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      ŚWIĘTO PATRONA SZKOY            
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  POCZĄTEK ASTRONOMICZNEJ WIOSNY

12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z zakupionym 
numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do 15 kwietnia 2009 r. Wśród 
prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna nagroda  o wartości około 50zł.              
W poprzednim  numerze nagrodę -mysz optyczną -wylosował: Adrian Detko kl. IIID

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

    Jan Sariusz Zamoyski -  herbu Jelita, (ur. 1542, zm. 
1605) - polski szlachcic, magnat, sekretarz królewski od 
1605, podkanclerzy koronny od 1576, kanclerz wielki 
koronny od 1578 i hetman wielki koronny Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów od roku 1581.                         
     Od 2002 roku patron Gimnazjum w Starym Zamościu. 
W tym numerze konkurs na temat życia i dziaaności 
Hetmana.                                      Czytaj str.12

     Marzec – trzeci miesiąc w 
roku, wg używanego w Polsce 
kalendarza gregoriańskiego, ma 
31 dni. Nazwa  miesiąca pochodzi 
od łacińskiej nazwy Martius = 
'miesiąc Marsa' 
  Od niej wywodzi się większość 
nazw tego miesiąca w językach. 
wieu narodów.....
  afrykanerskim: maart 
  angielskim:  March  
  włoskim: (1.1) marzo                    
  indonezyjskim:  Maret                
    portugalski:  março                   
     baskijski:  martxoa                  
ale w ......
  czeskim:  březen 
 fińskim:  maaliskuu                       
 kaszubskim:  strumiannik             
  chorwackim:  ožujak                    
  białoruskim:  сакавік                    
   ukraińskim:  березень

KALENDARIUM  MARCA
17 III 1363 Król Kazimierz Wielki zwrócił się z prośbą do papieża Urbana V o zgodę na otwarcie w     
Krakowie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 1 III  1810  urodzi się Fryderyk Chopin 
10 III 1876  A. G. Bell powiedział pierwsze słowa przez wykonany przez siebie telefon: "Panie Watson, 
proszę tu przyjść, potrzebuję pana".

Odpowiedz na pytania dotyczące życia patrona szkoly                  
Kanclerza Wielkiego Hetmana Koronnego Jana Zamoyskiego

1.Ród Zamoyskich osiadł na terenie dzisiejszej zamojszczyzny w połowie 
XV w. .Podaj jakie pierwsze wsie kupił ojciec Jana Zamoyskiego  Tomasz?

2.Jak nazywali się rodzice Jana Zamoyskiego?

3.W jakim mieście pobierał pierwsze nauki Jan Zamoyski?

4.Ile lat miał Jan Zamoyski, gdy ruszył do Paryża, by pobierać nauki i 
poznawać życie dworskie?

5.Jak długo trwała podróż z Warszawy do Paryża w XVI w. ? (możesz się 
pomylić o 4 dni)

6.Podaj datę założenia miasta Zamościa aktem lokacyjnym.

7.Ile lat miał Jan Zamoyski, gdy został mianowany Wielkim Hetmanem 
Koronnym?

8.Podaj datę otrzymania przez Jana Zamoyskiego godności Kanclerza 
Wielkiego Koronnego?

9.Ile żon miał Jan Zamoyski?

10.Podaj datę otwarcia Akademii Zamoyskiej?

11.Którą z kolei wyższą uczelnią w Polsce była założona przez Jana 
Zamoyskiego Akademia Zamoyska?

12.Gdzie znajdują się prochy Jana Zamoyskiego?



