 I 1863 - W nocy z 22 na 23 stycznia wybuchło Powstanie Styczniowe.
15 I1920 -  Wprowadzenie marki polskiej, jako jedynej waluty na obszarze całej Polski. 
20 I 1924 - Nową jednostką  monetarną w Polsce  został złoty o wartości 9/31 g czystego złota.
30 I 1933 - Adolf Hitler zostaje kanclerzem Niemiec i rozpoczyna skupianie władzy w swoim ręku.
18 I 2006 - zmarł Jan Twardowski ksiądz katolicki, poeta.

file:///94307,,,,marka_polska,haslo.html
file:///22050,,,,zloty,haslo.html
file:///67526,,,,hitler_adolf,haslo.html
file:///72379,,,,twardowski_jan,haslo.html
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Drodzy Czytelnicy

     I nim się spostrzegliśmy, połowę roku szkolnego mamy już za sobą. 

Z 42 tygodni nauki przepracowaliśmy 21.

     Dla pierwszysch klas był to początek  gimnazjum , dla drugich półmetek, 

a  dla  klas trzecich kończące się półrocze  otwiera ostatni semestr nauki.  

Każdy z Was ma więc jakiś powód, by dokonać podsumowań i wyciągnąć 

wnioski , co zrobić by za 5 miesięcy mieć jeszcze lepsze oceny 

z przedmiotów, zachowania, by z sukcesem zakończyć rok szkolny 2008/2009.

   Ale narazie wszyscy udajemy się na dwutygodniowy odpoczynek. 

Rozpoczynają się długooczekiwane ferie zimowe. Cieszmy się więc, że

przez 14 dni będziemy mogli odpocząć od codziennej pracy, nauki,                      

rannego wstawania , odrabiania lekcji, "wkuwania" materiału.. Przecież  

wielu z nas  na to zasłużyło. 

   Udając się na przerwę zimową pamiętajmy o tym, by bezpiecznie je spędzić.

Co prawda pogada na razie przypomina bardziej szarą jesień niż śnieżnobiałą 

zimę, ale miejmy nadzieję, że to sięz mieni i będziemy mogli dużo czasu spędzać 

na świeżym, rześkim powietrzu.

Tego wszystkim czytelnikom „Kanclerzyka”  życzy

                                                                                                       

                                                                                                               Redakcja

Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli : Katarzyna 
Szczepanowska, Marlena Jaworska, Anna Świrszcz,,

KĄCIK  
LITERACKI

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

Ta, Jedyna

Kiedyś w szarość dnia codziennego,
zobaczyłem Cię,okrytą puchem 
niewinności,
i serce me runeło w otchłań bezsilności,
wiem że nie jestem godzien Ciebie,
niebo wyroki boskie po ziemi rozsyła,
strzała amora ma do ciebie nie dotarła,
w zgiełku codzienności,
wyłoniłaś się Ty 
Pani ma.
Choć ze mną oderwij się,
od miażdzących trybów codzienności,
a zabiorę Cię tam gdzie,
nasze uczucie,
będzie wieki trwać.
                            Grzegorz Nizioł  III A

***WaRto ŻyĆ***

Warto żyć
na prawdę
by ujrzeć Twoją buzię roześmianą
twarz ciemnymi włosami okalaną
By móc całować usta Twe, 
By poczuć oddech, zbliżyć się...
By kochać, by marzyć, by śnic
By z Tobą być...
.. dlatego warto żyć
            
               DrUgOkLaSiStKa

Pytania pietnastolatki w przedsionku dojrzałości. 

- Dlaczego czas tak szybko płynie?
- Dlaczego w jednej chwili można zyskać tak wiele, a w innej        
 stracić wszystko?
- Dlaczego Bóg karze tych, którzy chcą się Mu podporządkować, a     
  tych którzy żyją wbrew Jego przykazaniom wynagradza?
- Dlaczgo ludzie nie mogą poczuć dobra, a zło samo ich dotyka?
- Dlaczego dla niektórych piekło jest na ziemi?
- Dlaczego brat zabija brata, a matki muszą być oddizelone od swych 
  synów?
- Dlaczego ważni ludzie robią wszystko, ale tylko słowami?
Na każde z tych pytań ja, pietnastoletnia dziewczyna nie potrafię 
odpowiedzieć.
Nie potrafię ... 
Słowa nikomu nie pomagają. Są puste, tracą sens. 
Trzeba coś zrobić - chociażby tylko przy modlitwie poświecić 
dziesiątek różańca ludziom, którym tak ciężko żyć. 

piętnastolatka



...mieć więcej
 wolnego czasu,

by móc przeczytać 
zaległe książki 
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     ...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

...żeby nie było
prac domowych.

