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Wydarzenia miesiąca
Rocznica Konstytucji 3-go Maja

65 rocznica zakończenia II wojny 
światowej

Dzień Matki
Dzień Dziecka

Zakończenie roku szkolnego
Wakacje

12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z zakupionym 
numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do  24 czerwca 2010 r. Wśród 
prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna nagroda  o wartości około 50zł.              
  

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ
ZADANIE 1

Odpowiedz krótko napytania

1.Tata Marii ma pięcioro dzieci : Ni , Na , On , Nu. Jak ma na imię piąte 
dziecko?

                                             
"Już za parę dni, za dni parę 
Weźmiesz plecak swój i gitarę... 
Pożegnania kilka słów 
Pitagoras - bywaj zdrów"...                      
                                                                                 
                               Wszystkim czytelnikom  
„Kanclerzyka” słonecznych, bezpiecznych, 
wakacji, plecaka pełnego przygód i 
niezapomnianych wrażeń                                
                                           życzy                       
                                                  Redakcja

Maj - miesiąc ten ma nazwę bogini 
Mai, matki boga Merkurego. 
Została ona zapożyczona przez 
większość języków europejskich. 
W języku polskim określenie 
oznacza tyle samo, co stroić.
Słowo maj stanowi również 
określenie młodej ziemi, która w 
całej swej krasie występuje w tym 
miesiącu. Według ludowej trady-
cji, środek miesiąca  powinien być 
zimny, deszczowy i czasem mroź-
ny (tzw. trzej ogrodnicy i 
zimna Zośka). Oznaczać ma to, że 
aż do jesieni nie powinno być 
przymrozków.

Czerwiec - Nazwa miesiąca  
pochodzi od słowa czerw oznacza-
jącego larwę pszczoły. Inne źródła 
wywodzą nazwę miesiąca i nazwę 
koloru czerwonego od owada 
czerwca polskiego, z którego 
wyrabiano czerwony barwnik do 
tkanin i zbierano w czerwcu na 
korzeniach rośliny czerwiec trwały. 
Polska przez kilka wieków była 
głównym dostarczycielem 
czerwców do Europy. Pod koniec 
miesiąca następuje 
letnie przesilenie Słońca.

ZADANIE 3
  Rozwiąż rebus

ZADANIE 2

Rysunki różnią się 10 szczegółami. Odnajdźcie te różnice
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Drodzy Czytelnicy

       Nim się spostrzegliśmy rok szkolny za nami . Kolejny rocznik naszej młodzieży 

opuści mury naszej szkoły, kolejni uczniowie przejdą do następnej klasy. Wszyscy 

udamy się na wakacje, większość z nas z pewnością na nie zasłużyła. Redakcja  

„Kanclerzyka” życząc czytelnikom udanego wypoczynku przypomina, że udane 

wakacje to także bezpieczne wakacje. Oto kilka niezbędnych zasad:  

 - Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym informację, gdzie i z kim 
będziesz spędzać czas                                                                                     
               
-Nie afiszuj się zbytnio z posiadanymi dobrami - nigdy nie wiesz, kto może 
Cię obserwować. Podczas płacenia staraj się nie pokazywać zawartości 
portfela. Dobrym wyjściem jest np. noszenie przy sobie drobnych sum            
                                          
- Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją 
torbę, portfel, telefon. Nie noś portfela i dokumentów razem i nigdy nie 
wkładaj ich do tylnej kieszeni. Dokładnie zapinaj plecaki i torby.                      
                     
- Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypadki dosypywania i dolewania 
różnych specyfików są coraz większym problemem.                                         

- Nigdy nie wybieraj się na dyskotekę sam - zawsze w gronie znajomych. Nie 
wychodź z dyskoteki samotnie - staraj się wracać do miejsca zamieszkania w 
towarzystwie przyjaciół                                                                                   

- Wakacje to okres wzmożonej działalności dilerów narkotykowych. Pamiętaj, 
że mitem jest, iż 'dopalacze' pomagają w dobrej zabawie                                

- Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale nie każdy pomysł na zabawę jest 
dobry. Nierzadko początek wakacji jest dla młodych ludzi początkiem 
kontaktu z alkoholem, a wraz z nim - wielkiego ryzyka. Nie daj szans, aby 
wakacyjne picie powiększyło związane z tym statystyki tragicznych wydarzeń

Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli :O .Słodka      
E. Sołowiej, S. Jaworska,   P. Krzepiłko, W. Kalman, M. Bądyra, A. Świrszcz, 
M.Budzeńska

DZIEŃ  JĘZYKÓW  OBCYCH

28 maja w naszej szkole  odbył się obchody Dnia Języków Obcych. 
Akademia z tej okazji została przygotowana przez uczniów wielu klas pod 
okiem p. B. Ziemińskiej, p. M. Wołos i p. B. Siekiery, p. M. Blenker             
              Na początku zostaliśmy przywitani słowem 

"cześć" w wielu językach. Potem mogliśmy 
obejrzeć przedstawienie, w którym razem z 
aktorami „zwiedziliśmy” wiele europejskich 
krajów. Było ono bardzo zabawne, na widowni 
wybuchały co chwilę salwy śmiechu. 
   Oprócz walorów rozrywkowych aktorzy pokazali 
nam coś bardzo ważnego - uświadomili, że 
powinniśmy się uczyć języków obcych, by w 
przyszłości nie było w naszym życiu sytuacji jak 
w tym przedstawieniu -  że nie możemy się 
dogadać,  dojść do porozumienia

    Następnie oglądaliśmy przedstawienie pt. 
"Przygody króla Artura". Artuści wypowiadali 
swoje kwestie w języku angielskim, lecz by 
wszyscy mogli je w pełni zrozumieć, były one 
także tłumaczone na język polski.
    Po tym przedstawieniu nastąpiła prezentacja 
multimedialna przygotowana przez uczniów kl. 
III b. Nosiła ona tytuł : "Co Niemcy dały 
muzycznemu światu". Po spontanicznych 
rekcjach uczniów widać było, że prezentacja się 
podobała.
 Na koniec  odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursów. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
atrakcyjne nagrody.

                                         
  DZIEŃ  EUROPEJSKI

5 maja Szkolny Klub Europejski „Eorourwisy” 
działający pod opieką p. Małgorzaty Degi  zorga-
nizował w gimnazjum „Dzień Europy”                  
„Dzień Europejski” służy kształtowaniu i dosko-
naleniu wielu umiejętności, kształtowaniu wartości, 
postaw i poglądów niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania uczniów w dorosłym życiu w 
zintegrowanej Europie, a obecnych przecież na 
lekcjach niemal wszystkich przedmiotów w szkole.
Nadrzędnym założeniem tego projektu jest 
propagowanie patriotyzmu do naszej ojczyzny 
Polski, by uczniowie czuli się Europejczykami, ale 
by wiedzieli co nas odróżnia od innych narodów i 
co możemy wnieść z naszego dziedzictwa 
kulturowego do wspólnoty państw europejskich.
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WYCIECZKA  W  TATRY 

    W dniach od 20 do 22 maja 40 gimnazjalistów 
klas trzecich pod opieką wychowawców p.H. Ma-
zurek, p.R. Blonki i p.J. Pitka  oraz 7 uczniów         
kl. IIb  pod opieką p.B. Mołojeckiej uczestniczyło   
w wycieczce : „Tatry 2010”. Program wycieczki był 
bardzo atrakcyjny. Wyjazd spod budynku szkoły    
o czwartej rano zapowiadał ciekawą turystyczna 
imprezę . I chyba nikt się nie zawiódł. W ciągu 
trzech dni poznaliśmy  piękno polskich Tatr, 
polskiego Podhala. Wędrowaliśmy po górach w 
półmetrowym śniegu i w pięknym słońcu. Byliśmy 
w miejscach niezwykle ważnych dla naszej kultu-
ry, tradycji. Mieliśmy szansę poznać się w 
sytuacjach innych niż codzienność ławy szkolnej.

