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12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z zakupionym 
numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do  28 czerwca 2012 r. Wśród 
prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna nagroda  o wartości około 50zł.              
  

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ
ZADANIE 1
Na strzelnicy

     Na strzelnicy można wygrać pluszowego misia, jeśli pięcioma strzałami 
uzyska się akurat 60 punktów. Tarcza ma numery 5, 8, 11, 17, 23, 25. 
     Nie wystarczy więc strzelać w sam środek, w czarny punkt, gdyż dwoma 
strzałami 

ZADANIE 2
 Jan zadzwonił do swojego brata Huberta z prośbą o pomoc, gdyż na drodze zepsuł mu się 
samochód. Hubert jest gotowy do pomocy, ale musi wiedzieć, gdzie znajduje się zepsute auto 
brata.Jan tak wytłumaczył Hubertowi jak może dojść do niego: 
Po wyjściu z domu idź na południe. Na pierwszej przecznicy skręć na wschód i idź cały czas 
prosto. Na najbliższym skrzyżowaniu skręć w prawo. Gdy dojdziesz do kolejnego 
skrzyżowania udaj się w lewo i wkrótce zobaczysz moje auto.
Czy potrafisz podać w którym miejscu znajduje się Jan i jego samochód?
a) A    b) B    c) C    d) D    e) poza poniższą mapą 

      JUBILEUSZ NADANIA GIMNAZJUM                 
           IMIENIA JANA ZAMOYSKIEGO                    
  W tym roku przypada 10 rocznica nadania naszej 
szkole imienia Jana Zamoyskiego.  Z tej okazji 
odbyła się wspaniała uroczystość, w której 
uczestniczyli znamienici goście: dr Mirosław Sawka 
proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Starym Zamościu, Wójt Gminy 
Stary Zamość Pan Waldemar Raczyński,  
Przewodnicząca Rady Rodziców Maria Boba.          
   List z gratulacjami przesłał potomek naszego 
patrona Prezydent miasta Zamość Pan Marcin 
Zamoyskiego. Głównym punktem uroczystości było 
odsłonięcie okazałego portrety Hetmana Jana 
Zamoyskiego, który od tego czasu będzie zdobił 
mury naszej szkoły.                               Więcej str. 3

Już za parę dni , za dni parę 
Weźmiesz plecak swój i gitarę .
Pożegnania kilka słów , 
Pitagoras , bądźcie zdrów , 
Do widzenia wam , canto , 
cantare .

Lato , lato , lato czeka ,
Razem z latem czeka rzeka 
Razem z rzeką czeka las 
A tam ciągle nie ma nas .
Lato , lato , nie płacz czasem ,
czekaj z rzeką , czekaj z lasem 
W lesie schowaj dla nas chłodny 
cień 
Przyjedziemy lada dzień .

Lato , lato , mieszka w drzewach 
Lato , lato w ptakach śpiewa 
Słońcu każe odkryć twarz
Lato , lato jak się masz ?
Lato , lato dam ci różę 
Lato , lato zostań dłużej 
Zamiast się po krajach włóczyć 
stu ,
Lato , lato zostań tu .
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Drodzy Czytelnicy

       Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak wyczekiwany przez 

wszystkich uczniów czas wakacji. Mam nadzieję, że tegoroczne wakacje dla wszystkich 

będą przyjemne a zwłaszcza bezpieczne. Młodzi ludzie czują swobodę i luz ciesząc się, że 

mają ponad dwa miesiące na zrealizowanie szalonych pomysłów, na zabawę często do 

późnych godzin nocnych. W tym czasie dzieci coraz chętniej spędzają czas poza domem, 

bawią się na podwórkach, wzajemnie się odwiedzają. Ulubione zabawy na wolnym powietrzu 

to: jazda na rowerze, na modnych od kilku lat hulajnogach, rolkach, gra w piłkę. Niestety 

nie wszystkie miejsca gdzie dzieci mogą korzystać z uroków zabawa są bezpieczne.             