..pojechać na 
wycieczkę 

zagraniczną
... udany sezon 

dla OMEGI

BARAN 21 III – 20 IV 

To będzie wspaniały rok! 
Dzięki opiece Wenus 
dziać się będzie nie tylko 
w Twoim sercu, ale i

                                                           
                                 

Wreszcie dostrzeżesz, co dla Ciebie 
jest najważniejsze i zaczniesz do 
tego dążyć. I osiągniesz cel! 

w portfelu! Zakochasz się ,zrobisz ka- 
 rierę i zarobisz sporo. Coś więcej ?

BYK 21 IV – 21 V 

Oj, będzie się działo! 
 Nawet w życiu 
ustatkowanych 
Byków  wiele zmian.

Będziesz wiele planować, ale też wiele z 
tych rzeczy uda Ci się zrealizować
 i to bez większego wysiłku. 

RAK 22 VI – 22 VII 

Będzie wokół Ciebie gorąco! 
Planety bić się będą o to, 
kto ma na Ciebie większy 
wpływ. Pod koniec  roku

 pisane są Ci wielkie zmiany. Będziesz 
się ich bać, ale wyjdą Ci na dobre. 

LEW 23 VII – 23 VIII 

Zapowiada się wiele 
niespodzianek! 
Wenus i Mars zawładną 
twoim losem. Twoje

 życie uczuciowe i zawodowe mienić się 
będzie wszystkimi barwami tęczy.  

PANNA 24 VIII – 23 IX 

Jesteś pod ochroną! Saturn 
nie pozwoli Cię nikomu 
skrzywdzić.

Uważaj jednak, by troska o bezpieczeństwo 
nie uczyniła życia nudnym. 
Trochę szaleństwa się przyda! 

WAGA 24 IX – 23 X 

To będzie barwny rok! Cze-
ka Cię wiele niespodzianek i 
urozmaiceń. Wiosną i latem
Tempo Twojego życia stanie się zawrotne. 
Na jesieni zaś podejmiesz poważne decyzje 
o przyszłości. 

SKORPION 24 X – 23 XI 

Nadchodzi rok zmian!Jowisz 
nakłoni Cię do odważnych decyzji. 
Późną jesienią czeka cię bardzo 
ważne wydarzenie, ale gwiazdy nie
chcą zdradzić, czy w życiu zawodowym, 
czy też prywatnym. 

KOZIOROŻEC 23 XII – 20 I 

Czekają Cię same sukcesy
Awanse, atrakcyjna praca,  
mnóstwo adoratorów. Ale będziesz 

WODNIK 21 I – 19 II 

Ach, jak pięknie! Ukochany/a 
będzie obsypywał/a Cię prezen-
tami, szef  komplementami.

w portfelu! Zakochasz się ,zrobisz ka- 
 rierę i zarobisz sporo. Coś więcej ?

BLIŹNIĘTA 22 V – 21 VI 

Gwiazdy Ci sprzyjają! 
Będziesz pod opieką 
Wodnika i Neptuna.

LEW 23 VII – 23 VIII 

Zapowiada się wiele 
niespodzianek! 
Wenus i Mars zawładną 
twoim losem. Twoje

 życie uczuciowe i zawodowe mienić się 
będzie wszystkimi barwami tęczy.  

w portfelu! Zakochasz się ,zrobisz ka- 
 rierę i zarobisz sporo. Coś więcej ?

LEW 23 VII – 23 VIII 

Zapowiada się wiele 
niespodzianek! 
Wenus i Mars zawładną 
twoim losem. Twoje

chcą zdradzić, czy w życiu zawodowym, 
czy też prywatnym. 

musiał/a walczyć o swój związek, bo partner-     
ka uzna, że jesteś zbyt  konserwatywny/a. 

w portfelu! Zakochasz się ,zrobisz ka- 
 rierę i zarobisz sporo. Coś więcej ?

LEW 23 VII – 23 VIII 

Zapowiada się wiele 
niespodzianek! 
Wenus i Mars zawładną 
twoim losem. Twoje

Pamiętaj jednak, żeby być szczęśliwą, 
musisz wiedzieć, co sprawia ci radość. 