.
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Drodzy Czytelnicy

      

19 marca 2002 roku w  gimnazjum odbyła się uroczystość nadania naszej 

szkole imienia i przekazania sztandaru. Oto uzasadnienie wyboru jakie towarzyszyło 

tej decyzji uczniom, nauczycielom i rodzicom:

„Nierozerwalną częścią misji, jaką każda szkoła winna wypełniać obok zadań 

dydaktycznych, jest jej rola w wychowaniu nowego pokolenia, stworzenie możliwości, 

by uczniowie znajdowali w szkole warunki wszechstronnego rozwoju (...). Ważną 

częścią wychowania powinno stać się uświadamianie i kultywowanie więzi i z ojczystym 

krajem i z  „małą ojczyzną” - miejscem, z którym szczególnie jesteśmy związani 

poprzez jego historię, tradycję, poprzez wspólnych przodków. Wychowanie nie 

podporządkowuje się tylko ustawom, rozporządzeniom ani odgórnie narzuconym 

programom. Ale są elementy wychowania, które mają swój wymierny charakter, 

określony kształt, które stają się nierozerwalną częścią danej społeczności (...) 

reprezentują, integrują i stają się symbolem jej dumy. Dla nas uczniów, nauczycieli i 

rodziców gimnajum takimi symboami są imię i sztandar szkoły (...).

Patrona nie wybraliśmy przypadkowo. Wybór poprzedzony był 

wielomiesięcznymi przygotowaniami. Historię rodu Zamoyskich, jego wybitmego 

przedstwiciela  Kanclerza  Hetmana Wielkiego Koronnego - Jana Zamoyskiego, jego 

związki ze Starym Zamościem ponawali uczniowie, nauczyciele, rodzice realizując 

wcześniej przygotowane programy, spotkania, konkursy, wycieczki (...).

Pragniemy, by Jan Zamoyski założyciel i fundator Akademii Zamoyskiej, 

człowiek, któremy sprawy edukcji młodzieży zawsze leżały na sercu, patronował nam 

i naszym wychowankom. Świadomi odpowiedzialności i wagi słów, gotowi jesteśmy 

zawsze wypełniać nakaz Hetmana umieszczony na sztandarze szkoły:

„Takie bedą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”

                                                                                                               Redakcja

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

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

***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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     ...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

19 MARCA
ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

19 marca 1542 roku urodził się póżniejszy 
Wielki Hetman Koronny Kanclerz 

Jan Zamoyski
Od 2002 roku dzien urodzin naszego 

patrona jest świętem szkoły

Jak co roku, od sześciu lat, 
społeczność naszego gimnazjum 
obchodzi Świeto Patrona
Dnia 19 marca 2009 r. na holu 
pierwszego piętra odbyła się 
uroszcysta akademia poswięcona 
pamięci Wielkiego Hetmana 
Koronnego Kanclerza Jana 
Zamoyskiego. Wzięli w niej udział 
ubrani na galowo uczniowie          
klas I-III, nauczyciele i inni 
pracownicy szkoły.

Rangę uroczystości podniósł udział pocztu sztandarowego. i wspólne 
odśpiewanie hymnu szkoły W akademi wzięli udział uczniowie kl. III a- Grzegorz 
Nizioł, Angelika Maluha i Maria Mazur.  Zaprezentowali oni  inscenizację
przedstawiającą najważniejsze fakty z życia Jana Zamoyskiego.

Aktorzy przenieśli naszą 
wyobranię  do szesnastowiecznej , 
ziemi zamojskiej -  miejsca pobutu 
młodego  Jana i jego rodziców. 
Towarzyszyliśmy późniejszemu 
Kanclerzowi w jego karierze na 
uczelniach i dworach Europy i Polski 
Ta wspolna lekcja historii byla 
ciekawa i pożyteczna dla nas 
wszystkich.

Dzień Patrona został zorganizowany 
przez Samorząd Uczniowski i Panią 
Marzannę Świrszcz.
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Wywiad miesiąca
Rozmawiamy z Panią Haliną Mazurek – nauczycielką biologii i chemii