     W ciągu trzech niezapomnianych dni zwie-
dziliśmy stolicę polskich Tatr - Zakopane. Tam  
chodziliśmy po Krupówkach, podziwialiśmy 
Sanktuarium na Krzeptówkach - miejsce kultu 
maryjnego, bardzo mocno związane z osobą 
Jana Pawła II, oglądaliśmy tak znaną skocznię 
narciarską. Zwiedziliśmy Ludżmierz - najstar-
szą wieś na Podhalu i znajdujące się tam  z 
figurką Matki Boskiej Ludźmierskiej, nazywa-
nej Gaździną Podhala. Mogliśmy poczuć niez-
wykłą atmosferę Pustelni św. Brata Alberta czy 
kaplicy  Najświętszego Serca Pana Jezusa na  
Jaszczurówce z 1908 r.

    W śniegu wchodziliśmy na Halę Kondratową 
(1355 m npm) i choć był koniec maja czuliśmy 
się  jak taternicy w środku zimy. Z niemałym 
trudem weszliśmy na  Nosala(1206 m n.p.m.), 
by z jego wysokości delektować się zapierają-
cą dech w piersiach panoramą Zakopanego, 
otaczających  go szczytów i dolin.
 W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagie-
wnikach uczestniczyliśmy we mszy świętej, 
którą współcelebrował opiekujący się nami ks. 
Krzysztof Portka. 
   W Krakowie pani przewodnik oprowadziła 
nas po Wawelu, uliczkach i zabytkach  krakow-
skiej starówki, z której z każdego miejscy bije 

serce naszej wspólnej historii. Choć troszkę odczuliśmy smak tego magicznego miasta.
   Gdy dodamy do tego, że na noclegi zatrzymywaliśmy się w Bukowinie Tatrzańskiej, skąd 
mieliśmy piękny widok na ośnieżone Tatry Wysokie, to nie dziwiło nikogo pytanie 
uczestników - czy wycieczki nie dałoby się przedłużyć?

Za niezapomniane chwile  chcieliśmy szczególnie  podziękować Wójtowi Gminy Stary  
Zamość panu Waldemarowi Raczyńskiemu za dofinansowanie kosztów wycieczki oraz ks. 
Krzysztofowi Portce za trud włożony w jej organizację 

Wywiad z Panią  Leokadią Ziemian - mieszkanką Udrycz - 100-letnią dostojną jubilatką

