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WRZESIEŃ – dziewiąty 
miesiąc w roku, wg uży-
wanego w Polsce kalenda- 
rza gregoriańskiego, ma 
30 dni. Nazwa miesiąca  
pochodzi od kwitnących w 
tym miesiącu wrzosów. 
Dawniej używano również 
nazwy pajęcznik od nici 
babiego lata.            
 Łacińska nazwa Septem-
ber (siódmy miesiąc) 
została zapożyczona 
przez większość języków 
europejskich.   
Przysłowia o wrześniu    
„Jaki pierwszy wrzesień, 
taka będzie jesień” 
„Wrzesień chodzi po 
rosie, zbiera grzyby we 
wrzosie”                 
„Jeśli wrzesień będzie 
suchy, październik nie 
oszczędzi nam pluchy”

    Wydarzenia miesiąca     
      Rozpoczęcie nowego         
        roku szkolnego            
           70-rocznica            
  wybuchu II wojny światowej

 70-rocznica wybuchu II wojny światowej 
1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowie-
dzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal 
długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając 
tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. 
Działania zbrojne rozpoczęły się 1 września 1939 r. 
o świcie. O godz. 4.45 pancernik "Schleswig-
Holstein" rozpoczął ostrzał Westerplatte.
   Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło 
skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i 
sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. 
Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbiór Polski 
dokonany przez Hitlera i Stalina.  

Święta wrześniowe
01 – Międzynarodowy Dzień Pokoju 
08 – Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem
17 – Dzień Sybiraka
30 – Dzień chłopaka

12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz   
z zakupionym numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do             
31 października 2009 r. Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie 
cenna nagroda – akcesoria komputerowe o wartości około 50zł.

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

    Zad.2
  Jakie cyfry kryją się pod literami 
  D, E, M, N, O, R, S, Y?
  Każde dwie takie same litery 
  zastępują takie same cyfry (nie liczby!). 
  Każde dwie różne litery zastępują 
  dwie różne cyfry.

 S E N D
+ M O R E 
M O N E Y 

Zad. 3
Wiele starych łamigłówek ma za temat 
różne przeprawy przez rzekę. 
Chyba najsłynniejszą z nich jest - 
pochodzące z ósmego wieku - zadanie 
mnicha Alkuina: 

Wieśniak musi przewieźć przez rzekę 
wilka, kozę i kapustę. 
Łódka jednak jest za mała i może się w 
niej zmieścić tylko jedno z trojga. 
Wilk, jeśli się go zostawi razem z kozą, 
to ją pożre, jeśli zostawi się kozę i 
kapustę na jednym brzegu, 
to koza zje kapustę. 
Jak poradzi sobie wieśniak z 
transportem?

Zad.1
Rozwiąż dwa poniższe rebusy. Rozwiązaniem są dwa imiona greckich filozofów.
Podaj  je i napisz kilka słów o nich.                 

                 REBUS 1                                                     REBUS 2
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Drodzy Czytelnicy                                                                                                             

         I nim spostrzegliśmy, minęły wakacje, upłynęły słoneczne dni, skończył się czas błogiego 

wypoczynku, zabrzmiał pierwszy dzwonek,  pora znów zająć miejsce w szkolnych ławach.             

W   naszym gimnazjum ten rok szkolny , to rok jubileuszowy. Inaugurujemy go po raz  dziesiąty,    

  a po raz piąty robimy to w nowym, pięknym i nowoczesnym budynku.. 

Drugi rok zamierzamy wydawać „Kanclerzyka” - gazetkę szkolną Gimnazjum                         

im. J.Zamoyskiego w Starym Zamościu. Nabraliśmy już nieco doświadczenia w pracy redakcyjnej, 

więc optymistycznie patrzymy w przyszłość. Przypominamy jaki przyświeca nam cel: 

„...Nasze pisemko kierujemy głównie do uczniów gimnazjum, ale liczymy, 

że spotka się ono z zainteresowaniem wszystkich tych, którzy są związani z naszą szkołą.  

