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Strofy o późnym lecie 

Zobacz, ile jesieni! 
Pełno jak w cebrze wina, 
A to dopiero początek, 
Dopiero się zaczyna. 

Nazłociło sie liści,
Że koszami wynosić, 
A trawa jaka bujna, 
Aż się prosi, by kosić.

Lato, w butelki rozlane,
Na półkach słodem się burzy. 
Zaraz korki wysadzi, 
Już nie wytrzyma dłużej.

A tu uwiądem narasta 
Winna jabłeczna pora. 
Czerwienna, trawiasta, liściasta,
W szkle pękatego gąsiora.

Na gorącym kamieniu 
Jaszczurka jeszcze siedzi. 
Ziele, ziele wężowe 
Wije się z gibkiej miedzi. 

Siano suche i miodne
Wiatrem nad łąką stoi. 
Westchnie, wonią powieje 
I znowu się uspokoi.

     Wydarzenia miesiąca      
        POCZĄTEK ROKU SZKONEGO      
     ROCZNICA II WOJNY SWIATOWEJ    
          DZIEŃ CHOPAKA             
      DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ      
          ŚUBOWANIE KAS I

    Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013
   W dniu 3 wrześnie 2012 roku  na dziedzińcu szkoły 
odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2012/2013. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, 
którą celebrowali  : ks.Piotr Skóra, ks.Tomasz Turek 
oraz ks.Marcel Harkot.. Po mszy Renata Szymala 
pełniąca obowiązki przewodniczącej samorządu 
uczniowskiego ,wydała komendę wprowadzenia 
sztandaru i  odśpiewania hymnu państwowym. 
Przypomniała także o rocznicy wybuchu drugiej 
wojny światowej . Z tej okazji delegacja Uczniów 
naszego gimnazjum zapaliła znicz i złożyła wiązankę 
pod pomnikiem w Starym Zamościu upamiętniającym 
ofiary II wojny.  Następnie głos zabrał pan dyrektor 
Zbigniew Świrszcz  powitał wszystkich 
zgromadzonych – uczniów, nauczycieli, rodziców. 
przedstawił wychowawców klas I i życzył wszystkim 
przyjemnego i pełnego sukcesów roku szkolnego.  
Na koniec gimnazjaliści rozeszli się do klas na 
pierwsze spotkana  z wychowawcami. Redakcja 
życzy wszystkim uczniom oraz nauczycielom i 
rodzicom  udanego roku szkolnego 2012/2013.

12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz   
z zakupionym numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do             
12 listopada 2012 r. Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie 
atrakcyjna nagroda –  wartości około 50zł.

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

Przełóż jedną i tylko jedną zapałkę, aby równanie stało się prawdziwe.
Przekreślenie znaku równości nie jest poprawnym rozwiązaniem.
Nie wolno dokładać, łamać ani zabierać zapałek.

ZADANIE 1

ZADANIE 2

Przełóż dwie zapałki, tak by powstało pięć kwadratów.
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Drodzy Czytelnicy                                                                                                             

       Skończyły się wakacje. Wróciliśmy do szkoły, rozpoczęliśmy  kolejny rok nauki z  

nadziejami, że nie będzie gorszy niż poprzedni.

Życząc wszystkim samych sukcesów, przedstawiamy kalendarz roku szklonego 

2012/1013

3 września 2012 r. – początek roku szkolnego
13 – 15 listopada próbny egzamin gimnazjalny klas III

23 – 31 grudnia 2012 r. – przerwa świąteczna

11 – 24 lutego 2013 r. – ferie zimowe w województwach: lubelskim, 
łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim

23 marca– 2 kwietnia 2013 r. – wiosenna przerwa świąteczna

23 kwietnia 2012 r. – egzamin gimnazjalny, część humanistyczna

24 kwietnia 2012 r. – egzamin gimnazjalny, część matematyczno-
przyrodnicza

25 kwietnia 2012 r. – egzamin gimnazjalny, język obcy

28 czerwca 2012 r. – zakończenie roku szkolnego

We wszystkich szkołach dyrektorzy mają prawo wyznaczyć dni wolne 
od lekcji. Mogą być one wykorzystane w czasie świąt, które nie są 
państwowe lub podczas egzaminów. W szkołach podstawowych i 
zasadniczych dyrektor ma do zagospodarowania 6 dni, w gimnazjach 
8, a w pozostałych szkołach - 10.