Znak zodiaku…
…Rak
Interesuję się…
… Biologia głównie w zakresie:ro?linno?ć i zwierzštka w terenie..
Muzyka,której najchętniej słucham…
…W zależno?ci od nastroju.Przeżywam muzykę opartš na tek?
cie Edwarda   Stachury,wspominam słuchajšc Marka Grechuty, 
Ewy Demarczyk i The  Beatles.Czasami do nastroju pasuje mi 
piosenka turystyczna:SDM,- „Do góry dnem”.
Ulubione danie…
…Łosoś i sałata lodowa z mozarellą i oliwą
Najbardziej lubiany przedmiot w szkole…
…No oczywiście  biologia. Już wtedy z zapałem studiowałam tajniki  ziołolecznictwa czy malowałam stadium 
rozwoju gałšzek kasztanowca w wazonie.
Najzabawniejsze wspomnienie ze szkoły:
...Dużo ich było..
Człowiek,którego podziwiam. . .
...Są ludzie o niepodważalnym autorytecie, uznani przez świat za wielkich i ja również  ich podziwiam, ale tacy 
ludie są także wokół nas. Ja podziwiam swoją mamę za jej bezinteresowność, bezgraniczność, miłość, oddanie, 
wyrozumiałość, niezwykość, cirpliwość i wytrwałość.
Na bezludną wyspę zabrałabym. . .
...Bliskich przyjaciół i ,,moje" książki.
Miejsce,które najchętniej bym zwiedziła. . .
...Góry, z których szczytów można podziwiać piękne widoki.
Największe marzenie. . .
...Przyziemne -(okres marzeń młodych lat mam już za sobą) . By 
zdrowie, miłość, pomyślność i szczęście były z moimi bliskimii wokół mnie.
Czy sądzi Pani,że po akcji ,,Trzymaj Formę" uczniowie zdobyli wiedzę na 
temat zdrowego odżywiania?
...Tylko Ci,którzy chcieli tę wiedzę zdobyć.. Tak jak w każdym procesie  nauczania trzeba najpierw chcieć się 
czegoś nauczyć, coś osiągnąć. To czego uczniowie  się nauczyli na pewno pomoże  im ,,Trzymać Formę", żyć 
bardziej świadomie,być wrażliwym na fakt, że jakość życia zależy w dużej mierze od nas samych..
Jak uczniowie wykazywali swoje wiadomości na konkursie ,,Trzymaj Formę"?
...Było kilka konkursów.Ostatni bardzo obszerny składał się z 5 stron A4. Sprawdzał wiadomości, umiejętności i 
kreatywności. Najwyższy wynik za 1 miejsce-90%,a najniższ-47%.. Noty były więc wysokie.
Jak długo pracuje Pani w naszej szkole?
...Od początku istnienia gimnazjum.
Czy stara się Pani wprowadzać w życie zdrowe odżywianie?
...Oczywiście staram się jak mogę.. Dość restrykcyjnie  jeśli chodzi o odżywianie, a mniej jeśli chodzi o codzienny
wysiłek fizyczny.
Dziękujemy za rozmowwę i życzymy szczęścia i milości, bo o zdrowie z pewnością Pani sama doskonale 
potrafi zadbać.

                                             Rozmawiały Marlena Jaworska i Katarzyna Szczepanowska

ŚWIĘTO MATEMATYKI
11marca w naszym gimnazjum 

obchodziliśmy Święto Matematyki
 pod hasłem  "Słynni Matematycy".

Program święta:
1. Konkurs dla klas I i II - "Matematyka dla każdego"
2. Prezentacja na temat najsłynniejszych polskich matematyków przygotowana przez Anię 
Świrszcz
3. Krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów kl.IIIc w tym konkurs dla 
widzów .
4. Rozstrzygnięcie konkursu "Matematyka dla każdego"

Laureatów konkursu wyłoniono podczas dogrywki pomiędzy kl.Ic i kl.IIb.
Najlepszą  okazała się drużyna z kl.IIb w składzie M. Winiarczyk, E. Sołowiej, S.Nizioł
II miejsce zdobyła drużyna z kl.Ic w składzie A.Wyrostek, K. Jaworska i M..Niedziela,
III miejsce drużyna  z kl.IIc w składzie A. Świrszcz, N. Zielińska i ...........
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i drobne upominki. 