   Kilka cennych rad i uwag jak spędzić bezpiecznie wakacje:                                                  

      

Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli :   Renata 
Szymala, Dominika Łój, Mariola Mazurek

DZIEŃ   ZIEMI
W czwartek 10 maja w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 
obchodów Dnia Ziemi". Tegoroczny Światowy Dzień Ziemi w Polsce 
obchodziliśmy pod hasłem "Dobra energia dla wszystkich"                  
      Naszą akademię uświetniła obecność 

dwóch gości, a mianowicie Pana Leśniczego 
Jerzego Bosiaka i Pani Małdgorzaty 
Bieleckiej, którzy pracuje w Zespole 
Lubelskich Parków Krajobrazowych. Pan 
Leśniczy przedstawił nam prezentację 
związaną z lasem, którą uzupełniał 
ciekawymi uwagami. Pani Bielecka również 
zaprezentoała nam prezentację 
multimedialną, ale dotyczącą segregacji 
odpadów. 

 Po wystąpieniu naszych gości przyszedł 
czas na uczniów. Pierwsi wystąpili Kamil 
Franczuk i Adrian Mąka, którzy zapoznali 
nas z odnawialnymi  źródłami  energii. 
Później nadszedł czas na coś zabawnego. 
Mogliśmy obejrzeć scenkę ekologiczną 
przygotowaną przez uczniów z klasy II b i 
IIc. Patrząc na reakcję widowni scenka 
rozbawiła wszystkich i została nagrodzona 
gromkimi brawami. Cała akademia została 
przygotowana pod czujnym okiem Pani 
Małgorzaty Degi i Pani Haliny Mazurek

  TYDZIEŃ  BIBLIOTEK

    Uczniowie naszego gimnazjum w dniu 16 maja 2012 r , w ramach wyjazdu do teatru 
związanego z realizowanym projektem edukacyjnym o J. Korczaku - odwiedzili Wojewódzką 
Publiczną Bibliotekę im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie .
.  

1. Rower, skuter                                                                                                          
Pamiętaj, że jezdnia nie jest placem zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową ostrożność 
Korzystaj ze ścieżek rowerowych; jeżeli jedziesz po jezdni, uważaj na znajomość 
przepisów ruchu drogowego 

    Pamiętaj, że unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał kask ochraniający głowę 
Uważaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych 

2. Nad wodą 
Pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych 
Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których dna nie znasz 
Nie wchodź do wody po posiłku 
Zawsze słuchaj poleceń ratownika 
W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym 

3. Dbając o swoje bezpieczeństwo 
Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni i wykopów 
Nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o środowisko 
Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych 
Mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz. 
Gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym 
Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub spaceru) z nieznajomymi 
Uczestnicząc w pracach polowych zawsze zachowaj ostrożność 
Nie zbliżaj się do obcego psa, nie dotykaj go, nawet jeśli robi wrażenie łagodnego 

W bibliotece kończyły się właśnie 
obchody Tygodnia Bibliotek .
Uczniowie zwiedzili budynek 
biblioteki - ( oglądali m.in. czytelnię i 
wypożyczalnię. Pracownicy biblioteki 
zapoznali wszystkich z działalnością 
biblioteki , zapoznali ze sposobami 
wypożyczania książek ). Wszystkim 
bardzo spodobała się zwłaszcza 
wypożyczalnia internetowa. Zdobyta 
wiedza o lubelskiej bibliotece przyda 
się wszystkim w przyszłości ......
    Organizatorem wyjazdu była 
p.B.Soboń i opiekunowie :
p.M.Bielesz, p.M.Złotnik , p.A.Bida
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KONKUR RECYTATORSKI

Corocznie konkurs gromadzi liczne 
grono recytatorów. W tym roku 19 
kwietnia 2012r. do konkursu w czterech 
kategoriach wiekowych zgłosiło się 79 
recytatorów.
Komisja oceniała: dobór repertuaru, 
dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
III kategori  wiekow  reprezentowa o 6 ę ą ł
gimnazjalistów ze Starego Zamo cia.ś
W ród nich I miejsce zaj a ś ęł Patrycja 
Denis przygotowana przez Pani  ą
Ma gorzat  Niedziel .ł ę ę
II miejsce: Natalia Juszczak, III miejsce: 
Ewa Cis oł  obie przygotowane przez 
Pana Jerzego Pitka 

   JUBILEUSZ NADANIA GIMNAZJUM      
        IMIENIA JANA ZAMOYSKIEGO         

   W czwartek 14 czerwca w naszej szkole obchodzony był jubileusz 10-lecia nadania 
gimnazjum imienia Jana Zamoyskiego . Cała społeczność szkolna zebrała się  na holu    I 
pietra. Wśród zaproszonych gości byli ks. dr Mirosław Sawka proboszcz Parafi 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starym Zamościu, Wójt Gminy Stary Zamość Pan 
Waldemar Raczyński,  Przewodnicząca Rady Rodziców Maria Boba.