Z” Kanclerzyka" dowiecie się o wielu dawnych i nowych, ale zawsze interesujących dla Was 

wydarzeniach, dzięki przeprowadzanym wywiadom poznacie bliżej nauczycieli, swoich kolegów, 

ludzi związanych z gimnazjum, przeczytacie  ciekawostki, znajdziecie strony poświęcone swojemu 

hobby, staniecie przed szansą wygrania cennych nagród, poznacie swoją przyszłość . Na stronach 

„Kanclerzyna” będziecie mogli przesłać życzenia, pozdrowienia, umieścić swoje ogłoszenie. Nieraz 

będziecie się śmiać  do rozpuku łamać, głowy, rozwiązując tajemnicze zagadki i wyrafinowane 

zadania logiczne, ale… nie zabraknie też tekstów poważnych i ważnych, skłaniających  do 

refleksji kilkunastoletniego człowieka u progu startu w dorosłe życie. 

Pamiętacie jednak - to jest gazetka  szkolna - możecie pisać do niej również WY! i to bez 

względu na to czy uczęszczacie do pierwszej czy trzeciej klasy gimnazjum, czy jesteście 

prymusami, czy przechodzicie chwilowe kłopoty - wsłuchamy się w każdy głos, opinię, sugestię, 

zamieścimy Wasze teksty, zdjęcia, rysunki,, a jeśli sobie tego życzycie, zachowamy anonimowość 

autora. Pragniemy, byście współredagowali  gazetkę”.                                                                          

   W nowym roku szkolnym wszystkim naszym przyjaciołom życzymy  jak najwięcej radosnych dni.

Zespół redakcyjny

WIZYTA
GOŚCI Z UKRAINY

   Wiosną tego roku gościliśmy młodzież z Ukrainy. Teraz doszło do 
rewizyty. W dniach od  16 do 24 września dziewczęta i chłopcy  z 
zaprzyjaźnionej szkoły z miejscowości Żwirka wraz z opiekunkami spędzili, 
jak sami potwierdzali, niezapomniane chwile. Głównym organizatorem z 
naszej strony była Pani Beata Soboń. Reporterzy „ Kanclerzyka” 
towarzyszyli naszym gimnazjalistom i ich ukraińskim przyjaciołom.               
    Oto ich relacja: 16.09. nasi gimnazjaliści 

wraz z opiekunami p.p. Beatą 
Soboń, Anną Chabros pojechali do 
Tomaszowa Lubelskiego,  by 
powitać na ziemi zamojskiej 
kolegów i koleżanki z Ukrainy . Na 
pewno wiele osób przeżyło pewien 
stres, niektórzy musieli się dopiero 
zapoznać z  sąsiadami ze wschodu. 
 Tak tremę mieliśmy i to niemałą. 
Na szczęście minęła ona szybko.

  Pierwszy nasz wspólny wyjazd to 
dwudniowa wycieczka do Częstochowy, 
 tam zwiedziliśmy Jasną Górę i Park 
Ojcowski .
  20.09.o godz.17:00 wszyscy 
spotkaliśmy się w szkole na koncercie  
ukraińskich i polskich pieśni ludowych w 
wykonaniu młodzieży ukraińskiej. Całe 
spotkanie zakończyliśmy dyskoteką. 

  
Podczas całego pobytu dużo   jeździ-
liśmy po Roztoczu. Najlepsza atrakcją 
okazał się spływ kajakowy(7 km).   Dla 
 większości było to duże przeżycie, 
ciekawość mieszała się ze strachem, 
ale  wszystkim  podobało się bardzo  
Mokrzy i zmęczeni  udaliśmy się na 
ognisko do Radecznicy. Przy 
wspólnym ognisku bawiliśmy się 
pysznie. 

Wspólnie spędzony czas bardzo szybko minął .24.09. z łezką w oku musieliśmy 
się pożegnać. Mamy nadzieję że jeszcze się spotkamy .
                                                                                          Mariola Bądyra

Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli : M. Bądyra, 
W. Kalman, Z. Hołota,  E. Sołowiej, A. Świrszcz, P. Krzepiłko
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Pamiętamy

Rozmowa  z  Panią Oksaną  Yazoslavivną opiekunką 
młodzieży z Ukrainy

Proszę się nam przedstawić i powiedzieć
 kilka słów o sobie…

Jestem Oksana Yazoslavivna , 
jestem wicedyrektorem w szkole w Żwirce, 
pracuje tam 15 lat.

