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Jak nie kochać jesieni,                   
 jej babiego lata,
Liści niesionych wiatrem, w rytm 
deszczu tańczących.
Ptaków, co przed podróżą na 
drzewach usiadły,
Czekając na swych braci, za 
morze lecących.
Jak nie kochać jesieni, jej barw 
purpurowych,
Szarych, żółtych, czerwonych, 
srebrnych, szczerozłotych.
Gdy białą mgłą otuli zachodzący 
księżyc,
Kojąc w twym słabym sercu, 
codzienne zgryzoty.
Jak nie kochać jesieni, smutnej, 
zatroskanej,
Pełnej tęsknoty za tym, co już nie 
powróci.
Chryzantemy pobieli, dla tych, 
których nie ma.
Szronem łąki maluje, ukoi, 
zasmuci.
Jak nie kochać jesieni, siostry 
listopada,
Tego, co królowanie blaskiem 
świec rozpocznie.
I w swoim majestacie uczy nas 
pokory.
Bez słowa na cmentarze wzywa 
nas corocznie.

                     Tadeusz Wywrocki 

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

    ZAPOMNIANA ROCZNICA
    29 października 1611 r. - 400. rocznica tzw. hołdu 
ruskiego, do którego doszło na Zamku Królewskim w 
Warszawie w czasie uroczystego posiedzenia Sejmu 
i Senatu Rzeczypospolitej, w obecności króla, dworu i 
najważniejszych polityków. Stanisław Żółkiewski - 
wybitny strateg, kanclerz i hetman wielki koronny 
wziął do niewoli cara Wasyla IV oraz jego braci - 
wielkiego kniazia Dymitra, dowódcę armii rosyjskiej 
pobitej przez Polaków pod Kłuszynem, oraz wielkiego 
kniazia Iwana. Przywiezieni do Warszawy musieli 
złożyć hołd Rzeczypospolitej. Hołd ruski był 
największym triumfem w całej historii Polski! Było to 
zarazem powstrzymanie na ponad sto lat 
imperialnych planów Rosji, której najważniejsza 
doktryna polityczna od XVI wieku głosiła: "Moskwa 
jest III Rzymem, będzie panować nad światem do 
końca świata, a IV Rzymu nigdy nie będzie". Hołd 
ruski był bardzo starannie wykreślany z historii Polski 
przez cenzurę - w XIX wieku carską zaborczą, a 
następnie za PRL - komunistyczną. Dlatego obecnie 
jest tak mało znany.

12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz   
z zakupionym numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do             
12 listopada 2011 r. Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna 
nagroda –  wartości około 50zł.

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

Zadanie II 
     Przy okrągłym stole, grając w domino, siedziało sześciu mężczyzn. 

     Piotr dawał kamienie. 

     Henryk siedział obok brata Józia, a naprzeciwko Karola. 

     Mężczyzna, który siedział po lewej ręce Karola, siedział naprzeciw 
Józia. 

     Brat Józia siedział naprzeciw mężczyzny, który znajdował się obok 
mężczyzny siedzącego naprzeciw mężczyzny, który siedział po prawej 
ręce Józia. 

     Mężczyzną, który siedział na prawo od mężczyzny, znajdującego się 
obok mężczyzny, siedzącego naprzeciw Józia - był Wacio. 

    

 Pytanie: Czy potrafisz umieścić wszystkich tych mężczyzn na ich 
właściwych miejscach wokół stołu i ustalić właściwe miejsce brata Józia?  
                                                  

Zadanie I   Rozwiąż rebus

                                             



2   Od redakcji Spotkania z literaturą  11
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

1 września 2011 r. – początek roku szkolnego
15 października 2011 r. – mija termin złożenia opinii o specyficznych trudnościach w 
uczeniu się pozwalającej na dostosowanie warunków sprawdzianu czy egzaminu 
gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb zdającego