RYBY 20 II – 20 III 

Spokój, spokój i jeszcze raz 
spokój. Nie histeryzuj, nie bądź 
przesadnie  podejrzliwy/a,
nie oskarżaj bezpodstawnie. A wtedy nie 
będziesz miała powodów do zmartwień. 

STRZELEC 24 XI – 22 XII

To może być wyjątkowy rok 
dla Ciebie. Wszystko w  
Twoich rękach. Masz szansę 
spotkać kogoś wyjątkowego.
Staraj się pomóc szczęśiu, a szczęście 
bardzo blisko.
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     Zbliżają się ferie zimowe.Wszyscy udajemy się na dwutygodniowy odpoczynek.
Termin ferii uzależniony jest od regionu kraju.

19 stycznia - 1 lutego 2009 r.: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, 
Zachodniopomorskie;
26 stycznia - 8 lutego 2009 r.: Podlaskie, Łódzkie, Śląskie;
2 - 15 lutego: Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie;
16 lutego - 1 marca: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Małopolskie, 
Wielkopolskie.

Przypominamy kilka porad, dzięki którym można bezpiecznie wypoczywać.
Oto kilka z nich,  nie należy:
 -wchodzić na lód zamarzniętych stawów , rzek, wykopów;
- zjeżdżać na sankach z pagórków znajdujących się przy drodze; 
-zjeżdżać z górki w pobliżu akwenów wodnych;
- rzucać śnieżkami w przejeżdżające pojazdy – można spowodować wypadek;
- ślizgać się na chodniku - to zagrożenie dla wszystkich;
- nigdy nie wolno wykorzystywać samochodu do kuligu, jest to zbyt niebezpieczne.

Zapytaliśmy nauczycieli i uczniów naszego gimnazjum, jak, gdzie zamierzają 
spędzić ten czas. Oto wyniki przeprowadznej sondy:
(w niebieskich chmurkach odpowiedzi nauczycieli, w żółtych uczniów)

     Zbliżają się ferie zimowe.Wszyscy udajemy się na dwutygodniowy odpoczynek.
Termin ferii uzależniony jest od regionu kraju.

19 stycznia - 1 lutego 2009 r.: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, 
Zachodniopomorskie;
26 stycznia - 8 lutego 2009 r.: Podlaskie, Łódzkie, Śląskie;
2 - 15 lutego: Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie;
16 lutego - 1 marca: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Małopolskie, 
Wielkopolskie.

Przypominamy kilka porad, dzięki którym można bezpiecznie wypoczywać.
Oto kilka z nich,  nie należy:
 -wchodzić na lód zamarzniętych stawów , rzek, wykopów;
- zjeżdżać na sankach z pagórków znajdujących się przy drodze; 
-zjeżdżać z górki w pobliżu akwenów wodnych;
- rzucać śnieżkami w przejeżdżające pojazdy – można spowodować wypadek;
- ślizgać się na chodniku - to zagrożenie dla wszystkich;
- nigdy nie wolno wykorzystywać samochodu do kuligu, jest to zbyt niebezpieczne.

     Zbliżają się ferie zimowe.Wszyscy udajemy się na dwutygodniowy odpoczynek.
Termin ferii uzależniony jest od regionu kraju.

19 stycznia - 1 lutego 2009 r.: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, 
Zachodniopomorskie;
26 stycznia - 8 lutego 2009 r.: Podlaskie, Łódzkie, Śląskie;
2 - 15 lutego: Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie;
16 lutego - 1 marca: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Małopolskie, 
Wielkopolskie.

Przypominamy kilka porad, dzięki którym można bezpiecznie wypoczywać.
Oto kilka z nich,  nie należy:
 -wchodzić na lód zamarzniętych stawów , rzek, wykopów;
- zjeżdżać na sankach z pagórków znajdujących się przy drodze; 
-zjeżdżać z górki w pobliżu akwenów wodnych;
- rzucać śnieżkami w przejeżdżające pojazdy – można spowodować wypadek;
- ślizgać się na chodniku - to zagrożenie dla wszystkich;
- nigdy nie wolno wykorzystywać samochodu do kuligu, jest to zbyt niebezpieczne.

     Zbliżają się ferie zimowe.Wszyscy udajemy się na dwutygodniowy odpoczynek.
Termin ferii uzależniony jest od regionu kraju.