Czy jest to pierwszy Pani pobyt w Polsce , jak 
się Pani tutaj czuje?

Tak, pierwszy raz. Czuję się bardzo dobrze 
są tu bardzo przyjemni ludzie .

Co się Pani najbardziej podobało, zrobiło największe wrażenie ?
Częstochowa, największe zdziwienie zrobił na mnie fakt ubierania Matki 

Boskiej w różne sukienki. Bardzo podobały mi się jeszcze Szumy.

Czy młodzież ukraińska jest podobna do polskiej?
Szczególnie niczym się ona nie różni, zainteresowanie, problemy, moda są 

podobne. 

Jak wygląda system szkolnictwa na Ukrainie? 
Jest 12 klas  Szkoły obowiązkowej, a potem studia na które decyduje się 

większość młodzieży ukraińskiej.                                                                           
Pierwszą klasę zaczynamy w wieku6 lat.

Czy jest coś co przynieślibyście z naszych obyczajów , zachowań do siebie?
Tak, w Polsce ludzie mają większy szacunek do religii i kościołów , maja 

szacunek do wiary , kultury , zwyczajów.

Czy planujecie jeszcze taki pobyt w Polsce?
Tak, bardzo chętnie, jeżeli dostaniemy zaproszenie to na pewno.

Dziękujemy za rozmowę i liczymy, że spotkamy się jeszcze niejeden raz.

Rozmawiały Mariola Bądyra i Wioletta Kalman

                 Pamięć o tragicznych rocznicach historii to element wychowania           
             patriotycznego, budowania świadomości narodowej , więzi ,                       
                                  bez których upadają narody i kultury

         Społeczność naszego gimnazjum godnie uczciła 70 rocznicę wybuchu          
         II wojny światowej. Gimnazjaliści wraz z nauczycielami składali wieńce  
pod pomnikiem pomordowanych i wysiedlonych, uczestniczyli w spotkaniu z 
kombatantem, będącym światkiem tamtych tragicznych dni, zwiedzali obóz 

koncentracyjny na Majdanku

   Tereny Zamojszczyzny i okolic Hitler 
przeznaczył dla osiedleńców niemieckich, 
w miesiącach od listopada 1942r do 
kwietnia 1943r wysiedlono 42.000 osób 
ze 116 wsi powiatu zamojskiego. Naszą 
gminę również dotknęły represje niemie-
ckie. We wsi Wierzba Niemcy zastrzelili 30 
osób za wysadzenie mostu w Ruskich 
Piaskach w nocy z 3 na 4 stycznia 1943r.

<<<1 IX delegacja uczniów składa wieńce pod 
Pomnikiem Poległych i Wysiedlonych

    Państwowe Muzeum na Majdanku po-
wstało jesienią 1944 roku na części terenu 
byłego obozu koncentracyjnego.              
Szacuje się, że  Majdanek przeszło 300tys. 
-360 tys. więźniów. Zginęło 230 tys. ludzi, 
w tym ponad 103 tys. Żydów. Największa 
egzekucja miała miejsce 3-go listopada 
1943 r. kiedy na Majdanku rozstrzelano 
jednorazowo 18.400 Żydów.Ta fabryka 
śmierci przeraża swoją wymową.
 