1 listopada 2011 r. – dzień wolny, Wszystkich Świętych, wtorek

23 – 31 grudnia 2011 r. – przerwa świąteczna, wigilia wypada w sobotę

30 stycznia – 12 lutego 2012 r. – ferie zimowe w województwach: lubelskim, łódzkim, 
podkarpackim, pomorskim, śląskim

7 lutego 2012 r. – mija ostateczny termin złożenia opinii o specyficznych trudnościach w 
uczeniu się pozwalającej na dostosowanie warunków egzaminu maturalnego do 
indywidualnych potrzeb zdającego

5 – 10 kwietnia 2012 r. – wiosenna przerwa świąteczna

24 kwietnia 2012 r. – egzamin gimnazjalny, część humanistyczna

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

26 kwietnia 2012 r. – egzamin gimnazjalny, język obcy

29 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.
W naszym gimnazjum dodatkowymi dniami wolnymi są: 31 X. 

Zespół redakcyjny

Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli :                    
  A. Jachorek, D. Łój, M..Mazurek, Ł. Walczak, W. Kwoka, M. Soboń, S. 
Złomańczuk, K. Bochniak, P. Czarniecka

Uczniowie kasy II B i III B uczestniczyli w zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę spotkaniu 
autorskim ze znanym dziennikarzem  Marcinem Mellerem i jego żoną Anną Dziewit-Meller, 
autorami ksiązki "Gaumardżos. Opowieści z Gruzji"
   Spotkanie było ucztą duchową dla miłośników literatury i tych których ciekawią podróże i.... 
kulisy pracy w telewizji. Przesympatyczni goście z pasją opowiadali o swojej fascynacji jaką 
stała się...Gruzja. Dyskusja była bardzo żywa. Nasi uczniowie zasypali autorów  gradem pytań. 
Zebrała je i  zapisała reporterka „Kanclerzyka” Łucja Walczak. Oto niektóre z nich:

MARCIN MELLER WŚRÓD GIMNAZJALISTÓW

Jak się państwo poznali?
mm:Przez jej narzeczonego (ha,ha)
adm:Byliśmy sąsiadami. Mieszkaliśmy na jednej ulicy
Czy to państwa pierwsza książka?
adm:Moja to już trzecia , a jego(Marcina)  pierwsza .
Dlaczego Gruzja?
adm:To trudne pytanie ...To nie my ja wybraliśmy ale 
raczej ona wybrała nas
Czy długo przygotowywaliście się państwo do 
wyprawy do Gruzji ?
mm:Teraz to w ogóle się nie przygotowywaliśmy .
adm:Jak gdzieś  jeździmy do nowego nieznanego 
miejsca to czytamy wszystko o miejscu podróży .
Staramy się poznać kogoś lokalnego.Bo każdy 
obywatel wie dużo o swoim państwie.
Jaki jest stosunek Gruzinów do Poski, Polaków?
mm: Polska i Polacy zajmują szczególne miejsce w 
sercach Gruzinów, a to ze względu na poparcie przez 
nasze władze ich narodu w wojnie z Rosją w 2008 r. 
Jeden z największych bulwarów w mieści Batumi nosi 
imię Lecha i Marii Kaczyńskich.
Jaki są  stosuneki Gruzinów do Rosjan ? 
adm :W  Gruzji niespecjalnie lubię Rosjan .Gruzini 
żyją w poczuciu zagrożenia .
Jakie są  tam szkoły?
mm:Gruzini kładą duży nacisk na naukę , szczególnie 
języka angielskiego. Każdy Gruzin zna swoją historię. 
Ogólnie to naród wykształcony.
Oprócz prawosławia są inne religie ?
adm:Tak
mm: Dominującą religią jest prawosławie. Cerkiew 
Gruzińska nie jest zależna od Rosji.
adm: Są również Muzułmanie, Ormianie, 
Chrześcijanie
Jacy są Gruzini?
mm: Gruzini są bardzo otwarci. Piją dużo wina. I 
zapraszają nawet nieznajomych do domu na obiad 
czy kolację .
Czy Gruzinki są ładne a Gruzini przystojni?
mm:Gruzinki są piękne i mocne.
adm: Gruzini jak są młodzi to tak a potem to różnie 
bywa. Aczkolwiek Gruzinki są ładniejsze niż Gruzini 
przystojni