19 stycznia - 1 lutego 2009 r.: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, 
Zachodniopomorskie;
26 stycznia - 8 lutego 2009 r.: Podlaskie, Łódzkie, Śląskie;
2 - 15 lutego: Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie;
16 lutego - 1 marca: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Małopolskie, 
Wielkopolskie.

Przypominamy kilka porad, dzięki którym można bezpiecznie wypoczywać.
Oto kilka z nich,  nie należy:
 -wchodzić na lód zamarzniętych stawów , rzek, wykopów;
- zjeżdżać na sankach z pagórków znajdujących się przy drodze; 
-zjeżdżać z górki w pobliżu akwenów wodnych;
- rzucać śnieżkami w przejeżdżające pojazdy – można spowodować wypadek;
- ślizgać się na chodniku - to zagrożenie dla wszystkich;
- nigdy nie wolno wykorzystywać samochodu do kuligu, jest to zbyt niebezpieczne.

     Zbliżają się ferie zimowe.Wszyscy udajemy się na dwutygodniowy odpoczynek.
Termin ferii uzależniony jest od regionu kraju.

19 stycznia - 1 lutego 2009 r.: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, 
Zachodniopomorskie;
26 stycznia - 8 lutego 2009 r.: Podlaskie, Łódzkie, Śląskie;
2 - 15 lutego: Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie;
16 lutego - 1 marca: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Małopolskie, 
Wielkopolskie.

Przypominamy kilka porad, dzięki którym można bezpiecznie wypoczywać.
Oto kilka z nich,  nie należy:
 -wchodzić na lód zamarzniętych stawów , rzek, wykopów;
- zjeżdżać na sankach z pagórków znajdujących się przy drodze; 
-zjeżdżać z górki w pobliżu akwenów wodnych;
- rzucać śnieżkami w przejeżdżające pojazdy – można spowodować wypadek;
- ślizgać się na chodniku - to zagrożenie dla wszystkich;
- nigdy nie wolno wykorzystywać samochodu do kuligu, jest to zbyt niebezpieczne.
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Wywiad miesiąca
Rozmawiamy z Panią Beatą Soboń – pedagogiem szkolnym

Znak zodiaku…
…Waga
Interesuję się…
… Powiem krótko-człowiekiem.
Muzyka,której najchętniej słucham…
…Ja w muzyce przede wszystkim stawiam na tekst, jeśli mnie 
zainteresuję staram się dowiedzieć wszystko o jego utorze. Słu-  
cham Dżemu i Paktofoniki, Rh+. Wzrusza mnie głos  nie-
żyjącego Mirka Breguły-wokalisty nieznanego wam pewnie 
zespołu Universe. Od kilku miesięcy jestem fanką Sylwii 
Grzeszczak Grzeszczak i Libera.
Ulubione danie…
…Jestem wegetarianką, więc lubię pierogi, placki ziemniaczane, warzywa i sałatki.
Najbardziej lubiany przedmiot w szkole…
…język polski
Człowiek, którego podziwiam…
 …nie podziwiam nikogo z imienia i nazwiska. Podziwiam tych, którzy upadną i potrafią się podnieść, zrobią 
błąd i potrafią się do niego przyznać. Podziwiam człowieka, który zrani, a potrafi powiedzieć Przepraszam.
Na bezludną wsypę zabrałbym…
…Ludzi..Umarłabym z tęsknoty za nimi..
Największe marzenie....
...Hmm.. Mam bardzo dużo "największych" marzeń. Nie umiem wymienić jednego.
Z jakimi problemami spotyka się Pani najczęściej w naszym gimnazjum?
- Nie ma czegoś takiego jak górujący problem. Problemy dotyczą różnych sfer. Jednak najczęstszym problemem 
uczniów jest nauka, bo wy musicie się uczyć więcej niż ja, kiedy byłam w waszym wieku.  Zakres materiału jest o 
wiele większy. A uczeń, który ma ambicję i chcę się uczuć, uczy się wszystkiego. A nauczycielom wydaję się, że ten 
przedmiot, którego uczą jest najważniejszy.
A jak wygląda ogólnie pani praca w szkole?
- Mam nadzieję, że wszyscy widzą co robię w naszej szkole.
Jakich wskazówek udzieli pani młodym, którzy mają problemy ze stresem przed egzaminem?
- Stres przed egzaminiem mają najczęściej te osoby, które są bardzo dobrze przygorowane, osoby olewające nie 
przeżywają steresu. Stres najczęściej mija z chwilą rozpoczęcia testu..  Moją wskazówką dla was jest to, że przed 
egzaminem trzeba się wyspać. Spotkałam się z takim przypadkiem, że uczennica walczyła... ze snem .
Z czym najczęściej przychodzi do pani młodzież?
-Ze wszystkimi problemami od tych dotyczących nauki, aż po kłotnie z rówieśnikami i problemami z rodziną.
-W jaki sposób próbuje pani rozwiązać dany problem? Co najpierw?
...Przede wszystkim wysłuchuje do końca i staram się zrozumieć osobę, która ma ten problem.
Jaka była pani najtrudniejsza sprawa, którą udało się szczęśliwie rozwiązać?
... Zazwyczaj ie pamięta się tych spraw, które się udało rozwiązać.Do pamięci zapadają te, których nie udało się 
rozwikłać.Zawsze pamiętam słowa pedagoga Jana Dawida "Źle zbudowany dom  można rozebraći zbudować od 
nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz."
 Dziękujęmuy za tę rozmowę i życzymy sukcesów w pracy
                                             Rozmawiały Marlena Jaworska i Katarzyna Szczepanowska