 Dziękujemy, że zgodziła  się  Pani udzielić nam wywiadu                                                                 
-Czy mogłaby  Pani bliżej się nam przedstawić? 
 - Urodziłam się 7 maja 1910 roku w Udryczach.                                                                                         
Mieszkam tu od urodzenia. 
- Cofnijmy się  wstecz, czym się                                                                                                             
Pani zajmował w młodości?
- Jak byłam małą dziewczynką, to tak jak dzisiejsze                                                                               
dzieci spędzałam czas na zabawach z rówieśnikami.                                                                                        
Jak urosłam, było więcej zajęć.  Przez kilka lat prac-                                                                             
owałam w tartaku, potem byłam na służbie we dworze.                                                                                 
A poza tym robiłam wszystko to, co się robi w domu.                                                                          
Wszystkie panienki wtedy i chłopcy pracowali dużo                                                                                        
w polu, chodzili na żniwa, wykopki – nikt nie siedział w domu.
- Dzisiejsza szkoła ma chyba niewiele wspólnego z tą, do której kiedyś Pani chodziła. Jakich 
przedmiotów uczyła się Pani, jacy byli nauczyciele, uczniowie?
-Uczyłam się  polskiego, rachunków, geografii, historii Polski. Nauczyciele potrafili być surowi, mieli duże 
poważanie, a uczniowie to jak teraz czyli byli i grzeczni i mniej grzeczni. Kilku łobuzów się trafiło. Ale 
jak się  dostało linijką, klęczało na grochu to się łobuzerstwa odechciewało.                                                  
-Czym młodzież się wtedy zajmowała, czy bardzo różniła się od tej dzisiejszej?
 - Młodzi głównie pracowali na polu, musicie wiedzieć, że żniwa nie wyglądały tak jak dziś. Najpierw 
trzeba było sierpami, a potem kosą zżąć zboże, zrobić powrósła, związać nimi snopki, ułożyć dziesiątki, 
potem zwieźć to do stodoły i wymłócić cepem , albo później maszyną. Dziś ludzie mają łatwiej, przyjedzie 
kombajn i po paru godzinach cała praca jest wykonana. Ale pomimo ciężkiej pracy mieliśmy i czas i ochotę 
na wieczorne spotkania i potańcówki.
-Czy wśród nauczycieli, koleżanek, kolegów był ktoś wyjątkowy, kogo wspomina Pani najmilej?
Z nauczycieli najmilej wspominam  Panią Zawadzką, właścicielkę dworu w Udryczach. Ona nas uczyła 
polskiego,  jeszcze wtedy kiedy nie było Polski na mapie. Pani Walentyna organizowała dla nas wycieczki 
i przyjęcia we dworze. A z koleżanek – przyjaźniłam się z moją sąsiadką – Kazimierą. Zawsze razem się 
bawiłyśmy.
-Była Pani świadkiem tak wielu ważnych, burzliwych wydarzeń jakie miły miejsce  w ubiegłym 
wieku: dwie wojny światowe, zdobycze techniki zmieniające naszą rzeczywistość, styl życia ludzi, na 
Pani oczach działa się historia. Co szczególnie utkwiło w Pani pamięci?
Wojny. Pamiętam jak Niemcy przychodzili do domów, jak chowaliśmy się po lasach. Pamiętam jak się 
każdy bał. Każdy siedział jak mysz pod miotłą i bał się o życie. Długo by opowiadać.
Widziała Pani tak wiele. Jakich radu mogłaby Pani udzielić Nam, stojącym u progu dorosłego życia?
Modlić się dużo, uczyć i być dobrym człowiekiem.                                                                                  
Proszę na koniec zdradzić sekret na osiągnięcie takiego wieku w takiej kondycji.
Ale ja sama nie wiem. Po prostu Pan Bóg ma mnie w swojej opiece.
 Dziękujemy za rozmowę i proszę powiedzieć czego możemy życzyć tak dostojnemu jubilatowi.
A przede wszystkim zdrówka.  (śmiech) Bo jak zdrowie jest to wszystko się już ułoży
Więc  w imieniu redakcji „Kanclerzyka”,  całej społeczności naszego gimnazjum życzymy dużo, dużo  
zdrowia ! 
                                                       Rozmawiały Anna Świrszcz i Monika BudzeńskaRozmawiały Anna Świrszcz i Monika Budzeńska
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ANKIETA KANCLERZYKA
SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA „UŚMIECH”

   V edycja szkolnej ligi siatkówki dziewcząt i chłopców o  
             Puchar Przechodni Dyrektora Gimnazjum..

Ankieterzy Kanclerzyka przeprowadzili wśród uczniów klas III sondaż dotyczący ich 
dalszej drogi nauki, zadając im dwa pytania :

1. Jaki typ szkoły zamierzasz wybrać po ukończeniu gimnazjum ?
2. Które z wymienionych czynników mają wpływ na Twoją decyzję dotyczącą 
wyboru szkoły ?

W ankiecie wzięło udział 57uczniów, w  tym 29 dziewczyn i 28 chłopców.

W okresie od stycznia  do kwietnia  realizowany był 
projekt wolontariacki „ Jesteśmy „ zgłoszony  w ramach 
programu „ Szkoła bez przemocy”.
        Zadania realizowane w ramach projektu skupiały 
trzech adresatów; człowieka, zwierzęta i środowisko.  
Każdy z uczniów mógł zdobyć trzy sprawności : 
„Przyjaciel człowieka”, „ Przyjaciel zwierząt”, „ Przyj-
aciel środowiska” - włączając się aktywnie do wyko-
nywania konkretnych zadań wolontariackich. Aby zdo-
być daną sprawność trzeba było mieć zaliczony udział 
w trzech działaniach. Sprawność „ Przyjaciel człowieka” 