Jak  wyglądają tam ceremonie ślubne ?
adm:Ceremonie ślubne odbywają się 
głownie w cerkwi .Nasz ślub braliśmy 
właśnie w Gruzji. Niestety my braliśmy 
ślub w ambasadzie.
mm:Jeżeli chodzi o wesele gruzińskie 
to na prawdę świetna zabawa. Wszyscy 
Gruzini świetnie tańczą i śpiewają takim 
niskim tonem .
adm:Zespół muzyczny grający na 
naszym weselu dowiedział się że lubimy 
zespół T-Love i nauczyli się śpiewać 
fonetycznie jedną z naszych ulubionych 
piosenek pt,, Warszawa".
mm: Więc polecamy wszystkim wesela 
w Gruzji.! 
W czym podobna jest kuchnia Gruzińska 
do naszej Polskiej?
adm:Nic nie jest podobnego w 
kuchni .W Gruzji je się głownie jagnięci-
nię. Wszechobecne warzywa są w zu-
pełnie inny sposób łączone niż u nas. 
No i wino, wino, wino…ale ludzi 
pijanych nie widzieliśmy.
Czy państwo mają zamiar wyprowadzić 
się do Gruzji na stałe ?
adm:Myśleliśmy o tym .Mamy zamiar 
wprowadzić się tam, jak będziemy 
emerytami



10   Dzień Nauczyciela Kara gimnazjum 3

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  Dnia 13 października odbyła uroczysta akademia się z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
„okraszona” zabawnym programem artystycznym. W jego trakcie uczniowie „pysznie” 
przebrani  za dorosłych odegrali przezabawne scenki  z życia szkoły, pracy nauczycieli, 
zachowania uczniów podczas lekcji. W jego trakcie uczniowie „pysznie” przebrani  za 

dorosłych odegrali przezabawne 
scenki  z życia szkoły, pracy 
nauczycieli, zachowania uczniów 
podczas lekcji. Jeśli dodamy do 
tego oryginalne piosenki o 
tematyce szkolnej śpiewane przez 
młodych artystów na nutę znanych 
przebojów, to nikogo nie dziwi fakt , 
że gra aktorów powodowała 
wybuchy salw śmiechu i  co chwilę 
nagradzana była spontanicznymi, 
gorącymi oklaskami licznie 
zgromadzonej publiczności. .
    Swoje role brawurowo odegrali: 
Justyna Pieczykolan , Patryk 
Wietrzyk, Karolina Derkacz , 
Katarzyna Hałas ,Magdalena 

Kapłon, Weronika Kwoka ,Bartek Luchowski Monika Rybak, Sylwia Smyk, Martyna Soboń , 
Kacper Zwiernicki) Kinga Bochniak , Kamila Rybak , Sylwia Smyk , Renata Szymala 
Program przygotowała klasa II B i II A pod opieką pani Beaty Ziemińskiej i Małgorzaty Złotnik.
    W ten sposób uczniowie wyrazili wdzięczność nauczycielom za codzienny trud i poświęcenie

DZIEN CHŁOPAKA
   W czwartek 29 września w naszej szkole odbyła sie akademia z okazji DniaChłopaka 
.wszyscy zaciekawieni spotkali się na wyborach „Chłopaka numer 1” .Z każdej klasy koleżanki 
wytypowały po jednym z nich do konkursu .Do pojedynku stanęli A.Edel ,K. Papis ,D. Kycko ,K. 
Mędziak , K. Zwiernicki ,K. Puchacz ,M. Magdziak ,K.Niedziela ,D. Hereta. Każdy z nich musiał