30 IX uczniowieklas III podczas zwiedzania        
              Konzentrationslager Majdanek >>>

   SPOTKANIE Z KOMBATANTEM
16 września w naszym Gimnazjum uczniowie klas III mieli zaszczyt gościć panae 
Chojde, który opowiadał o wydarzeniach z czasów II wojny światowej. To spotkanie było 
bardzo cennym przeżyciem.  Jest to już jeden z nielicznych ludzi pamiętających te czasy. 
 Wykład był ciekawą formą nauki. Mogliśmy się w nim dowiedzieć jak było tuż przed 
wojną i podczas jej trwania z perspektywy ludzi  żyjących w naszym regionie. 
Kombatant - czyli osoba która walczyła o naszą wolność- nie szczędził nam wierszy 
związanych tematycznie z tamtymi wydarzeniami.  Pod koniec wizyty podziękowania jako 
nasza przedstawicielka złożyła Anita Paradowska, a pani M. Świrszcz w naszym imieniu 
dała mu skromny prezent. Myślę, ze to spotkanie pozwoli nam patrzeć z innej 
perspektywy na historie naszego kraju. Mam nadzieje, ze dzięki takim wizytom, 
będziemy mogli lepiej zrozumieć i uszanować historię naszego państwa oraz ze nigdy 
nie zapomnimy o tych, którzy oddali najwyższą cenę za ojczyznę.            
                                                                                                                 Anna Świrszcz

Czy wież, żę:
Szkolnictwo na Ukrainie jest powszechne, bezpłatne i obowiązkowe. Obowiązkowa edukacja 
trwa 12 lat. Rozpoczynają ją siedmiolatki. Jeśli rodzice chcą i mają pozytywną opinię poradni 
psychologicznej, ich dziecko może rozpocząć naukę od szóstego roku życia 
System szkolny dzieli się na trzy poziomy: szkoła elementarna - klasy I-IV, szkoła niższa średnia - 
klasy V-IX i szkoła wyższa średnia - klasy X-XII.
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Wywiad miesiąca
Rozmawiamy z Wójtem Gminy Stary Zamość

Panem Waldemarem Raczyńskim
Znak zodiaku:
  ...skorpion. To trochę nieprzyjemny znal (umiech)
Interesuję się:
...Wieloma rzeczami. Lubię sport, najbardziej piłkę nożną.
  Moimi ulubionymi piłkarzami są ; Kaka, Ronaldinio
Muzyka, której najchętniej słucham:
 ..Ludowa, disco polo, raczej takiej spokojnej.
Ulubione danie:
...Tak, mam kilka: bigos, sosy różnego rodzaju..
Ulubiony przedmiot ze szkoły:  
....Matematyka, chemia, biologia. Raczej przedmioty ścisłe.                                                                       
    Nie lubiłem  przedmiotów humanistycznych i czytania lektur. Pisanie wypracowań szło mi dobrze
Najzabawniejsze wspomnienie ze szkoły:
...A było kilka takich zabawnych sytuacji. Gdy były czyjeś imieniny, to solenizant rozdawał na lekcji 
cukierki. Potem na przerwie wszyscy podrzucaliśmy go do góry. Kiedyś zdarzyło się tak, że nauczy-
cielka wchodziła w tym momencie do klasy,my wszyscy rozbiegliśmy się, a kolega spadł na podłogę.
Człowiek, którego podziwiam:
...Dla mnie największym autorytetem jest papież Jan Paweł II. To jest osoba, która zasługuje na 
ogromny szacunek w naszym społeczeństwie.
Na bezludna wyspę zabrałbym:
...Pewnie rodzinę.
Miejsce, które najchętniej bym zwiedził:
...Jest kilka takich. Np. wodospady m.in . Niagara.
Największe marzenie (zawodowe) to:
...Żeby udało się poprawić bazę szkolną, stan dróg, rozwiązać problemy kanalizacyjne.
Czy pełnienie niełatwej przecież funkcji wójta gminy może być źródłem satysfakcji?:
  ...Tak, jeżeli coś się zaplanuje i to się uda zrealizować, to wtedy jest satysfakcja.
 Z jakich dokonań gminy podczas Pana kadencji jest Pan najbardziej dumny?:
  ...No trochę dokonaliśmy. Zorganizowaliśmy wodociągi, linie telefoniczne, wybudowaliśmy 
gimnazjum,  poprawiliśmy stan dróg i wiele innych rzeczy.
 Jakiej rady udzieliłby Pan młodzieży, która zaczyna podejmować pierwsze, samodzielne decyzje?:
 ...Przede wszystkim aby wszystko przemyśleć. Nie podejmować pochopnie decyzji..  Nie decydować 
się na coś pod czyjąś presją. Spokojnie, bez pośpiechu, rozważyć za i przeciw,  bo każda decyzja niesie 
za sobą konsekwencje.