Gratulujemy!!
Imprezę przygotowały: p.p.B.Mołodecka, M. Woszak i W. Derkacz  

NASI MISTRZAMI WOJEWÓDZTWA  LZS W HALOWEJ PICE NOŻNEJ

 Nasza drużyna została mistrzem 
województwa LZS szkół gimnazjalnych w 
halowej piłce nożnej
     finał: Komarówka - St. Zamo¶ć 0:2
 2 miejsce Komarówka
 3 miejsce Adamów
 4 miejsce Ludwin
 5 miejsce Michów
Najlepszym bramkarzem został 
Przemysław Piwowarek 
Królem strzelców Jarek Goch (4 gole) 

Skład zwyciężkiej drużuny: Maciej Bojar, Jarosław Goch, Artur Hałas, Patryk Mazurek, 
Bartek Nizioł, Patryk piwowarek, Kamil Kardasz, Patryk goździuk, Kamil Hałas.
Trener p. Paweł Lewandowski.
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Rozmowa z Pania Dorotą Kaluźniak 
pracownikiem gospodarczym gimnazjum

Znak zodiaku....
...Jestem jednym z tych walecznych.
Interesuję się...
...Zwiedzaniem świata, ponieważ gdy sprzątam
 w klasie geograficznej wciąż podróżuję palcem
 po mapie..(hihi)
Muzyka, której najchętniej słucham...
...Country, uwielbiam "LONSTARA".
Ulubione danie...
...Placki po węgiersku. Ostatnio zafascynowałam się kuchniš uzbekskš np. "Manty".
Najbardziej lubiany przedmiot ze szkoły...
...W szkole policealnej uwielbiałam psychologię, w końcu mi się to przydaje...
Najzabawniejsze wspomnienie ze szkoły...
...A ile płacicie za takie pytanie, bo od tego będzie zależeć moja odpowiedż.(hihi)
Człowiek, którego podziwiam...
...Jan Paweł II za jego ogromną miłość do zwykłego człowieka..
Na bezludną wyspę zabrałabym...
... Mężczyznę..
Czy miło pracuje się Pani w naszej szkole...??
... Miło..? To mało powiedziane..
Od kiedy pracuje Pani w naszej szkole..?
...Od samych fundamentów.
Czy na przestrzeni lat, które spędziła Pani w naszej szkole zauważyła Pani 
poprawę  wśród zachowania uczniów..?
...Nie można odpowiedzieć na to pytanie w jakiejś skali, zawsze są uczniowie
 grzeczni i ci bardziej "aktywni".
Czy chciałaby Pani zmienić zachowanie uczniów, dlaczego..?
...Nie.. Młodość ma swoje prawa. Trzeba zwracać uwagę na ich błędy, ale wnioski muszą wyciągnąć 
sami. Jest to czas postu wielkanocnego życzę więc naszym uczniom, aby jak najmniej ich  popełniali..

 Dziękujemy za wywiad i życzymy miłego dnia..

                                             Rozmawiały Marlena Jaworska i Katarzyna Szczepanowska

8 Marca 
Dzień Kobiet

By się spełniły Wasze życzenia
By się ziściły Wasze marzenia
By uśmiech często gościł na  twarzy
Byście zdobyły szczyt swoich marzeń
Wszystko co chcecie
By się zdarzyło
Czego pragniecie
By Waszym było
  
      wszystkim Paniom  życzy Redakcja

Święto to pierwszy raz było obchodzone w roku 1911.Ustanowiono je dla upamiętnienia 
walki o prawa wyborcze i lepsze warunki pracy. W roku 1908 w Nowym Jorku 15 tysięcy pracownic 
fabryki tekstylnej strajkowało, walcząc o swoje prawa.Właściciel fabryki zamknął kobiety - próbując 
nie dopuścić do większego rozgłosu akcji. Niestety nagle wybuchł pożar, w którym zginęło 129 kobiet.

W Polsce święto to było obchodzone w czasach PRL-u. Kobiety dostawały wtedy 
zwyczajowo - goździki i rajstopy.Obecnie w krajach w których obchodzi się to święto często odbywają 
się manifestacje feministyczne.

W Polsce Dzień Kobiet przestał być centralnie obchodzony w roku 1993.Mimo niezbyt 
pozytywnej sławy tego dnia - warto go uczcić.Każda okazja jest dobra do tego, aby lubianej przez 
siebie osobie okazać, że się o niej myśli i pamięta.