 wykonać różne zadania. .Nie każde  było 
typowo męskie Pierwsze to przyszywanie 
guzika i trudności z nawlekaniem igły. .Na-
stępne  polegało na  rozpoznaniu klubów 
piłkarskich .Wszyscy zawodnicy popisali się 
podając przepis na dowolne danie, najła-
twiejsze  było rozpoznanie marek samocho-
dów .Panowie wiązali krawaty  według swo-
ich nowatorskich pomysłów .Nasi  rycerze 
wzięli udział w konkurencji z życia -  rozpo-
znawali i omawianiu do czego służy dany 
przedmiot i z tym nie było problemów            
     Wszystkie zmagania oceniało jury w 
składzie Pani Złotnik , Pani Ziemińska i Pan 
Blonka . Zwycięzca został Damian Hereta 
Po lekcjach odbyła się dyskoteka która 
trwała do 20 .00

                                       Mariola Mazurek 

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
religia: ks. Michalski Andrzej , Pieczykolan Anna  
wych. f izyczne:        Blonka Roman, Lewandowski Paweł 
sztuka:                  Chabros Anna
informatyka: Kosecki Marcin
technika: Pieczykolan Anna 
wdż:                            Pieczykolan Anna 
edukacja dla bezpieczeństwa:  Pitek J erzy
zajęcia rewalidacyjne prowadzi Bida Agnieszka
o bibliotekę i I nternetowe Centrum I nformacj i Multimedialnej  dba Złotnik 
Małgorzata 
pedagogiem jest Soboń Beata

         
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
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KLASA I A

Wychowawca – p. Małgorzata Niedziela

SAMORZĄD:

Przewodniczą
ca
I
Zastępca
J
Skarbnik
Al

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

PRAWYBORY PARLAMENTARNE 

KLASA I B
Wychowawca – p. Barbara Molodecka

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:

Przewodniczą
ca
I
Zastępca
J
Skarbnik
Al

Dnia 5 października 2011 roku w naszym gimnazjum odbyły się  prawybory 
parlamentarne. Wzięliśmy udział w ogólnopolskim programie „Młodzi głosują”, którego 
pomysłodawcą i koordynatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej

  Przygotowaniem i przeprowadzeniem 
prawyborów zajęła się Szkolna Komisja 
Wyborcza w składzie: Sylwia Złomańczuk , 
Kinga Bochniak i Patrycja Czarniecka – 
Akcję koordynował  p. Jerzy Pitek nauczyciel 
wiedzy o społeczeństwie 
Do udziału w prawyborach uprawnieni byli  
wszyscy uczniowie klas I, II i III, nauczyciele 
oraz pracownicy obsługi. Biblioteka szklona  
zamieniła się  w lokal wyborczy. 

  Wchodzących witała Komisja Wyborcza, następnie 
wydawała karty do glosowania, na których umieszczo-   
ne były nazwy największych  partii politycznych biorą- 
cych udział w tegorocznych wyborach ogólnopolskich.      
  Wybory odbywały się godnie z polską  ordynacją 
wyborczą. Były: równe, powszechne, bezpośrednie,  
tajne i większościowe. Każdy głosujący mógł w skupieni 
podjąć decyzję  na jakie ugrupowanie oddać swój głos   
w przygotowanych kabinach wyborczych. Uczniowie,    
nie posiadający jeszcze prawa do głosowania, praco- 
wnicy szkoły, mogli postawić krzyżyk przy wybranej        
partii i wrzucić kartę do głosowania do prawdziwej urny 
wyborczej.    Akcja  miała charakter edukacyjny i 

była daleka od agitacji politycznej. 
 Jej  celem  było przygotowanie uczniów do 
świadomego uczestnictwa w życiu politycz-  
nym oraz dostarczenie informacji o procedu- 
rach wyborczych w demokratycznym pań- 
stwie.                                                             
  Dla wielu była to pierwsza aktywność 
obywatelska. Frekwencja dopisała,                 
uczniowie chętnie głosowali. 