 Uroczystość otworzył Dyrektor Gimnazjum 
Pan Zbigniew Świrszcz, który po przyjęciu 
meldunku od  Przewodniczącej Samorządu 
Uczniowskiego Marioli Mazurek powitał  
wszystkich i przedstawił znaczenie tego 
święta dla nas wszystkich. Następnie 
uczestniczyliśmy we mszy świętej, którą 
celebrował ksiądz proboszcz. Potem 
uczennica klasy III a Patrycja Denis 
przybliżyła obecnym życiorys i dokonania 
kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego 
.Wreszcie doszło do punktu kulminacyjnego 
uroczystości – odsłonięcia ogromnych 
rozmiarów reprodukcji portretu naszego 
patrona.

    Aktu  odsłonięcia obrazu dokonali : ks. proboszcz dr M. Sawka, wójt gminy W.Raczyński , 
Dyrektor Gimnazjum Z. Świrszcz , w imieniu rodziców Przewodnicząca Rady Rodziców M. Boba 
a w imieniu uczniów Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego M.Mazurek
    Następnie głos zabrał wójt gminy Pan W. 
Raczyński, który w ciepłych słowach ocenił 
inicjatywę naszej społeczności i zapewnił o 
otwarciu organu prowadzącego gimnazjum na 
pomoc i współpracę ze szkolą.
Pan Dyrektor  podziękował za te słowa, po 
czym odczytał list od potomka naszego patrona 
Prezydenta miasta Zamość Pana Marcina 
Zamoyskiego, który serdecznie gratulował 
jubileuszu. W części artystycznej uczniowie 
klas Ib i II b przedstawili przygotowaną przez 
siebie pod opieką p.B. Molodeckiej 
prezentację  "Gimnazjum w liczbach”.

  Z kolei szkolny kabaret zabawiał 
zgromadzonych scenką z lekcji 
wychowawczej. Okazało się że niektórzy 
ukrywają w sobie niemałe talenty wokalno-
artystyczne, szczególnie Kacper Zwiernicki,  
który w mistrzowski sposób rapował piosenkę 
o patronie .Młodzi aktorzy zostali 
przygotowani przez p.B. Ziemińską
Patrycja Główka ,Agnieszka Jachorek oraz 
pani Anna Chabros  zaśpiewali nam piękne 
piosenki o naszym regionie .
Na koniec uczniowie udali się na stołówkę 
gdzie czekały na nich pączki i herbata.

W Starym Zamo ciu sta y si  ju  tradycj  konkursy recytatorskie. Wcze niej by  to „Konkurs ś ł ę ż ą ś ł
Le mianowski, obecnie t  tradycj  kultywuje Gminny Konkurs Recytatorski „W drodze do ś ą ę
poezji” organizowany przez Gminny O rodek Kultury i Bibliotek  w Starym Zamo ciuś ę ś

JEDNA KLASA, JEDNA KOZA – JEDNO ŻYCIE 

  Szkolny Klub Wolontariusza ,, UŚMIECH ‘’ przystąpił do akcji ,, Jedna klasa , jedna koza – 
jedno życie ‘’ . Udział w niej  wzięli wszyscy uczniowie i pracownicy naszego gimnazjum. Akcja 
,, Kozy dla Afryki’’jest  organizowana przez Fundacje Polską Raoula Follereau dr. Każde 
afrykańskie dziecko leczone z choroby głodowej, które opuszcza ośrodek dożywiania dzieci 
siostry Dominiki Laskowskiej działający w Republice Demokratycznej Kongo, dostaje w 
prezencie kózkę , żeby już więcej nie było głodne.
 Kozy szybko adaptują się w Afryce, jedzą 
właściwie wszystko , dobrze znoszą 
wysoką temperaturę. Potrafią swoim 
mlekiem wyżywić swoją rodzinę.
 Jedna koza kosztuję 80 zł.
Zebraliśmy 1040 zł , czyli 13 kóz. Każda 
koza miała swoje imię oraz paszport.
 W dniu 12 czerwca przyjechał do nas 
prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau 
dr.Kaziemierz Szałata  i odebrał od nas 
zebrane pieniążki na nasze kozy . Każda 
klasa zrobiła oryginalną skarbonkę w 
kształcie tego sympatycznego zwierzątka. 
Koordynatorem akcji w naszym 
gimnazjum była p. B. Soboń
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 Witaj, majowa jutrzenko
 świeć naszej polskiej krainie
 uczcimy ciebie piosenką
 która w całej Polsce słynie.
 Witaj Maj, Trzeci Maj,
dla Polaków błogi raj!
       Jak co roku społeczność 
naszego gimnazjum    uroczystym 
apelem uczciła  i Święto    
Konstytucji   3-go Maja . Na 
korytarzu I piętra    odświętnie 
ubrani zebrali się uczniowie i          
    nauczyciele. 
                  Wszyscy wysłuchali 
montażu słowno-            
muzycznego, który przypomniał 
sens tego             święta, jego 
historię i znaczenie. 
      Montaż przygotowany został 
przez uczniów    klas  IC i  IIIC, 
pod opieką p. M.Świrszcz.

. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie 
szkoły podzieleni na kilkuosobowe zespoły. 
Miały one za zadanie opracować komiksy w 
formacie A1, które przedstawiały scenki z życia 
naszej społeczności, poruszające problem 
relacji między uczniami . nauczycielami , 
mieszkańcami gminy. Do konkursu zgłoszono 
25 prac
 W dniu  2 kwietnia 2012 r. komisja w składzie : 
p.Marzena Bielesz, p.Małgorzata Złotnik i p. 
Agnieszka Bida oceniła prace.
 WYNIKI KONKURSU
I miejsce kl.III a-Natalia Budzyńska,Patrycja 
Denis
II miejsce kl.IIIa -Katarzyna 
Kieryło,Aleksandra Kwoka,Mariola 
Mazurek,Greta Repeć,Adriana Wiatrzyk
III miejsce kl.IIIb Ewa Cisło
 kl.IIIb Agnieszka Jahorek,Dominika Nizioł, 
Mateusz Nizioł

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

KONKURS WIEDZY OPATRONIRE

  W związku z 10-tą rocznicą nadania naszemu Gimnazjum imienia Jana Zamoyskiego, 
dnia 22 marca 2012 roku Samorząd Uczniowski pod opieką p.B Ziemińskiej i M. Złotnik  
przeprowadził konkurs wiedzy o życiu i działalności Jana Zamoyskiego.

Konkurs  "Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń" 

  W ramach projektu "Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń" w gimnazjum zorganizowano 
konkurs "Co powinno się zmienić w twojej szkole, rodzinie ,otoczeniu, by poprawić relacje 
między ludźmi". Regulamin konkursu opracowali nauczyciele języka polskiego p. M. Bielesz, 
p. M. Niedziela i p. J Pitek

NIEMIECKI OBÓZ ZAGŁADY MAJDANEK
„Ludzie ludziom zgotowali ten los”|

                 W dniu 5 czerwca gimnazjaliści z klas IB, IIB, IIIA, IIIB i IIIC wybrali się szkolnym 
autobusem na wycieczkę do Lublina. Cel był jeden -  zwiedzanie Państwowego Muzeum na 
Majdanku na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego.   Celem wycieczki było 
pielęgnowanie pamięci , rozwijanie edukacji historycznej o martyrologii ludzi podczas  II wojny 
światowej, o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie.

    Zwiedzanie obozu  poprzedziła projekcja filmu 
dokumentalnego o historii tej fabryki śmierci.
Uczniowie w całkowitej ciszy   oglądali 
autentyczne zdjęcia z tych nieludzkich czasów, z 
tego nieludzkiego miejsca.
Następnie w towarzystwie przewodnika w 
skupieni i przeszli po terenie obozu. Wchodzili 
kolejno do miejsc kaźni: baraków, łaźni, komór 
gazowych, pomieszczeń egzekucyjnych, 
krematorium. Poznawali tragizm tych miejsc, 
wsłuchując się w fachowy komentarz 
przewodnika. 
Dla wielu było to pierwsze bezpośrednie 
spotkanie z tragizmem II wojny światowej, ale na 
wszystkich zrobiło ogromne wrażenie, które 
można ująć w słowach zapisanych na obozowym 
mauzoleum „ Los nasz dla was przestrogą ma 
być nie legendą” 
Wycieczkę zorganizował p. Jerzy Pitek, 
opiekunami byli p.M.Dega, p.B. Molodecka i p. 
M. Niedziela