PRÓBNY  EGZAMIN  GIMNAZJALNY UCZNIÓW  KLAS  III

W dniach od 14 do 16 stycznia uczniowie klas trzecich pisali próbny egazmin 
gimnazjalny
    - z przedmiotów humanistycznych - 14 stycznia,
    - z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych - 15 stycznia,
    - z języka angielskiego - 16 stycznia.
Arkusze opracowane zostały przez wydawnictwo OPERON przy współpracy 
Gazety Wyborczej. W egzaminie tym wzięli udział uczniowie gimnazjów z 
całej Polski.

   W tych dniach od samego rana  
widać było u uczniów lekkie podde-
nerwowanie. No i trudno się dziwić, 
przecież to jakby próba generalna 
przed prawdziwym "występem".
Trzecioklasiści zostali rozmieszczeni    
w siedmiu salach, każdy miał swój 
osobny stolik, na ścianie zegar 
odmierzał czas, pracę nadzorowała 
komisja, a na korytarzach panowała
w tym czasie zupełna cisza (pierwszo-  
i drugoklasiści mieli wtedy zajęcia w 
hali sportowej).

Jeśli dodamy, że arkusze w swej formie wyglądały identycznie jak te 
"prawdziwe" - to możemy powiedzieć: "Tak, to doprawdy była generalna próba, 
poznanie smaku tego, co czeka wszystkich w kwietniu"
Przed zamknięciem tego numeru "Kanclerzyka" prace nie zostały jeszcze 
sprawdzone i ocenione, ale my zdołaliśmy przeprowadzić sondę wśród zda-
jących, pytając ich o wrażenia po próbnym egzaminie.
Oto niektóre z wypowiedzi: 

Egzamin był nietrudny. Nie było w 
ogóle tremy przed nim, bo to tylko 
próbny egzamin. Wydaje mi się, że 
łatwiejszy był  humanistyczny 

Przed egzaminem była trema. j. polski i 
historia były dosyć łatwe, jednak blok 
matematyczno - przyrodniczy 
sprawił mi najwięcej trudności. Egzamin 
z j. angielskiego był bardzo łatwy. 

Według mnie egzamin był 
trudny. Wiem, że wszystkie 
trzy  mogłem lepiej napisać. 
Mam nadzieję, że kwietniowy 
egzamin wypadnie mi lepiej.

Było bardzo nudno.

Najtrudniejszy  był z matmy. Za długo trzeba 
było siedzieć. Tyłek już mnie od tego bolał. 

Egzamin humanistyczny był w miarę 
łatwy. Chociaż napisanie mitu było 
nowością. Jednak i tak zostało
 dużo czasu do końca.