  N. Zielińska, E. Sołowiej, A. Świrszcz, M. Bądyra, A. 
Wiatrzyk, P. Czarnecka, M.  Białek, P.Czarnecka.    
Sprawność „ Przyjaciel środowiska”  : A.Wyrostek, P. 
Kalman,  A. Świrszcz, K. Soboń, M. Bądyra, K. 
Jaworska, W.Goździuk, R.Nowogrodzka, 
A.Łukaszczuk.
  Tytuł i koszulkę ”Super Wolontariusz” zdobyły: A. 
Wyrostek i K. Jaworska – uczennice klasy II C.
 Za całokształt pracy na rzecz projektu „Jesteśmy”   
koszulki z logo Szkolnego Klubu Wolontariusza 
„ Uśmiech” dostały A. Denkiewicz i K. Burcon. 

Sprawność „ Przyjaciel zwierząt”: S.Jaw-zdobyły : Anna Wyrostek i Katarzyna Jaworska
orska, M. Denis, A.Sołowiej,A. Gładysz, K. Soboń, K. Czarny, P. Kusy, K. Łukasik, P. Kalman, 
W. Kalman,  K. Kłapouchy,K. Jaworska, A. Wyrostek

W maju odbyła się system V edycja szkolnej ligi siatkówki 
dziewcząt i chłopców o Puchar Przechodni Dyrektora Gimn-
azjum. Turniej rozgrywany jest systemem „każdy z każdym”
   Do rozgrywek zgłosiło się 7 klas dziewcząt, 9 chłopców.
Wyniki:
dziewczyny - 1 miejsce IIIa, 2- IIa, 3- Ia
chłopcy - 1 miejsce IIIa, 2- IIa, 3- IIIb
Najlepsze drużyny grały w składach – chłopcy:                     
M. Mazurek, P. Gil, J. Jarosławski, D. Piróg, D. Marcyniuk,. 
W. Zaprawa,D. Grzywaczewski,M. Duzyński,K. Soboń

- dziewczyny: M. Tywoniuk,A. Rękas, A.Szczepanowska, A. 
Koniec, J. Molas, P. Pawlak, R. Piróg, M. Becal, D. Magryta,  
A. Paradowska, D. Kuryło, K. Pieczykolan
- najlepsze zawodniczki turnieju: Patrycja Pawlak, Anita 
Paradowska;
- najlepsi zawodnicy turnieju: Karol Soboń, Mateusz Mazur
- najlepsza zawodnik(czka) meczu finałowego: Dawid 
Marcyniuk ,Justyna Molas;
- objawienie turnieju Patrycja Denis,  Natalia Budzynska, 
Adrana Wiatrzyk, Klaudia Burcon, Damian Koniec
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        Zbliża się koniec roku szkolnego. Kończy się kadencja przedstawicieli Samorządu 
Uczniowskiego. Jak co roku nadchodzi moment wyboru nowych przedstawicieli uczniów w 
samorządzie szkoły.  Rozpoczęła się kampania wyborcza na Przewodniczącego . Zgłoszeni 
kandydaci rozpoczęli walkę o głosy swoich koleżanek i kolegów. Na ścianach szkoły pojawiły 
się plakaty wyborcze. „Kanclerzyk” przedstawia tegorocznych  kandydatów.

PYTANIA, KTÓRE ZADALIŚMY KANDYDATOM  
1.Przedstaw się.
2.Dlaczego kandydujesz?
3.Co chciałabyś zrobić jako przewodnicząca w swojej kadencji?

.WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

KANDYDATKA NR 1               
1.Nazywam się Patrycja Denis , jestem uczennicą kl.1a  
2.Kandyduje ponieważ chciałabym godnie     
reprezentować nasza szkołę .                           
3.Chciałabym zorganizować sklepik, wprowadzić 
szczęśliwy numerek i więcej dyskotek.