 Dni ustawowo wolne od lekcji:
14 października, Dzień Edukacji Narodowej – wypada w niedzielę
1 listopada, Wszystkich Świętych – czwartek
11 listopada, Święto Niepodległości – niedziela
1 styczeń, Nowy Rok - wtorek
6 stycznia, Trzech Króli – niedziela
1 maja, Święto Pracy – środa
3 maja, Święto Konstytucji 3 Maja – piątek 
30 maja, Boże Ciało – czwartek

                                                                    Zespół redakcyjny
Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli :                    
  Sylwia Złomańczuk . Kinga Bochniak,  Łucja Walczak, Renata Szymala, 
Karolina Derkacz

HISTORIA - PAMIĘĆ
 Dnia 20 września uczniowie naszego 
gimnazjum uczestniczyli w uroczystościach 
upamiętniających   73. rocznicę napaści 
wojsk sowieckich na Polskę. Tego dnia 
odbył się uroczysty apel, który przygotowali : 
Anna Pieczykolan, Emilia Kalman, Klaudia 
Kłapołuchy ,Kerim Ab Del Azis, Norbert 
Pieczykolan, Ola Iwoła (2a), Paulina Kuryło, 
Dominika Lenkiewicz (2c),pod czujnym 
okiem p.Marzanny Świrszcz i p.Małgorzaty 
Niedzieli

 Apel rozpoczęło uroczyste odśpiewanie hymnu 
państwowego. Później była część artystyczna. 
Wiersze ,które zaprezentowali uczniowie oddały 
atmosferę tamtych tragicznych wrześniowych dni. 
Po wszystkim przedstawiciele klas drugich złożyli 
kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem w Starym 
Zamościu .Choć od tamtych tragicznych 
wydarzeń minęło tyle lat - my wciąż pamiętamy!

XII DZIEŃ PAPIESKI
Dzień Papieski to  dzień wdzięczności, łączności 
duchowej z Ojcem Świętym,  Janem Pawłem II i 
promocji jego nauczania. Przypada on w 
niedzielę przed 16 października – rocznicą 
wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża .   
W  tym dniu zbierane są pieniądze  na stypendia  
dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i 
ubogich rodzin. W tym roku  XII Dzień Papieski 
odbył się 14 października pod hasłem:
''Jan Paweł II - Papież Rodziny''.Wybrano  je ze 
względu na to ,że małżeństwo i rodzina zajmo-
wały szczególne miejsce w nauczaniu Ojca Św.

  18 X w naszym gimnazjum odbyło się  przedsta-
wienie z okazji tego dnia. Uczennice z kl. IIIb 
( P.Czarniecka, A.Bądyra, A.Niedziela,T. Prakty-
ka,P.Smyk,M.oboń, P.Szymala, Ł. Walczak, 
S.Zaj-ąc, S.Złomańczuk ) przybliżyły nam 
znaczenie małżeństwa i rodziny w dzisiejszych 
czasach Zaśpiewały wiele pięknych piosenek 
m.in.: ''Barkę'' , ''Pokolenie JPII'' czy ''Bóg jest 
miłością''.  Solistki  przygotował ks. Tomasz Turek. 
Wykonawcom towarzyszył akompaniament           
ks. Tomasza Turka (instrumenty klawiszowe)        
i ks. Piotra Skóry (gitara).
                                       Kinga Bochniak kl IIIb 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  Dnia 12 października obchodziliśmy w szkole święto wszystkich nauczycieli – Dzień 
Edukacji Narodowej. Tego dna uczniowie uczestniczyli w akademii, podczas której nasi 
pedagodzy otrzymali wiele życzeń. Redaktorzy „Kanclerzyka” zebrali kilka z nich:

Każdemu uczniowi radość się udziela,
gdy zbliża się Dzień Nauczyciela.
Z okazji tego zaszczytnego Święta
niech każda buzia będzie uśmiechnięta.
Wszyscy nasi kochani nauczyciele,
dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele.
Za naukę, za trud jaki jest wkładany
przeogromny bukiet życzeń składamy.
Życzenia szczere, prawdziwe
z uczniowskich serc płynące
jak świeże kwiaty pachnące,
kwitnące na polskiej łące.
                            Życzą uczniowie klasy III ,,B’’