WYNIKI PRAWYBORÓW
Uprawnionych do glosowania... - 215 osób
Frekwencja................................... - 84%
Głosy ważne................................. - 180
Głosy nieważne............................ - 7

1. Ruch Palikota............................ -  69 głosów
2. Prawo i Sprawiedliwość............- 50 głosów
3. Polska Jest Najważniejsza........- 23 głosy
4. Platforma Obywatelska............ -  20 głosów
5. Polskie Stronnictwo Ludowe....- 11 głosów
6. Sojusz Lewicy demokratycznej..- 7 głosów
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KLASA I C
Wychowawca – p. Marzanna Świrszcz

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:

Przewodniczący
I
Zastępca
J
Skarbnik
Al

WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ SAMORZĄDU UCZNIWSKIEGO
MARIOLĄ MAZUREK

Przede wszystkim gratulujemy Ci wyboru na Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego 
Czy mogłabyś przybliżyć swoją sylwetkę czytelnikom ,, Kanclerzyka "
- Chodzę do klasy III a .W wolnym czasie lubię jeździć konno oraz spędzać czas z moimi        
przyjaciółkami zajmując się końmi. Moim ulubionym przedmiotem w szkole jest Biologia i w-f 
W przyszłości chciałabym zostać ratownikiem medycznym, jednak zobaczymy jeszcze jak 
potoczą się moje losy.
Dlaczego zdecydowałaś się kandydować na tę funkcję?
     - Ponieważ doradziły mi tak moje koleżanki. Poza tym 
kandydowałam już w szkole podstawowej i I klasie gimnazjum,i w 
końcu się udało
Jakie są twoje priorytety jako przewodniczącej?
   - Chciałabym otworzyć sklepik szkolny oraz założyć kabaret, bo 
śmiech to zdrowie
Od objęcia funkcji minęły już prawie dwa miesiące. Jak na tę 
funkcje patrzysz z tej perspektywy?
 - Gdy obserwowałam wcześniejsze przewodniczące wydawało się to 

łatwiejsze. Jednak gdy teraz doświadczam tej funkcji to jest to trudniejsze niż  myślałam. Najwięcej 
trudności sprawia mi dawanie przykładu innym uczniom.Satysfakcje daje mi dobrze wykonana praca 
Czego życzyć nowej przewodniczącej?
- Przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do celu i zadowolenia z pełnionej funkcji
Dziękujemy za wywiad! Więc życzymy... wytrwałości w dążeniu do celu oraz zadowolenia z pełnionej 
funkcji  

72 rocznic wybuchu II wojny światowej

  We wrześniu obchodzimy 
kolejną rocznicę II wojny 
światowej – 1 IX hitlerowskie 
Niemcy, a 17 IX sowiecka 
Rosja dokonały agresji na nasz 
kraj. Rozpoczęło się 5 lat 
przepełnionych grozą,  
zniszczeniami, milionami ofiar 
naszych rodaków. 
    Społeczność naszej szkoły 
pamięta i czci ofiary i 
bohaterów tamtych dni. 17 
września uczniowie i 
nauczyciele zgromadzili się 
przed szkołą na uroczystym 
apelu i złożyli kwiaty pod 
„dębem pamięci” poświęconym 
porucznikowi Arkadiuszowi 
Kuźmińskiemu. 

ŻYWA LEKCJA HISTORII

   7 września 2011 r. uczniowie 
klas I z wychowawcami udali 
się na wycieczkę do Wolicy 
Śniatyckiej. Stacjonował tam 3. 
Pułk Strzelców Konnych. 
Spotkanie młodzieży z 
żołnierzami zrekonstruowanego 
pułku było niezwykle 
interesujące. Opowiadali oni o 
zorganizowanym przez siebie 
700 kilometrowym rajdzie 
szlakiem bojowym swojej 
jednostki. Ideą tej wyprawy było 
uczczenie poległych podczas II 
wojny światowej.
  Uczniowie obejrzeli wielką 
wystawę na temat historii 
działań wojennych w czasie II 
wojny światowej ze 
szczególnym uwzględnieniem 
Kampanii Wrześniowej i udziału w niej kawalerii Zapoznali się z wyposażeniem, 
umundurowaniem i uzbrojeniem kawalerzysty. Obejrzeli musztrę i umiejętności władania 
białą bronią. Była to niezwykła „żywa” lekcja historii.
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ŚLUBOWANIE   KAS I