Dziękujemy za miłą rozmowę i życzymy wszystkiego najlepszego.
Rozmawiały: Zuzanna Hołota, Ewelina Sołowiej

PRACOWNICY GIMNAZJUM

W tym roku szkolnym w naszej szkole pod wodzą dyrektora Zbigniewa Świrszcza pracują:
          
NAUCZYCIELE
j. polskiego: Marzena Bielesz, Małgorzata Niedziela, Jerzy Pitek
j. niemieckiego: Maria Blenker, Bożena Siekierda
j. angielskiego: Beata Ziemińska, Monika Wołos, Mirosław Baran, Małgorzata Dega
matematyki: Barbara Mołodecka, Teresa Hybner, Wioletta Derkacz
sztuki: Anna Chabros
informatyki: Marcin Kosecki
geografii: Małgorzata Dega, Wioletta Rusztyn
fizyki:  Marcin Kosecki
religii: ks. Andrzej Michalski, Anna Pieczykolan
wych. fizycznego: Roman Blonka, Sławomir Dudek, Paweł Lewandowski
biologii: Barbara Małys, Halina Mazurek
chemii: Halina Mazurek
WOS-u: Jerzy Pitek
Techniki: Anna Pieczykolan
Historii: Marzanna Świrszcz
zajęcia rewalidacyjne prowadzi Agnieszka Bida
o bibliotekę i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej dba Małgorzata Złotnik
pedagogiem jest Beata Soboń.

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI
Kaluźniak Dorota, .Nizioł Łarysa, .Nowak Mieczysława, .Papis Marzena, Iwaniak Monika,
   Jaworski Waldemar.
Obsługą sekretariatu szkoły zajmuje się Gabriela Tchórz.
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 KLASA I C Wychowawczyni klasy: Pani Wioleta Derkacz

Białek Marcin, Bojar Edyta, Górniak Natalia Maria, Hereta Damian Szymon, 
Hołota Dominik, Jacuniak Przemysław, Jaszak Norbert Krystian, Jędruszczak 
Janusz, Kajdas Cyprian Maksymilian, Kalman Paulina Jagoda, Kowalczyk 
Mateusz, Łukaszczuk Angelika, Malinowski Marcin, Mazurek Łukasz, 
Przychodaj Klaudia, Rękas Aleksandra, Seroka Patryk, Smyk Daniel, Sobczuk 
Michał Wojciech, Sudak Monika, Szewczyk Katarzyna Anna, Zając Ewelina 
Katarzyna, Złotnik Paweł.

Wywiad z Przewodniczącym Samorządu Klasowego : 

1.Proszę się przedstawić.
Nazywam się Mateusz Kowalczyk.
2.Dlaczego chciałeś pełnić tę funkcję.
Ponieważ, chciałem reprezentować swoją klasę w 
szkole.
3.Czy kiedykolwiek pełniłeś tę funkcję.
Tak, pełniłem tę funkcję już 4 razy.
4.Jak wyobrażasz sobie pełnienie tej funkcji? Co 
chciałbyś osiągnąć/zmienić w życiu klasy?
Chciałbym aby moja klasa wyróżniała się spośród 
innych.

  UROCZYSTE  ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO

    Jak co roku 1 września spotkaliśmy 
się na dziedzińcu szkoły, by 
zainaugurować nowy rok szkolny.
   Uroczystość, w której uczestniczyli 
uczniowie, nauczyciele, pracownicy i 
rodzice, uświetnili swą obecnością,     
Wójt Gminy Pan Waldemar Raczyński 
oraz Pani Janina Garbaty Inspektor 
ds.oświaty.