DZIEN CHŁOPAKA

   W Jak co roku w naszej szkole 30 września obchodziliśmy święto wszystkich małych i dużych 
chłopców, czyli Dzień Chłopaka. Z tej okazji została zorganizowana akademia, przygotowana przez 
klasę IIIB, pod kierunkiem pani Beaty Ziemińskiej. Na początku obejrzeliśmy przedstawienie 
zatytułowane  „Gdzie ci rycerze?”, w którym mogliśmy śledzić losy rycerza-dżentelmena
 gruntowego(P.Szymala) i zamkniętej w wieży 
księżniczki(S.Złomańczuk). Niecodziennym 
talentem wokalnym popisały się K. Bochniak i 
M.Soboń, wykonując piosenkę  „Gdzie ci 
mężczyźni?”(pojawiły się głosy, że wykonanie 
było lepsze od oryginału), a umiejętnościami 
tanecznymi zachwyciły nas W.Kwoka i A. Bą-
dyra. Podczas akademii zostały też rozstrzy-
gnięte dwa konkursy. Pierwszy, na przystojnia-
ka roku- zwyciężył Kamil Kieller z klasy IIIA, dru- 
na najlepszy wiersz o przystojniaku- wygrały    
Ł. Walczak, K.Derkacz, M. Janda z klasy IIIB. 
Na koniec prowadząca R.Szymala złożyła 
naszym chłopcom najserdeczniejsze życzenia. 
Zwieńczeniem tego dnia była dyskoteka 
szkolna, podczas której wszyscy doskonale się 
bawili. Po dniu chłopaka zostały nam miłe 
wspomnienia… oraz raz roznoszący się po  
całej szkole aromat mchu i wanilii…

NAUCZYCIELE
j . polski:                  Niedziela Małgorzata, Bielesz Marzena, Pitek J erzy
j . niemiecki: Siekierda Bożena, Maria Blenker
j . angielski: Dega Małgorzata, Wołos Monika, Ziemińska Beata
historia: Świrszcz Marzanna
wos: Pitek J erzy
matematyka: Derkacz Wioleta, Mołodecka Barbara
geograf ia: Dega Małgorzata
f izyka: Kosecki Marcin 
biologia:  Mazurek Halina
chemia: Mazurek Halina,  Mróz Ewa
religia: ks. Tomasz Turek, ks. Piotr Skóra, Pieczykolan Anna  
wych. f izyczne:        Blonka Roman, Lewandowski Paweł,  Sławomir Dudek 
sztuka:                  Chabros Anna
informatyka: Kosecki Marcin
technika: Pieczykolan Anna 
wdż:                            Pieczykolan Anna 
edukacja dla bezpieczeństwa:  Pitek J erzy
zajęcia rewalidacyjne  Bida Agnieszka
pedagog szkolny”   Soboń Beata
 bibliotekę i I nternetowe Centrum I nf ormacj i Multimedialnej :  Złotnik Małgorzata 

         
DYREKTOR 
Zbigniew Ś wirszcz

PRACOWNI CY     OBSŁUGI
Monika I waniak
Dorota Kaluźniak
Łarysa Nizioł
Mieczysława Nowak
Marzena Papis
Waldemar J aworski

PRACOWNI CY GI MNAZJUM

Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż z nami! 
Czy jesteśmy duzi czy jeszcze mali. 
Życzymy Wam szczęścia na następne lata 
- niech żyje i rozkwita nasza oświata!!!
                   Życzą uczniowie klasy II ,,C”

Zdrowia ,szczęścia  uśmiechu na twarzy.
Niech Wam się spełni to co się marzy.
Żeby w  dziennikach piątki się pojawiały 
A uśmiechy z twarzy nie znikały.
Tego wam życzą uczniowie
A i pamiętajcie :ŚMIECH TO ZDROWIE!
                    Życzą uczniowie klasy II ,,b”
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KLASA I A

Wychowawczyni – p. Monika Wołos

Samorząd 
klasy Ia :

Przewodniczą
ca : Paulina 
Smyk

Z-ca 
przewodniczą
cej : Żaneta 
Waszak

Skarbnik : 
Patryk 
Sałamacha

UCZNIOWIE: DAbd El Aziz Kerim , Bochniak Bartłomiej 3. Burcon Piotr, Ciołek Paulina, 
Edel Artur,  Iwoła Aleksandra, Kalman Emilia, Karpowicz Rafał, Kłapouchy Klaudia,   
Kwoka Adrian, Magdziak Wojciech, Maluga Diana, Marcyniuk Olimpia,  Pieczykolan 
Norbert, Pieczykolan Anna, Rajtar Ewelina, Rękas Damia, Rybak Arkadiusz

WYWIAD Z NAUCZYCIELKĄ CHEMII 
PANIĄ EWĄ MRÓZ 

KLASA I B
Wychowawccyni – p. Beata Ziemińska

UCZNIOWIE: Detko Damian, Dużynska Katarzyna, Jakubczak Klaudia, Jaworska 
Angelika, Kwoka Dominika, Kuniec Paula, Mazurek Marcin, Mazurek Sebastian Papis, 
Kacper Przytuła, Natalia Repeć ,Ewelina Szypuła, Kamila Szymala Kinga, Tulpan 
Albertyna, Wójtowicz Adrian

Samorząd 
klasy Ib :

Przewodniczą
ca : Edyta 
Karpowicz

Z-ca 
przewodniczą
cej : Przemek 
Walczak

Skarbnik : 
Patrycja 
Mazur

Znak zodiaku...