Egzamin był dla mnie "wyzwaniem". Miałam 
lekką tremę. Co prawda nie poszło mi nie  
najlepeij, ale też i nie najgorzej. Bardziej się 
boję tych prawdziwych testów.
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Rozmowa ze Sławomirem Dudkiem
 nauczycielem wychowania fizycznego

trenerem zapasów i Wiceprezesem  klubu „ Orzeł” Stary Zamość

Znak zodiaku…
...Baran
Wiek....
...(33) Wiecznie młody..
Interesuję się…
…..Sport,muzyka i o reszcie nie wspomnę.
Preferowana muzyka.....
...disco w polu
Ulubione danie…
…Gołąbki,chińska kuchnia,ryba po grecku.
Najbardziej lubiany przedmiot w szkole…
…Fizyka, matematyka, wychowanie Fizyczne.
Najzabawniejsze wspomnienie ze szkoły…
...Nagana dyrektora  w szkole średniej..Spotkanie z Jolką
Człowiek, którego podziwiam…
… Papież Jan Paweł II za charakter i wytrwałość.
Na bezludna wyspę zabrałbym…
… 4 konserwy.
Miejsce, które najchętniej bym zwiedził...
...Grecja ponieważ podoba mi się klimat i lubię rybę po grecku.
Od kiedy trenuje Pan zapasy.?
-4 klasa podstawówki do chwili obecnej. Całe życie od kiedy się urodziłem
  Kto Pana zachęcił do zapasów?
-Brat.
Od kiedy jest Pan trenerem ?
- Od 1997 r.
Jakie są Pana szczególne osiągnięcia w zapasach?
- Szczególne...V-ce mistrz Polski, drużynowy mistrz Polski.
Pana marzenie ?
Spotkać Jolkę.

 Dziękujemy za wywiad i życzymy miłego dnia..

                                             Rozmawiały Marlena Jaworska i Katarzyna Szczepanowska

Wigilijną podróż z kolędą

Przed świętami 19 grudnia 2008 roku Gimnazjum w Starym Zamościu 
udało się  w  „Wigilijną podróż z kolędą”. 

       Był to mini-spektakl w wyko-
naniu uczniów gimnazjum o tema-
tyce bożonarodzeniowej połączony z 
recytacją wierszy sławnych polskich 
poetów. 
   I tak uczniowie spędzili kilka chwil 
pogrążając się coraz bardziej w  
świątecznej atmosferze.
    I odpłynęli … w krainę, która nie 
ma granic. Każda klasa gimnzajum 
(bez wyjątku) zaśpiewała wyloso-
waną kilka tygodni wcześniej 
kolędę. Mało  tego, każda klasa 
zaśpiewała ją w innym języku!

    Tego dnia w naszym Gimna-
zjum rozbrzmiewały  kolędy w 10 
następujących językach: angielski, 
niemiecki, rosyjski, czeski, 
hiszpański, portugalski, włoski, 
francuski, szwedzki  i  łaciński.
    Klasy, która zebrały najwięcej 
oklasków (klasa IIID – 1 miejsce; 
klasa III a – 2 m-ce; klasa III c – 
3 miejsce) otrzymały słodkie 
upominki i pamiątkowe dyplomy 
ufundowane przez naszego Pana 
Dyrektora.

    Uczniowie pracowali pod 
kierunkiem nauczycieli języków 
obcych: p. M. Wołos, p. B. 
Ziemińskiej, p.B. Siekierdy, p. J. 
Bojdy i p. m. Blenker oraz p. M. 
ZŁOTNIK. 
    Nieocenioną pomoc w 
przygotowanie akademii wniossły 
p. W. Rusztyn i p. A. Bida.
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                                                    W październiku 2000 roku przy Gimnazjum        im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu 
                            powstał Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Stary Zamość.           Prezesem i trenerem jest p. Sławomir Dudek

Klub stwarza młodzieży optymalne warunki do 
aktywnego spędzania wolnego czasu, 
doskonalenia umiejętności sportowych.
Dzięki przygodzie ze sportem zawodniczki 
jeżdżą po całej Polsce, wiele zwiedzają, poznają 
ciekawych ludzi. Uprawiwnie sportu uczy je 
systematyczności w pracy, odpowiedzialności za 
siebie i grupę, pozwala poznać smak sukcesu, 
porażki, zdrowej rywalizacji.

