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Wydarzenia miesiąca
ŚLUBOWANIE KLAS I

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
BOŻE  NARODZENIE
KONIEC ROKU 2010

POCZĄTEK NOWEGO ROKU 2011

12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z zakupionym 
numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do 15 stycznia 2011 r.               
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna nagroda  o wartości około 50zł.  
 W poprzednim numerze nagrodę sprzęt AGD wartości 60 zł wylosowała Roksana 
Seroka z kl. I B. Gratulujemy!!!

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

   Mija kolejny rok, rok który kończy pierwszą 
dekadę nowego  tysiąclecia.                                       
  Gdy rozpoczynało się obecne milenium wielu 
zastanawiało   się ( niektórzy z obawami, niektórzy 
z nadziejami) jaki będzie ten nowy XXI wiek.            
                                                                                   
                                                          więcej str.2

   
Świąt białych, pachnących 
choinką, skrzypiących 
śniegiem pod butami, 
spędzonych w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze, 
pełnych niespodziewanych 
prezentów. 
  Świąt dających radość i 
odpoczynek, nadzieję na 
Nowy Rok, by był jeszcze 
lepszy niż ten,                 
co właśnie mija

Nauczycielom i Pracownikom  
               gimnazjum,
       Uczniom i Rodzicom
     wszystkim Czytelnikom       
              Kanclerzyka”               
       
                       życzy redakcja

Znajdź po 5 różnic między obrazkami

Zadanie I                                                    

Zadanie II                                                    
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Drodzy Czytelnicy

    Mija kolejny rok, rok który kończy I dekadę nowego                                             
tysiąclecia.                 
Gdy rozpoczynało się obecne milenium wielu zastanawiało                                           
się (niektórzy z obawami, niektórzy z nadziejami) jaki będzie                                  
ten nowy XXI wiek. 

10 lat to niezbyt dużo przy tysiącu, czy choćby stu, ale chyba można się pokusić o 
pierwsze refleksje i próbować znaleźć odpowiedź na pytanie - Jak zaczął się wiek po 
którym tyle sobie obiecywano? 
     
     Wielu powie – niezbyt optymistycznie – przywołując np. 
- najgłośniejszy w historii ludzkości akt terrorystyczny z 11 IX 2001 roku , a tak na 
wierze WTC w Nowym Jorku. 
- konflikty zbrojne oznaczeniu międzynarodowym w Iraku, Afganistanie (  nam 
przecież nie obce )
- śmierć Papieża – Polaka Jana Pawła II 
- tragiczna katastrofa pod Smoleńskiem, w którym zginął Prezydent Polski Lech 
Kaczyński i 95 innych wybitnych osób .

Inni powiedzą – optymistycznie – przypominając że początek XXI wieku:
- przyniósł rozwój i upowszechnienie techniki informatycznej, w tym internetu ( dziś 
niektórym się wydaje, że był on zawsze i nie wyobrażają sobie jak można było żyć bez 
komputera,  przeglądania stron www , czatowania.) 
- upowszechnił telefon komórkowy (  przecież jeszcze 10, 15 lat temu był on 
rzadkością , rarytasem, a ich posiadacze stawali się obiektem podziwu, zazdrości)
- Polskę włączył w struktury międzynarodowe ( NATO, Unię Europejską) dzięki czemu 
nas kraj, jak chyba nigdy w historii nie, miał zapewnionego bezpieczeństwa i szansy 
na dogonienie najbogatszych państw). 

  Pewnie argumentów , czy to za jedną czy to za drugą stroną ,można by znaleźć dużo 
więcej, ale i optymistom i pesymistom na nadchodzącą drugą dekadę XXI wieku 
redakcja  „Kanclerzyka” życzy,  by przynajmniej nie była ona gorsza niż ta, która 
właśnie odchodzi.                                                                                                                                
Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli : Łucja Walczak, 
Sylwia Zająć, Piotr Kiciak, Dominika Łój, Agnieszka Jachorek, Karolina Derkacz