AKT ŚLUBOWANIA

KLASY PIERWSZE NA GALOWO JEDNA Z KONKURENCJI – JEDZENIE JABŁKA W DUECIE

PIERSZAKI DOPINGUJĄ

           PROWADZĄCE OTRZĘSINY                                 
  WERONIKA KWOKA I ŁUCJA WALCZAK

       TUNEL   STRACHU

    Tradycją naszej szkoły jest  ślubowanie uczniów klas I. W tm roku 
uroczystość ta odbyła się 20 października. Składała się z dwóch części – 
oficjalnej i nieoficjalnej.

   W części oficjalnej pierwszaki wystrojeni, ale sądząc po ich minach 
świadomi wagi chwili, przysięgali na sztandar w obecności całej 
społeczności szkolnej być dobrymi i uczciwymi gimnazjalistami. Następnie 
w swoim przemówieniu dyrektor szkoły p. Zbigniew Świrszcz obiecywał 
uczniom i ich rodzicom,  że w szkole znajdą wszechstronną  pomoc ze 
strony wszystkich pracowników, że mogą się tu czuć bezpieczni . Życzył 
im sukcesów w pracy.  
 Za przyjęcie w poczet gimnazjastów dziękowała uczennica kasy IB. 
   
  Po tym nastąpiła część nieoficjalna . „Kociaki”- przerażone, drugoklasiści 
- podekscytowani, rozpoczęli zabawę. Mówiąc szczerze było bardzo dużo 
szumu i hałasu, ale to dlatego że każdy był zakręcony ;)  

 Otrzęsiny prowadziły - Łucja Walczak i Weronika Kwoka z kl. IIB.          
Na początek zaprosiły kociaków do tunelu strachu. Był bardzo zmyślnie 
przygotowany i sądząc po minach dla niektórych był doprawdy straszny.

Gdy wszyscy zostali pomalowani i "przestraszeni" zaczęły się liczne 
konkurencje wymyślone przez klasę II B. 

  W jury zasiedli Kinga Bochniak, Paulina Szymala i Kacper Zwiernicki , a 
w Bufecie Śmierci Monika Rybak Sławek Tywoniuk i Tomek Mazur.

  Widownia głośno dopingowała zawodników w trakcie depilacji balona, 
obieranie buraka zębami, ubijania jajek, okręcania papierem toaletowym 
partnera, śpiewania piosenek z wodą w ustach, wypijania mleka oraz 
odpowiedzi na śmieszne pytania.

Wszyscy świetnie się bawili. Wygrała klasa IA zdobywając 81 punktów.

Po trudach rywalizacji klasy I zostały zaproszone przez kasy II na 
poczęstunek przygotowany przez rodziców w formie szwedzkiego stołu..  
Były pyszne kanapki ,ciastka i napoje.

Zauważyć można było, jak uczniowie jedli ze smakiem, ciesząc się, że nie 
będą głodni tańczyć na dyskotece.

  Na początku dyskoteki, jak to zawsze, było trochę pusto, ale  z czasem 
zabawa rozkręciła się na całego. Zawiązywały się różne kółeczka i 
romantyczne pary, chociaż trochę chłopaków i dziewczyn siedziało na 
ławkach patrząc się na tańczących  wzrokiem małego pieska.

 Po imprezie widać było zmęczone, ale zadowolone miny, co wszystkich 
cieszy. 
    Do zobaczenia za rok!
  
                                                           Martyna Soboń, II 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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