     Uroczystość rozpoczęła msza święta, 
którą odprawiali księża z naszej parafii: 
Ks. Andrzej Michalski i ks. Krzysztof 
Augustynek. 
    Wspólnie modliliśmy się o pomyślność 
w nadchodzących miesiącach nauki i 
pracy.

    Po odśpiewaniu hymnu szkolnego w 
obecności pocztu sztandarowego zebra-
nych powitał Dyrektor gimnazjum Pan 
Zbigniew Świrszcz, mówił o szansach, na-
dziejach, zagrożeniach, które stoją przed 
nami, przedstawił kadrę nauczycieli i pra-
cowników administracji. Po nim głos za-brał 
wójt gminy Pan Waldemar Raczyński, 
życzył on wszystkim jak najwięcej 
satysfakcji i sukcesów, w niełatwej pracy 
ucznia, nauczyciela, wychowawcy i rodzica.

  W  tym roku była to uroczystość 
jubileuszowa - po raz dziesiąty 
gimnazjum otworzyło swoje mury dla 
kolejnych roczników młodzieży, a od 
lat pięciu robi to w pięknym,  nowo-
czesnym budynku. 
    W tym czasie nasze gimnazjum 
opuściło blisko 1000 absolwentów, 
wśród których niejeden z dużym 
powodzeniem kontynuował naukę w 
szkołach ponad gimnazjalnych i na 
wyższych uczelniach.
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Prezentujemy nasze nowe koleżanki i nowych kolegów, uczniów klas 
pierwszych. Redakcja „Kanclerzyka” życzy pierwszakom sukcesów w 
szkole, by najbliższe trzy lata mogli kiedyś wspominać przyjemnie.

          KLASA  I A     Wychowawca : Pan Paweł Lewandowski         
        
Abdelaziz Patryk Osama, Bencal Karolina Dominika, Boba Klaudia, Budzyńska 
Natalia, Denis Patrycja, Kieryło Katarzyna, Kiszka Maria, Koniec Damian, 
Krakowiak Joanna Katarzyna, Kwoka Aleksandra, Litwinik Przemysław, Mazurek 
Mariola Katarzyna, Mężyńska Patrycja Dominka, Magdziak Mateusz, Niedziela 
Karol Mateusz, Nizioł Przemysław, Pecyna Szymon, Piasecki Kamil Paweł, Piróg 
Kornel, Repeć Greta, Rybak Patryk, Sidor Tomasz, Sienkiewicz Patrycja Katarzyna, 
Wiatrzyk Adriana.

1.Proszę się przedstawić.
Nazywam się Mariola Mazurek.
2.Dlaczego chciałaś pełnić tę funkcję.
Ponieważ byłam już kilka razy przewodniczącym w szkole 
podstawowej i polubiłam tę funkcję.
3.Czy kiedykolwiek pełniłaś tę funkcję.
Tak, 4 razy i raz pełniłam funkcję zastępcy przewodniczącego w 
samorządzie szkolnym.
4.Jak wyobrażasz sobie pełnienie tej funkcji? Co chciałabyś 
osiągnąć/zmienić w życiu klasy?
Chciałabym aby moja klasa wygrywała wszystkie turnieje szkolne i 
aby była przez wszystkich lubiana.

Wywiad z Przewodniczącą Samorządu Klasowego : 

         KLASA IB              Wychowawczyni klasy: Pani Małgorzata Dega

Borys Tomasz Jan, Czop Aleksandra, Cisło Ewa Magdalena, Denis Sylwia, Główka 
Patrycja Jadwiga, Jachorek Agnieszka, Jakubczak Grzegorz, Juszczak Natalia 
Żaneta, Kostrubała Konrad Jan, Kulas Sebastian Daniel, Łój Dominika, Mazur 
Katarzyna, Molas Ewa, Molas Piotr, Nogas Natalia Magdalena, Niedźwiedź 
Tomasz Krzysztof, Nizioł Dominika Żaneta, Nizioł Mateusz Damian, Saluk Dawid, 
Selech Magdalena, Słodka Aleksandra, Sołowiej Damian, Stępniak Julia, Złotnik 
Karol.