...Baran

Najbardziej lubiany przedmiot w szkole...

...oczywiście chemia 

Interesuje się...

...literaturą, bardzo lubię czytać książki 

Muzyka której najchętniej słucham...

...nie mam takiej , słucham różnorodnej 

Człowiek którego podziwiam...

...Maria Curie Skłodowska

Na bezludną wyspę zabrałabym...

...mnóstwo książek , chociaż zapałki też by się przydały 

Najchętniej zwiedziłabym...

...najchętniej pojechałabym do Luwru do Paryża

Jak długo pracuje Pani w oświacie?

...Dokładnie 7 lat 

Czym kierowała się Pani wybierając pracę pedagoga?

...Bardzo lubię prace z młodzieżą i na razie nie narzekam 

Jak może pani określić młodzież naszego gimnazjum i czy różni się ona                               

 od pozostałych?

..Ma pewną specyfikę , ale myślę , że nie różnią się aż tak bardzo od innych

Czy spotkała się Pani z agresją młodzieży?

... Do mojej osoby nie. 

 Czy jest Pani zadowolona z pracy w naszym gimnazjum...

... Jestem bardzo zadowolona i mam nadzieje że moje nastawienie się nie zmieni. 

                                                               Rozmawiały:
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KLASA I C

Wychowawccyni – p.Marzena Bielesz

UCZNIOWIE:  Bochniak Angelika, Denkiewiecz Dominika, Jachorek Łukasz,  Jacuniak 
Sylwia,   Kiszka Aneta, Kowalski Hubert, Krzak Marlena, Krzywonos Krystian,Kuryło 
Paulina, Kycko Damian, Maluga Katarzyna, Mazurek Michał, Motowidło Kinga, 
Pieczykolan Sylwia, Smyk Sylwester, Zaprawa Damian, Paweł Złotnik

Samorząd klasy 
Ic :

Przewodnicząca : 
Patrycja Piątek

Z-ca 
przewodniczącej : 
Adrian Turek  

Skarbnik : Paulina 
Lubas

WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
JUSTYNĄ PIECZYKOLAN

 27 września  w naszej szkole odbyły się wybory do S amorządu Uczniowskiego. 
S pośród pięciu kandydatów najwięcej głosów otrzymała Justyna Pieczykolan z kl IIIa , 
zastępcą została Łucja Walczak z klasy IIIb. oto wywiad który przeprowadzila nasza 
redakcja z nasza nowa przewodniczącą. 
- Przedstaw sie nam.
-Nazywam sie Justyna Pieczykolan , chodzę do klasy IIIa ,         
      mam 15 lat.
- Czym się interesujesz, jakie jest twoje hobby  ?  
- Interesuje sie rysunkiem, malarstwem , sportem a moim 
hobby jest czytanie ksiązek.
- Co skłoniło cie do kandydatury?
- Zgłosiłam się ponieważ namówili mnie koledzy z mojej klasy 

- Co chciałabyś osiągnąć będąc PS U w naszej szkole ?  
- Będę s ię starała zmienić jak najwięcej aby nasza szkoła była                                                                                
  jeszcze bardziej przyjazna uczniom oraz chciałabym spełnić wszystkie  moje obietnice wyborcze. 
- Jak się czujesz będąc nowa przewodniczącą ?  
- Czuje s ię z tego powodu bardzo wyróżniona :)  Dziękujemy za wywiad :) 
                                                                            Rozmawiały S ylwia Złomańczuk i Kinga Bochniak

Wybory samorządów klasowych

W drugim tygodniu września w każdej klasie na godzinach 
wychowawczych odbyły się wybory samorządów klasowych. 
Reporterzy „Kanclerzyka” przeprowadzili wywiady z tymi, którzy po 
raz pierwszy startowali w tych wyborach  jako uczniowie 
gimnazjum  i je wygrali – Przewodniczącymi samorządów klas I 

Wywiad z przewodniczącą klasy Ia :
-1.Przedstaw nam się i powiedz coś o sobie .
-Nazywam się Paulina Smyk. Mam 13 lat. Lubię grać w 
siatkówkę. Interesuje się psami .
-2.Co skłoniło Cię do kandydowania na 
przewodniczącą klasy ?
-Sama się zgłosiłam .
-3.Jakie masz plany związane z pełnioną przez 
Ciebie funkcję, na co chciałabyś mieć wpływ ?
- Chciałabym , aby moja klasa była wzorem dla innych.