Jako pierwsza powstała sekcja zapaśnicza, 
która odnosi do dziś sukcesy w województwie i kraju. Jej osiągnięcia zasługują na szczególną 
uwagę. Od początku dziewczyny uplasowywały się na czołowych miejscach w krajowych 
turniejach. Najbardziej utytułowane zawodniczki "Orła" to: Iwona Podskarbi ( Puchar Polski 
Seniorek II m. ), Martyniak ( Bucon ) Magdalena ( Puchar Polski Kadetek I m. ), Wioletta 
Ziemian, Katarzyna Gożdziuk - wszystkie członkinie kadry narodowej.
Na Ogólnopolskim Turnieju Uczniowskich Klubów 
Sportowych w Olsztynie zdobyły II miejsce. Medale 
zdobywały: Aleksandra Domina, Wioletta Ziemian, 
Katarzyna Goździuk, Karina Makowska,Agnieszka 
Skrzypa, Patrycja Kusy, Daria Makowska, Weronika 
Karpowicz, Patrycja i Paulina Paszczuk, Katarzyna 
Rybak, Wioleta Bojar.
W 2007 w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
młodziczek jako Gimnazjum dziewczyny zajęły I 
miejsce. Największe sukcesy jako drużyna klub 
odniósł wiosną i jesienią 2007 r. Wówczas nasze 
zapaśniczki zdobyły IV miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych w Chełmie, gdzie Ewa Bukowska i Magda Joniec 
zajęły III miejsca.

Dnia 22 września 2007 r. "Orzeł" Stary Zamość zorganizował Mistrzostwa Województwa 
Lubelskiego. W grupie młodziczek nasze zawodniczki uplasowały się na III miejscu. W 
klasyfikacji Polskiego Związku Zapaśniczego za 2007 rok dla Uczniowskich Klubów Sportowych 
zajeliśmy IX miejsce w kraju, co było naszym najlepszym wynikiem drużynowym. 

W 2008 roku uczennice naszego gimnazjum 
również dobrze spisały się na matach 
zapaśniczych:
- Klaudia Rusztyn zajeła V miejsce na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
- Magda Joniec była IX na Pucharze Polski w 
Stargardzie Szczecińskim
-Na Międzynarodowym Turnieju Uczniowskich 
Klubów sportowych bardzo dobrze walczyły 
Ola Rusztyn zajmując II miejsce i Iwona 
Pieczykolan zajmując III miejsce.
O trzecie miejsce przegrała walkę Wioletta Kalman. Świetnie  na tym turnieju spisały się 
Klaudia Rusztyn i Sylwia Rękas, która uległa tylko Bułgarce i Ukraince.
Magda Bęcal wygrała Turniej Międzywojewódzki w Rakowie koło Kielc pokonując wszystkie 
swoje rywalki przed czasem, kładąc je na łopatki. Dobrze radziły sobie również Agnieszka 
Szczepanowska, Dominika Kuryło i Ewelina Sołowiej.

Na Mistrzostwach Polski w Siedlcach z sukcesem 
walczyły absolwentki naszego Gimnazjum:  
Martyniak Magdalena,  Podskarbi Iwona, Pałka 
Agnieszka zajmując V miejsce w Kraju. 
Dobrze wypadły również: Edyta Skrzypa, Justyna 
Pomarańska, Anna Królikowska i Agnieszka 
Podskarbi zajmując miejsca w pierwszej ósemce.
Aktywnie uczestniczymy w zawodach i tre-
ningach sportowych. Od dwóch do czterech 
razy w roku wyjeżdżamy na obozy sportowe. W 
2008 roku byliśmy na obozach w : Zakopanem, 
Chełmie, 

nad Jeziorem Białym i w  Giżycku. Naszym celem jest powołanie sekcji sumo, wokół której 
wzrasta zainteresowanie młodzieży, bowiem ta dyscyplina sportu staje się coraz bardziej po-
pularna zarówno w kraju jak i na świecie. Współpracujemy z Klubem Sportowym Agros w Za-
mościu i Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Chełmie, gdzie od tego roku uczą się dwie nasze 
zawodniczki: Mariola Tywoniuk i Paulina Paszczuk. Ministerstwo Sportu w całości finansuje ich 
pobyt tj. internat, wyżywienie, sprzęt sportowy, obozy sportowe. Absolwentką tej szkoły jest 
Iwona Podskarbi 

Zapasy są jedną z najstarszych dyscyplin sportu. Siłowanie się wręcz znane było  wszystkim      cywilizacjom.Pierwszą szkołę zapaśniczą założył w 1885 roku, w Polsce Władysław Krajewski. 
Pierwsze Mistrzostwa świata odbyły się w Paryżu, w cyrku zimowym.Obecnie istnieją trzy style wchodzące do programu igrzysk olimpijskich i  mistrzostw świata. Styl klasyczny zwany inaczej 

(grecko - rzymskim), styl wolny, w którym dodatkowo do wszystkich chwytów stylu klasycznego dochodzą możliwości chwytania za nogi i podcinania.
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