1.Proszę się przedstawić.
Nazywam się Karol Złotnik.
2.Dlaczego chciałeś pełnić tę funkcję.
Ponieważ, uważałem, że będę najlepszym kandydatem.
3.Czy kiedykolwiek pełniłeś tę funkcję.
Byłem raz zastępcą przewodniczącego.
4.Jak wyobrażasz sobie pełnienie tej funkcji? Co 
chciałbyś osiągnąć/zmienić w życiu klasy?
Chciałbym aby moja klasa miała najlepsze wyniki w 
nauce.

Wywiad z Przewodniczącym Samorządu Klasowego : 

Prezentacja klas I



 Gimnazjum  istnieje 
od 1 września 1999 roku

Imię Jana Zamoyskiego 
zostało szkole nadane 

19 marca 2002 roku

W gimnazjum pracuje 25 nauczycieli:
7 mężczyzn oraz 18 kobiet

Najpopularniejsze  
imiona żeńskie w szkole. to:

  Katarzyna (10)
  Patrycja (7)

Anna (5)
Monika (5)

Michał – imię wywodzące się z 
Biblii. Jest to człowiek dobry, 

statetczny, pogodny, inteligentny, 
służy chętnie pomoca .Często 

podejmuje się do działań,których 
nie może wykonać. Poza tym 

Michał lubi i cieszy się 
szacunkiem u innych.

Katarzyna – imię żeńskie pochodzące 
od greckiego słowa katharós "czysty", 
"bez skazy". Do Polski imię to trafiło 
za pośrednictwem łaciny. Jest to ósme 

co do popularności imię w Polsce 
(trzecie wśród imion żeńskich)

DZIEŃ CHŁOPAKA

30 września wszyscy chłopcy w naszej szkole obchodzili swoje święto. 
Tego dnia w wielu klasach odbyły się spotkania, na których dziewczyny 
składały życzenia swoim kolegom.  Redakcja pocztą pantoflową dowiedziała 
się, że niektórzy  chłopcy otrzymywali także prezenciki. Po trzeciej godzinie 
lekcyjnej na korytarzu drugiego piętra zebrali się gimnazjaliści, nauczyciele i 
pozostali pracownicy szkoły . Dziewczyny -  Joanna Repeć, Agata Soboń, 
Dominika Kuryło, Rozalia Piróg, Angelika Malucha, Agnieszka Szczepanowska 
i Karolina Pawelczyk -pod opieką Pań Moniki Wołos, Małgorzaty Złotnik i Beaty 
Ziemińskiej - przygotowały dla chłopców niecodzienne spotkanie. Nasi 
„supermeni” rywalizowali o tytuł ”super chłopaka” i „chłopaka omnibusa”, 
poddani zostali zmyślnym umysłowym i cielesnym torturom, odpowiadali na 
zaskakujące pytania, chwalili się swoją wiedzą i tężyzną fizyczną, prezentowali  
„nienaganne maniery”. Śmiechu było co niemiara, wszyscy pysznie się bawili.
Tytuł „super chłopaka” został przyznany Jarkowi Gochowi z klasy III „a”, a 
„omnibusem” został  Przemek Niedziela z klasy III „d”. Konkursy poprowadziły 
Magdalena Bęcal i Ewelina Sołowiej.

Dzień Chłopaka to święto, które 
powstało, prawdopodobnie przez 
analogie do Dnia Kobiet. Jak podaje 
angielska wikipedia. "International 
Men's Day" był po raz pierwszy 
obchodzony w 1999 roku na 
wyspach Trinidad i Tobago. 
Prawdopodobnie dlatego, iż jest to 
święto dość młode, obchodzone jest 
na całym świecie w różnych dniach.

Także w Polsce nie ma zupełnej 
zgodności co do dnia, w którym 
należy obchodzić ten dzień. 
Większość źródeł podaje 30 
września ale niektóre wskazują 
na 10 marca, przy czym 30 
września częściej spotykamy się 
z nazwą "Dzień Chłopaka", 
podczas gdy 10 marca z nazwą 
"Dzień Mężczyzny".
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