Paulina Smyk

  Wywiad z przewodniczącą klasy Ib :  
-1.Przedstaw nam się i powiedz coś o sobie .
-Nazywam się Edyta Karpowicz. Chodzę do klasy Ib . 
Interesuje się sportem muzyką .
-2.Co skłoniło Cię do kandydowania na 
przewodniczącą klasy ?
-Koleżanki i koledzy mnie zgłosili. 
-3.Jakie masz plany związane z pełnioną przez 
Ciebie funkcję, na co chciałabyś mieć wpływ ?
- Chciałabym, aby wyróżniała się pośród innych. .

 Wywiad z przewodniczącą klasy Ic :
-1.Przedstaw nam się i powiedz coś o sobie .
-Nazywam się Partycja Piątek. Jestem gospodarzem 
klasy Ic. Interesuje się siatkówką.
-2.Co skłoniło Cię do kandydowania na 
przewodniczącą klasy ?
-Prawie wszyscy uczniowie mojej klasy na mnie 
głosowali.
-3.Jakie masz plany związane z pełnioną przez 
Ciebie funkcję, na co chciałabyś mieć wpływ ?
- Chciałabym , aby moja klasa była zgrana , oryginalna.

Edyta Karpowicz.

 Partycja Piątek
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ŚLUBOWANIE   KAS I

AKT ŚLUBOWANIA

KLASY PIERWSZE NA GALOWO JEDNA Z KONKURENCJI 

PIERSZAKI DOPINGUJĄ

 Przemówienie Dyrektora  Zbigniewa Świrszcza       ANTYCZNE KLIMATY

   Ślubowanie  klas pierwszych w tym roku odbyło się25 października.   
Jak zwykle składało się one z części oficjalnej i nieoficjalnej. W oficjalnej 

części w obecności całej naszej społeczności pierwszaki złożyły uroczystą 

przysięgę na sztandar szkoły, dzięki czemu stały się już pełnoprawnymi 
uczniami naszego gimnazjum. W tej części głos zabrali Pan Dyrektor 

Zbigniew Świrszcz , który uświadomił zgromadzonym doniosłość chwili, 

a po nim reprezentanci klas pierwszych i trzecich   

   Później była część  nieoficjalna, czyli otrzęsiny, w której udział wzięli 
tylko uczniowie klas pierwszych i drugich.. Przerażone "kociaki" nie 

wiedziały co czeka ich ze strony starszych kolegów, ale po paru chwilach 

wkręciły się w cała zabawę. Drugoklasiści zorganizowali sześć ciekawych 
konkurencji o tematyce olimpijskiej. Każdą z nich przeprowadzał inny bóg 

grecki, a nad całością czuwał groźny Zeus. Pierwszą konkurencją było 

zaprezentowanie klasowej rymowanki lub piosenki, następnie pierwszaki 
zmagały się z ubijaniem białek, później zaś musiały odpowiedzieć na parę 

podchwytliwych pytań, w czwartej konkurencji pierwszoklasiści 

rywalizowali o najlepszy strój dla kota, zaraz po tym nasi nowi uczniowie 
zatańczyli swój koci taniec na gazetach, a na koniec łowili swojej 

przysmak czyli rybki. Konkurencje oceniało wymagające jury p.Beata 

Soboń, p.Małgorzata Złotnik i Justyna Pieczykolan. Organizacją  zajęły 

się wychowawczynie klas drugich p.Marzanna  Swirszcz p.Barbara 

Mołodecka oraz p. Małgozrata Niedziela. Wszyscy byli pod wielkim 

wrażeniem tak zorganizowanej imprezy. Zabawie towarzyszyła miła 

atmosfera oraz mnóstwo śmiechu.   Zakończeniem tego wielkiego 
wydarzenia dla pierwszoklasistów był poczęstunek oraz dyskoteka,która 

trwała do godziny 18. Miejmy nadzieje ze tegoroczne kociaki będą mile 

wspominać ich uroczyste wstąpienie do grona naszej społeczności 
uczniowskiej i szybko odnajdą się w naszej szkole.  

                                                                   Sylwia Złomańczuk kl. III B
  
                                                          
   



 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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