Dzień Kobiet  w naszym Gimnazjum obchodziliśmy 6 marca.
Na drugiej godz.lekcyjnej odbyła się akademia,przygotowana przez ucznniow
Pierwszaj części to przedstawienia "Scenki z Życia kobiet"- ukazująca  walkę kobiet o 
wyzwolenie i uzyskanie pełnych praw w społeczeństwie. Kolejną część stanowiła dawka poezji.  

Były także wybory  superdziewczyny. 
Konkurs składał się z następujących konkurencji: sprawne oko, sławne kobiety, moda i pamięć, 
zgadnij kto to? i rozszyfruj przysłowie. Super dziewczyną została Dominika Kuryło z IIa.
Na koniec naszym paniom zostały wręczone drobne prezenty. 
Odpowiedzialnymi za przygotowanie Dnia Kobiet był Samorzad Uczniowski.
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TRZYMAJ FORMĘ TRZYMAJ FORMĘ

              Człowiek może uważać się      za szczęśliwego, jeżeli jego 
pożywienie jest jednocześnie jego       lekiem”
                                                                                          Thoreau

Ogólnopolski program 
edukacyjny Trzymaj Formę został 
wprowadzony do podstawówek i 
gimnazjów jako odpowiedź na bada-
nia i zalecenia Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) w zakresie diety, 
aktywności fizycznej i zdrowia.

Wyniki badań były 
alarmujące: 20% polskiej młodzieży 
ma problemy z właściwym 
odżywianiem, wzrasta 

liczba osób z nadwagą i otyłością, polską młodzież ogarnia postępująca epidemia 
bezruchu. o wszystko sprawia, że stan zdrowia naszej młodzieży jest alarmująco zły: liczne 
wady układu ruchu, choroby żywieniowo – zależne tj. otyłość, anoreksja, bulimia, 
cukrzyca, choroby układu krążenia, próchnica zębów, osteoporoza („słabe” kości), anemia, 
nowotwory, alergie często przechodzące w astmę.

W naszym gimnazjum realizację programu rozpoczęliśmy w kwietniu 2007 roku.
Napisaliśmy program działań…. Co robiliśmy? Trudno to wszystko wyliczyć…

Rozpoczęliśmy ankietą badającą; sposób odżywiania, styl spędzania 
czasu wolnego, popyt na artykuły ze sklepiku szkolnego i okolicznych sklepów.  

- Odbyły się liczne konkursy 
tematyce żywieniowej: wiedzy, 
plastyczne, na rymowankę czy wiersz 

- Wyszukiwaliśmy informacje 
z różnych źródeł i prezentowaliśmy w 
formie gazetek, wystawek, 
ciekawostek, plakatów i prezentacji

- Odbył się tydzień zdrowego 
odżywiania się, podczas którego każda 
klasa edukowała pozostałe w 
przydzielonym zakresie

- Prezentowaliśmy 
inscenizacje, sporządzanie potraw i ich 
degustacja 

- Przeprowadzone zostały 
lekcje i godziny wychowawcze: 
odżywianie po „polsku”,”angielsku”, 
„niemiecku”, żywienie na świecie, w 
historii dziejów…

- Uczyliśmy się jak wybrać produkt zdrowy i bezpieczny dla zdrowia, 
jakie są konsekwencje niewłaściwej diety

- Dowiedzieliśmy się czym może być zanieczyszczona żywność i jakie 
substancje dodatkowe są niebezpieczne?Jak radzić sobie ze stresem?

- Dobrze bawiliśmy się na wycieczkach, rajdach, wyjazdach…
- Uczestniczyliśmy w niezliczonych rozgrywkach, zawodach i 

pozalekcyjnych zajęciach sportowych

Wierzę, że dzięki tej edukacji i 
zabawie, chcąc nie chcąc, zmieniliśmy 
swoje nawyki żywieniowe, a nasza 
świadomość wpływu żywienia i 
aktywności fizycznej na zdrowie znacznie 
się zwiększyła.
Żyjmy więc zdrowo i czujmy się 
wspaniale!

                                                         
koordynator programu: Halina Mazurek
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