   W konkursie udział wzięły drużyny 
dwuosobowe z klas II i III. Zawodnicy 
mięli do rozwiązania 5 zadań. Między 
innymi : ułożenie puzzli, narysowanie 
herbu Zamoyskich, rozpoznanie 
zabytków Zamościa i kto pierwszy ten 
lepszy-pytania do wszystkich. W 
konkursie  zwyciężyła klasa IIa w 
składzie: Kasia Hałas i Bartek 
Luchowski.
Przy okazji konkursu dziękujemy 
sponsorom : Wydawnictwu Fabryka 
Czasu,CRUX,A.S.S-3 Ateko i Firmie 
Jawa za ufundowanie nagród. 
Dziękujemy  za okazane wsparcie i 
życzliwość
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   Co roku pierwszego czerwca obchodzimy Dzień Dziecka . 
Na 2012r  przypadła 60 rocznica ustanowienia tego święta . 
Dzień ten był wolny od zajęć lekcyjnych . Pan Lewandowski 
ze swoją klasą przygotował wiele atrakcji: przejażdżki konno 
konkurencje sportowe . Ok godz 10 Pan Dyrektor powitał 
wszystkich i złożył życzenia uczniom . Następnie odbyło się 
wręczenie nagród za szkolny turniej piłki halowej  siatkowej . 

   Piłka halowa dziewczat :
1 miejsce kl IIIa 
2 miejsce kl IIa 
3 miejsce kl IIIb
Najlepsza zawodniczka : K. Boba 
Najlepsza bramkarka : A. Jachorek
Król strzelców : A. Wiatrzyk

Piłka halowa chłopców :
1 miejsce kl IIIa
2 miejsce kl IIa 
3 miejsce kl IIc
Najlepszy zawodnik : Sz. Pecyna
Najlepszy bramkarz : M. Magdziak 
Król sterzelców : P. Nizioł

Piłka siatkowa dziewcząt :
1 miejsce kl IIIa 
2 mikejsce kl IIa 
3m miejsce kl Ia 
najlepsza zawodniczka : N. Budzynska 
Piłka siatkowa chłopców :
1 miejsce kl IIIa
2 miejsce kl IIa 
3 miejsce kl Ia
Najlepszy zaqwodnik : P. Nizioł.Potem  
rozpoczęły się konkurencje , na które 
uczniowie czekali z niecierpliwością . 
Pierwszy był tor przeszkód Niektórzy na nim 
polegli ,ale wszyscy dzielnie walczyli do końca 
.

. DZIEŃ DZIECKA

 Niektórzy na nim polegli ,ale wszyscy dzielnie 
walczyli do końca .Kolejna strzelanie do bramki z 
zamkniętymi oczami . Każdemu już burczało w 
brzuchu więc ruszyliśmy po bigos , wszyscy jedli aż 
sie uszy trzęsły . Pełni sił uczniowie powrócili do 
gry , trzecią konkurencja było toczenie opony . 
Wbrew pozorom dziewczyny świetnie sobie radziły  
Kolejna konkurencją był skok w dal . Jako ostatnie 
było przeciąganie liny . Wszyscy się przy tym 
ubawili . Nawet nauczyciele i pracownicy obsługi 
chętnie wzięli udział w tej zabawie .. Wszyscy 
pysznie się bawili . Ci co nie wzięli udziału w 
konkurencjach troche żałowali , ale postanowili , że 
nadrobią to w następnym roku . W imieniu 
wszystkich uczniów dziękujemy organizatorom .

BEZIMIENNI ŚWIADKOWIE HISTORII
ŚLADY PRZESZŁOŚCI – UCZNIOWIE ADOPTUJĄ ZABYTKI

   Uczniowie klasy I C A. Bochniak, D. 
Denkiewicz, D. Haczykowska,  Ł. 
Jachorek, S.Jacuniak, A. Kiszka, H. 
Kowalski, M. Krzak, K. Krzywonos, P. 
Kuryło, D. Kycko, K. Maluga, M. 
Mazurek, K. Motowidło, S. Pieczykolan, 
S. Smyk, D. Zaprawa, P. Złotnik 
realizują w tym roku projekt „BEZIMIENNI 
ŚWIADKOWIE HISTORII”. Opiekunem 
projektu jest wychowawczyni klasy p.M. 
Świrszcz. W ramach ogólnopolskiej akcji 
„ŚLADY PRZESZŁOŚCI – UCZNIOWIE 
ADOPTUJĄ ZABYTKI” postanowili 
zaopiekować się cmentarzem wojennym 
z czasów I wojny światowej na Pańskiej 
Dolinie w miejscowości Wierzba.