   Mecz, któremu towarzyszyły wielkie 
emocje rozpoczęła klasa III ,,a" .Kibice z 
niecierpliwością oczekiwali na 
pierwszego gola. Nie musieli czekać 
długo , już w 2 minucie celnym 
trafieniem popisała się  Ela Edel z IIIa,    
a po niespełna 30 sekundach później na 
2:0 podwyższyła Karolina Goch.    
Dziewczęta grały ostro z  poświęceniem 
obie drużyny chciały wygrać za wszelką 
cenę. Pierwsza połowa zakończyła się 
wynikiem 2:0 dla klasy III.
  Na początku drugiej połowy  
sfaulowana została Adrianna  Wiatrzyk. 
Karnego strzelała Natalia Budzyńskaz 
klasy IIa  w tym okresie szczególnie 
aktywne były strzelczynie bramek. Klas II 
dokonuje zmian  4 minucie Natalia 
Budzyńska  staje w bramce, a Klaudia 
Boba  na obronie, na boisku pojawia się 
Aleksandra Kwoka za Patrycję Denis. Skład klasy III a pozostawał bez zmian  W piątej 
minucie odżywają nadzieje dziewczyn z II klasy, Natalia Budzyńska strzela pierwszego 
gola. Wynik 3:1. Ale już w szóstej i dziewiątej minucie najlepsza na boisku Ela Edel 
strzeliła kolejne 2 gole.Mecz kończył się wynikiem 4:1 dla klasy III a. Szczęśliwe 
trzecioklasistki  odtańczyły  taniec zwycięzców .
                                                                              relacja Sylwia Zając , Łucja Walczak

VII EDYCA SZKOLNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

FINAŁ  DZIEWCZĄT

     W tym roku w turnieju wzięło udział w rywalizacji dziewcząt 7 klas, w rywalizacji 
chłopców 8 . Łącznie rozegrano 55 meczów . Liga rozpoczęła się w ostatnim tygodniu 
września, a finały rozegrano 9 grudnia. W fazie eliminacji turniej rozgrywany był metodą 
„ każdy” z „ każdym” . Wyłoniła ona 4 najlepsze klasy, w śród dziewcząt 3a, 2a, 3b, 3c, w 
śród chłopców 1a, 2a, 3a, 3c.

W meczach o I miejsce spotkały się : 
turniej dziewcząt klasy 3a i 2a, turniej 
chłopców klasy 3a i 2a. W finale chłopców 
sensacja wisiała w powietrzu. Skazana na 
porażkę  klasa 2a jeszcze na minutę przed 
końcem remisowała z faworyzowaną 3a 
1:1. Wtedy to po indywidualnej akcji ostrym 
strzałem w lewy róg bramki zwycięskiego 
gola strzelił Kamil Hałas, zapewniając tym 
samym swojej drużynie 1 miejsce. 

      A o to relacja sprawozdawców 
sportowych „Kanclerzynka” z meczu 
finałowego dziewcząt; 

.
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SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA 
UŚMIECH

    Od września swoją pracę kontynuuje Szkolny Klub 
Wolontariusza „ UŚMIECH”.  Obecnie  Klub liczy 65 
członków. Zadziwiająca jest liczba uczniów klas III które w tym 
roku zdeklarowały swoją chęć pracy  w wolontariacie. Myślę, że 
chodzi tu przede wszystkim o możliwość zdobycia dodatkowych 

punktów na świadectwie. W związku z tym uległ zmianie punkt regulaminu 
dotyczący przyjmowania nowych członków. Od następnego roku aby zdobyć wpis 
na świadectwie o pracy wolontaryjnej trzeba będzie pracować od klasy I . 
Wolontariusz to nie zapis to widoczna praca na rzecz innych. 

   W tym roku Szkolny Klub Wolontariusza „ UŚMIECH” włączył się do akcji 
sprzedaży cegiełek w postaci zeszytów na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuń-
kach Pierwszych.  Z okazji Wszystkich Świętych wolontariusze klas III wysprzątali 
Cmentarz żołnierski w Starym Zamościu, Cmentarz w Wierzbie, teren wokół pomni-
ka poległych w czasie II wojny światowej w Wierzbie i Majdanie Sitanieckim. 
Wolontariusze zapalili tam również znicze.

   Od 15 listopada 2010r.  Szkolny Klub 
Wolontariusza „ UŚMIECH” rozpoczął 
po raz kolejny akcję charytatywną 
„Zostań Świętym Mikołajem”. 
Zbierane będą produkty żywnościowe 
np. mąka, ryż, kasza, cukier,itp. 
Przybory szkolne, książki dla dzieci, 
zabawki, środki czystości, ubrania, 
buty, itp.
    Akcja trwała do 17 grudnia 2010r.
Dary zostaną przekazane dla dzieci z 
Domu Dziecka w Łabuniach
Uwaga !!! Klasy najbardziej 
zaangażowane w akcję otrzymają tytuł 
„ Klasa z sercem” - 100% udziału 
uczniów + udział wychowawcy.