KANDYDATKA NR 2               
1.Nazywam się Kasia Kalman, chodzę do kl.2a        
2. Startuję w wyborach, ponieważ chciałabym zmienić 
niektóre rzeczy i wprowadzić nowości, aby szkoła była 
bardziej rozrywkowa .                               
3.Chciałabym, aby powrócił sklepik szkolny, aby dla 
wszystkich było bliżej i wygodniej (jak wspomniałam 
już w moim plakacie wyborczym) oprócz rzeczy tam 
wymienionych mam jeszcze wiele innych pomysłów. 

KANDYDATKA NR 3                               
1.Jestem Mariola Mazurek .                                     
2.Ponieważ byłam zastępcą i skarbnikiem szkoły lecz 
nie u dało mi się zostać przewodniczącą mam 
nadzieje że w tym roku to się zmieni .                          
3. Bal gimnazjalny klas, 3 sklepik szkolny, więcej 
zawodów sportowych, wyjazdy na basen. 

KNDYDATKA NR 4
1. Nazywam się Anita Nogas, jestem uczennicą kl IIc        
2. Kandyduję, bo uważam że jestem odpowiednią osobą. W 
szkole podstawowej pełniłam już taką funkcje i doskonale 
dałam sobie rade. 
3. Osobiście myślę że nie trzeba dużo zmieniać w naszym 
gimnazjum, ale mogę obiecać, że jeżeli będą jakieś ciekawe i 
mądre  propozycje od moich kolegów i koleżanek,  to 
postaram się, aby były wprowadzone w życie naszej szkoły.

KOLEJNE SUKCESY DZIEWCZYN  W COCA-COLA CUP2010

Nasza drużyna odniosła duży sukces w II etapie Turnieju  Piłki Nożnej Coca Cola CUP do 
którego awansowały najlepsze 24 zespoły z woj. Lubelskiego. Na tym etapie grały 25 
maja w Biłgoraju i wygrały. z Gim. nr 2 w Tomaszowie Lub. 1:0, z Gim nr 2 w Biłgoraju 5:0 
i z Gim we Frampolu 2:0, awansowały do finału wojewódzkiego. W tym finale (11 czerwca 
w Zamościu na stadionie OSiR) startowało 6 najlepszych drużyn z drugiego etapu. W 
grupie eliminacyjnej wygrały z Gim w Nałęczowie 11:0 i z Gim. w Janowie Podlaskim 1:1 i 
3:2 w karnych, w półfinale wygrały z Gim w Firleju po dogrywce 3:2, a w finale 2:0 z 
Janowem Lubelskim . Gimnazjum w Starym Zamościu jest mistrzem woj. lubelskiego w 
Turnieju Coca Cola Cup 2010, w turnieju startowało 96 drużyn z całego woj. Lubelskiego. 
Awansowaliśmy do półfinału krajowego.

 

Na tym etapie zostało 16 najlepszych 
drużyn z całego kraju, które podzielono 
na 4 grupy po 4 zespoły i tylko  zwycię-
scy grup awansują do finału krajowego. 
Coca Cola Cup to największe rozgrywki 
dla gimnazjum jakie odbywają się w 
naszym kraju. 
Dzięki  zaangażowaniu i determinacji  
dziewczyn , ich wysiłkowi Gimnazjum w 
Starym Zamościu jest znane na lubel-
szczyźnie, a półfinał krajowy gramy w 
Sandomierzu 17 czerwca. 
skład: Adriana Wiatrzyk, Patrycja Denis, 
Natalia Budzyńska, Klaudia burcon, 
Karolina Goch, Kaśka Stępniak, Ela 
Edel, Angelika Koniec, Rozalia Piróg, 
Patrycja Pawlak