     Cmentarz założony w 1914 roku. Mogiły są zlokalizowane w pięciu rzędach. Na 
cmentarzu znajdują się 4 mogiły indywidualne oraz 21 mogił zbiorowych. Na niektórych 
znajdują się jeszcze pozostałości oryginalnych drewnianych krzyży  z napisami. W 15 
mogiłach zbiorowych i 4 mogiłach indywidualnych spoczywa 64 żołnierzy z armii 
austriacko- węgierskiej. W 6 mogiłach zbiorowych 60 żołnierzy armii rosyjskiej. Obecnie 
miejsce to wymaga odnowienia i uporządkowania, gdyż upływający czas pozostawił na nim 
wyraźny ślad.
      Realizację tego projektu wsparli Wójt Gminy Pan Waldemar Raczyński, Pani Elżbieta 
Czarny Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Zamościu oraz konserwator 
zabytków, do których młodzież zwróciła się o pomoc.
Honorowym patronatem projekt objęły Ambasady Austrii i Rosji w Polsce. Pierwszym 
etapem było odmalowanie nieuszkodzonej części płotu. Po naprawie pozostałych 
elementów zostanie dokończone malowanie całości ogrodzenia. 

   W późniejszym czasie zostanie 
odnowiona także tablica 
informacyjna oraz zamontowana 
tabliczka informacyjna o adopcji 
nekropolii przez uczniów.
Na godzinę wychowawczą  kl IIC 
zaproszony został   Pan Wójt oraz 
Dyrektor Pan Zbigniew Świrszcz. 
Uczniowie przedstawili 
przygotowaną prezentację 
multimedialną. Pan Wójt wręczył 
przewodniczącej klasy Marlenie 
Krzak akt adopcji naszego zabytku.
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Klasa III A

Klasa III B

Klasa III A

Klasa III C

Klasa III C

Klasa III B

   W tym roku w dniach 24-26 kwietnia  po raz dziesiąty uczniowie 
gimnazjum przystąpili do egzaminu gimnazjalnego (pierwszy odbył się w 
Polsce w 2002 roku). W ocalej Polsce do egzaminu przystąpiło 411 tys. 
uczniów trzecich klas z ponad 7 tys. gimnazjów w całym kraju. Wszyscy po 
raz pierwszy pisali go  w nowej formule. Egzamin składał się  z takich 
samych części jak dotychczasowy, ale każda część będzie miała inną 
strukturę - w części humanistycznej wyodrębnione zostałyzadania z języka 
polskiego, a w części matematyczno-przyrodniczej - zadania czysto 
matematyczne.Część humanistyczna egzaminu odbyła  się 24 kwietnia 
2012 r. Test z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie rozpoczął się o 
godzinie 9 i trwał 60 minut. Osobny test z języka polskiego rozpoczął się o 
godzinie 10.45 i trwał 90 minut.  

    WZ kolei część matematyczno-przyrodnicza odbyła  się 25 kwietnia 2012 
r. Test z przedmiotów takich jak biologia, chemia, fizyka,  rozpoczął się o 
godzinie 9.00 i trwał 60 minut. Osobny test z matematyki - podobnie jak 
poprzedniego dnia egzamin z języka polskiego - rozpoczął się o godzinie 
10.45 i również trwał 90 minut. Część z języka obcego nowożytnego odbyła 
e się 26 kwietnia 2012 r. Na poziomie podstawowym egzamin rozpoczął się 
o godzinie 9.00 i trwał 60 minut. Na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o 
godzinie 10.45 i trwał 60 minut. Nasi trzecioklasiści rozmieszczeni zostali w 
siedmiu salach. Ich pracę nadzorowały zespoły nauczycieli z naszego 
gimnazjum Szkoły Podstawowej w Wierzbie 
Bezpośrednio po zakończonych egzaminach reporterzy Kanclerzyna porosili 
trzecioklasistów o podzielenie się na gorąco wrażeniami . oto niektóre z 
nich: 
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