     W okresie od 15 listopada 2010r. do 17 grudnia wolontariusze prowadzili 
kiermasze ciastek, kanapek, wróżb andrzejkowych, upominków mikołajkowych itp. na 
zbiórkę pieniędzy na zakup maszynek do strzyżenia włosów dla wychowanków Domu 
Dziecka  w Łabuniach.
      Uroczyste zaprzysiężenie nowych wolontariuszy odbyło się 1 grudnia  2010r. w 
związku z obchodami Dnia Tolerancji i Światowego Dnia Walki z AIDS
                                                                                        
                                                                                                  Opiekun Sz.K.W
                                                                                                                Beata Soboń

Rozmowa z  Moniką Wołos
 nauczycielką języka angielskiego

Znak zodiaku…
…Skorpion
Interesuję się…
…Literaturą współczesną, uwielbiam też grać w siatkówkę i 
chodzić po górach.
Najbardziej lubiany przedmiot w szkole…
…biologia (kocham zwierzęta zwłaszcza z rodziny kotowatych) 
nie lubiłam fizyki , bo wydawała mi się totalnie abstrakcyjna
Człowiek, którego podziwiam…
… Papież Jan Paweł II.. Za to ile nam dał i za to czego dokonał w swoim życiu.
Na bezludna wyspę zabrałbym…
… dobrą i grubą książkę, ze 2 kg jabłek, całą rodzinę, znajomych i ..... tak naprawdę byłabym bardzo 
nieszczęśliwa, gdybym musiała znaleźć się na takiej wyspie , bo kocham ludzi i wszystko co mnie 
otacza..
Podziwiam...
…moich rodziców za to, że zawsze uczyli mnie jak wybierać w życiu to co słuszne, ważne i dobre, że 
zawsze byli i są przy mnie w trudnych chwilach, wspierają i pomagają, że mnie kochają taką jaka 
jestem... i za to im z całego serca dziękuję..
  Marzenie....
… 1. Napisać porywającą książkę o życiu szarej, normalnej kobiety 
     2. Polecieć helikopterem nad Wielkim Kanionem, wrócić nad Wodospad Niagara i wylądować w       
        sercu kanadyjskiego Saskatchewana.
Odwiedziłabym ... 
… Nowy York, bo to ponoć miasto, które nigdy nie śpi i mówi się, że jest Stolicą Świata.                    
Jego pomieszany jak puzzle charakter zawsze mnie fascynował i pociąga nadal. Pojadę tam za parę lat 
i wam opowiem)
Jak Pani spędza Święta Bożego Narodzenia?
...Zawsze tylko z rodziną! W tym roku także spędzę je w gronie najbliższych, aczkolwiek nie 
wykluczam krótkiego wypadu w piękne polskie  góry.
 
Dziękujemy za wywiad i życzymy dla Pani i Pani najbliższych wszystkiego co najlepsze na święta 
i Nowy Rok

                                             Rozmawiały Dominika Łój i Agnieszka Jachorek



4   Sukcesy gimnazjalistów Próbny egzamin gimnazjalny  9

PRÓBNY EGZAMIN 
GIMNAZJALNY KLAS III

  Jak co roku nasi trzecioklasiści 
przystąpili do próbnego  egzaminu 
gimnazjalnego. W dniach 15,16,17 
grudnia rozwiązywali arkusze z części 
humanistycznej, matematyczno- 
przyrodniczej i języka angielskiego (po 
raz pierwszy w kwietniu wyniki z tej 
części będą miały wpływ na rekrutację 
do szkół ponadgimnazjalnych).

  Próbny egzamin odbywał się w takich 
samych warunkach jak egzamin właściwy. 
Uczniowie pisali go w salach 
przystosowanych do wymogów Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej, w obecności 
zespołów nadzorujących, przez 120 minut. 
Arkusze w swej formie były identyczne z 
arkuszami, które trzecioklasiści 
rozwiązywać będą za cztery miesiące. 