ROZMAWIAMY Z TRENEREM ZWYCIĘSKIEJ DRUŻYNY p.PAWŁEM LEWANDOWSKIM
- Czy drużyna to wyrównany skład czy oparty na indywidualnościach?
Mamy bardzo wyrównany skład i to jest największa siła naszej drużyny, ale nie brakuje też 
indywidualności.                                                                                                                            
- Czy jest dziewczyna, która szczególnie zasługuje na wyróżnienie
Ela Edel. Bez niej drużynie byłoby ciężej, ale i Eli bez wsparcia zespołu nie byłoby łatwo.   
-Który mecz był najtrudniejszy?
Najtrudniejszy i najbardziej szalony mecz to półfinałowe spotkanie z Gimnazjum w Firleju. 
Prowadziliśmy 1:0 i nagle po błędzie indywidualnym straciliśmy bramkę na 1:1, stworzyliśmy 
mnóstwo sytuacji bramkowych a gola zdobyły przeciwniczki, udało się wyrównać i 
doprowadzić do dogrywki w której Firlej 2 razy trafił w poprzeczkę a w ostatniej akcji meczu w 
słupek, ale to my zdobyliśmy zwycięską bramkę. Strzeliła ją Karolina Goch, która w tym 
meczu strasznie pudłowała. Kaśka Stępniak dzień wcześniej uznana najlepszą bramkarką 
mistrzostw woj. lubelskiego LZS w tym meczu zagrała fatalnie. to był jej najsłabszy występ w 
tej edycji Coca Cola Cup, ale mimo to wygraliśmy.                                                                       
 - Co dalej z turniejem?                                                                                                                 
 We czwartek jedziemy do Sandomierza na półfinał krajowy. W Turnieju pozostało 16 
najlepszych drużyn - mistrzów województw, do finału krajowego awansują zwycięscy 4 
półfinałów                                                                                                                                      
 - Co dalej z drużyną po odejściu trzecioklasistek, czy jest potencjał   na następne lata?            
 Odchodzą od nas 3 gwiazdy, trudno będzie je zastąpić, bo każda wnosi do drużyny dużo 
jakości, ale dojdą nowe do klasy pierwszej i mam nadzieję, że dadzą drużynie co najmniej tyle 
ile obecne pierwszoklasistki.
                                    DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ I ŻYCZYMY SUKCSU W FINAŁACH
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     Dzień   bez   Przemocy

       W dniu 7 czerwca w szkole zorganizowany został „Dzień bez 
Przemocy”          . Dzień Szkoły bez Przemocy to organizowane już po 
raz trzeci ogólnopolskie święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają 
się na przemoc i angażują się w budowanie szkoły jako miejsca 
przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
W ubiegłym roku wspólnie świętowało 1800 szkół w całej Polsce.         
               Uczniowie, razem z nauczycielami i rodzicami organizowali 
wystawy, spektakle, kolorowe korowody, debaty na temat 
bezpieczeństwa oraz konkursy. Głównym wydarzeniem 
zeszłorocznego Dnia była uroczysta gala w Belwederze, podczas 
której Pierwsza Dama RP Maria Kaczyńska wręczyła nagrody 
szesnastu najlepszym wychowawcom.
   Koordynatorem akcji w naszym gimnazjum jest p. Beata Soboń.

Program  obchodów „ Dnia bez przemocy” 

-  godz. 8.10 – 9.00  -  „ Czerwony Kapturek szuka księcia”- 
przedstawienie w wykonaniu Szkolnego Teatru „ Buffo Forte” pod 
opieką artystyczną p. M. Bielesz.

- godz. 9.00 – 11.00 – Występ tanecznego  zespołu dziecięcego  
„ Kornelki”  oraz  zespołu tańca nowoczesnego „ Raptis” działających  
przy Młodzieżowym  Domu Kultury w Zamościu.

 - godz.11. 00 – 11.30 – Kibicowanie uczestnikom 54 
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Orlików” Przyjaźni Polsko – 
Ukraińskiej.

- godz.11.30. - 12.00 – słodki poczęstunek przygotowany przez 
gimnazjalistów.

- godz. 12.00- 12.30 – podsumowanie projektu wolontariackiego 
„ Jesteśmy”, podsumowanie rozgrywek Szkolnej Ligi Siatkówki o 
Puchar Dyrektora Gimnazjum w Starym Zamościu.

- godz. 12.30 – 13.30 – „Solgit wczoraj, dziś i jutro” - koncert zespołu
- 8 czerwca 2010r.  godz. 9.00 – 10.35 –  „ Życie na niby” - koncert 
Jacka Musiatowicza .
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