  Tak więc egzamin sprawdzał nie tylko 
wiedzę i umiejętności, ale i procedury 
jego przeprowadzania. Oswajał z 
atmosferą pierwszego poważnego 
egzaminu w życiu młodego człowieka.
  Do egzaminu przystąpili niemal wszyscy 
uczniowie. Arkusze opracowane zostały 
przez Wydawnictwo Operon i Gazetę 
Wyborczą.

   Wrażenia jakimi dzieliła się po egzaminie 
młodzież były różne, choć przeważały 
opinie, że zadania nie były zbyt łatwe.
   Redakcja „Kanclerzyka” życzy 
wszystkich trzecioklasistom, by grudniowa 
próba okazała się udana i przyczyniła się 
do osiągnięcia jak najlepszych wyników  w 
kwietniu 2011 roku.

                                    POWODZENIA!!!!

Konkurs Plastyczny -Sukces naszych uczniów

     10.11.10 w Klubie Garnizonowym w 
Zamościu został rozstrzygnięty konkurs
plastyczny " Legiony to żołnierska nuta" z 
  okazji 92 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. Z pośród nadesłanych 
prac z powiatu zamojskiego 20 prac 
uczniów naszego Gimnazjum znalazło 
swoje miejsce na wystawie 
pokonkursowej.
   Tytuł laureata i tym samym główną 
nagrodę wywalczył Marcin Nizioł z klasy
III A i wyróżnienie Krzysztof Kardasz 
również z  III A Prace zostały wykonane 
w  pracowni artystycznej pod kierunkiem  
 p.Anny Chabros.Gratulujemy 
sukcesów. 

Wyśpiewali finał

09.11 .10 w Klubie Garnizonowym w Zamościu odbył się konkurs poezji i pieśni
niepodległościowej. Po całodziennych przesłuchaniach konkursowych
wokalistów i zespołów wokalnych z powiatu zamojskiego jury postanowiło
przyznać główną nagrodę a tym samym tytuł laureata w kategorii zespół
wokalny duetowi SOLGIT z Gimnazjum w Starym Zamościu. Patrycja Główka i
Marcin Dyrkacz wyśpiewali nagrodę w utworach Pawła Orkisza "Jeszcze śpij" i
Wojciecha Piątkowskiego "Niepodległość" W kategorii solista wyróżnienie
otrzymał Marcin Dyrkacz. Gratulacje! Do konkursu laureatów przygotowywała p. Anna 
Chabros

Narodowe Święto Niepodległości

   8 listopada w naszym gimnazjum odbyła się 
uroczysta akademia z okazji 92 rocznicy odzyska- 
nia niepodległości przez Polskę.Pod opieką p.Der- 
kacz i p. Mołodeckiej uczniowie kl.II c, IIIa, IIIb 
przygotowali montaż słowno-muzyczny.
Chór oraz soliści ze szkoły podstawowej i 
naszego gimnazjum pod opieką pani A. Chabros 
przygotowali recital pieśni patriotycznych.
   Wszystkim uczestnikom udzieliła się podniosła , 
patriotyczna atmosfera, która naszą wyobraźnię 
przeniosła w tamte przełomowe dla naszej historii 
i tożsamości narodowej dni.  
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         Ankieterzy Kanclerzyka przeprowadzili wśród uczniów gimnazjum                
przedświąteczny sondaż, zadając im dwa pytania:
1.Którą tradycję Świąt Bożego Narodzenia lubisz najbardziej?
2.Gdzie najchętniej spędziłbyś ferie zimowe?
  W sondażu wzięło udział 185 uczniów w tym 76 chłopców i 109 dziewcząt. Oto wyniki

W domu
W górach z 
rodziną
Na obozie z 
rów ieśnikami
Samotnie

Pytanie 1
Którą tradycję Świąt Bożego   
Narodzenia lubisz najbardziej?

W domu - 41%-78 głosów 
Na obozie z rówieśnikami -33% -
59 głosów
W górach z rodziną – 24% -
45 głosów
Samotnie – 2% -3 głosy

Pytanie 2
Gdzie najchętniej spędziłbyś 
ferie zimowe?

Pasterka
Strojenie 
choinki
Wieczór 
w igilijny
Śpiew anie 
kolęd

Pasterka -8% -17 głosów
Wieczór wigilijny-  -30%- 
57głosów
Strojenie choinki – 60%-  
112 głosów
Śpiewanie kolęd – 2%  -     
4 głosy

ANKIETA KANCLERZYKAVI Gminny Przeglądu Teatrzyków 

  27 października 2010 roku młodzież naszego 
gimnazjum  zaprezentowała swoje zdolności 
aktorskie podczas VI Gminnego Przeglądu 
Teatrzyków odbywającego się w sali GOK w 
Starym Zamościu. Znana już wszystkim grupa 
„Buffo Forte” przygotowana pod kierunkiem 
p.Marzeny Bielesz (opieka artystyczna), p.Anny 
Chabros (bajkowa scenografia oraz  idylliczna 
muzyka) oraz p.Beaty Soboń (impresario 
artystyczny) po raz kolejny bawiła widownię 
przedstawieniem „Czerwony Kapturek szuka 
księcia”. Komisja oceniała: rekwizyty i 
dekoracje, wyrażanie ekspresji werbalnej oraz 
ogólny wyraz artystyczny. Zespół gimnazjalistów 
w swojej kategorii wiekowej został nagrodzony    Bajkowe role znakomicie odegrali uczniowie 

klasy III a: Mateusz Mazur (Narrator), Paulina 
Bochniak (Czerwony Kapturek), Patryk Goździuk 
(Żaba), Karolina Goch (Krzycząca Księżn-czka), 
Kamil Hałas (Piękny Książę i Książę), Piotr Kukie-
ka, Wojtek Kuczaj i Damian Kłoczek (Krasnolud-
ki), Paulina Woszuk (Śnieżka), Amanda 
Czarnecka i Amanda Domina (Zaczarowane 
Drzewa), Olga Budzyńska (Wiedźma), Paulina 
Czarnecka ( Roześmiana Babcia), Katarzyna 
Stępniak (Pszczółka z amnezją) oraz gościnnie 
ale nie mniej świetnie występujący chłopcy z klasy 
IIa – Przemek Nizioł jako Smok (odkrycie 
artystyczne roku) i Przemek Litwiniuk jako Wilk. 

Młodym artystom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w branży rozrywkowej.

                                             Marzena Bielesz

HALLOWEEN

   2 XI młodzi aktorzy pod kierunkiem         
p. Małgorzaty Degi przedstawili uczniom i 
pracownikom szkoły spektakl nawiązujący 
do anglo-amerykańskiego zwyczaju  
Halloween   oparty na wątkach tragedii 
Williama Szekspira „Hamlet”                 
Przedstawienie łączyło grozę z liryzmem. 
Po zakończeni publiczność nagrodziła 
aktorów gorącymi brawami.
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  ŚLUBOWANIE   KLAS       PIERWSZYCH

Uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły

    Otrzęsiny klas pierwszych składały się z dwóch części: 

oficjalnej i nieoficjalnej. W części oficjalnej nowi uczniowie 
złożyli uroczystą przysięgę i stali się pełnoprawnymi człon-

kami naszego gimnazjum. 

    Część nieoficjalna była o wiele dłuższa i bardziej 
emocjonująca. Najpierw każdy z "kociaków" musiał przejść 

specjalny tor przeszkód przygotowany przez drugie klasy. 

Oczywiście, nie obyło się od śmiechów, chociaż z początku 
pierwszoklasiści nie byli zbyt zadowoleni takim obrotem 

sytuacji, szybko się jednak rozkręcili. Po przejściu toru 

przeszkód każdy kociak został wymalowany mniej lub 
bardziej eleganckim kocim makijażem. Kolejnym punktem 

programu była rywalizacja klas pierwszych. Dla pobudzenia 

graczy do działania przegrani musieli zjeść specjalną 
"potrawę" typu mleko z ketchupem czy papka dla dzieci. W 

końcu po długim boju zwyciężyła klasa I b.                            

      Aby odreagować te traumatyczne(dla niektórych) 
przeżycia i kuchenne rewolucje klas drugich nadszedł czas 

na co wszyscy najbardziej czekali: dyskotekę! Zabawę 

można uznać za udaną, wszyscy bardzo dobrze się bawili 
aż do godziny 19. Oby więcej takich imprez!                         

                                                            Karolina Derkacz        

      

„ kociowisko”

Młode kociaki....już gimnazjalistami
Konkurs na najbardziej efektowne przebranie

Jedna z konkurencji – taniec na gazecie
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