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POCZĄTEK WIOSNY

12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z zakupionym 
numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do 26 marca2013 r.                   
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenne nagrody  o wartości około 50zł.  
 

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

   Wielkanoc to święto ruchome. Jego data przypa-
da (w zależności od roku) najwcześniej 22 marca, a 
najpóźniej 25 kwietnia. Datę Wielkanocy ustalono 
na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni 
Księżyca, co miało odpowiadać dacie 14 nisan z 
kalendarza hebrajskiego, która oznaczała początek 
żydowskiego święta Paschy. Od daty Wielkanocy 
zależą daty większości ruchomych świąt 
chrześcijańskich i katolickich, m.in.: • Środa 
Popielcowa - dokładnie 46 dni przed Wielkanocą, 
rozpoczyna okres Wielkiego Posturiduum Paschalne 
- kulminacyjne dni świąt obejmujące Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę 
 •Wniebowstąpienie Pańskie,•Z Zielone Świątki, •
··Boże Ciało                     więce str.2

  "Wiosna"

W kalendarzu wiosna nastała,
Za oknem śnieg wciąż pada,
Ironia losu bywa jak 
zniewaga.

Wiosna piękną porą roku 
bywa,
Jednak nie zawsze jest o nas 
troskliwa,
Nie zawsze bywa tkliwa i 
urodziwa.

Nie ważne, kiedy, ważne, że 
niebawem,
Ujrzymy wiosnę z jej 
zakwitającym kwiatem,
A tuż po nim przywitamy się 
z latem.

Każda pora roku jest pełna 
radości,
Lecz wiosna bywa ostoją w 
miłości

Zadanie 1
Każdy z siedmiu braci ma po jednej siostrze. Ile jest 
wszystkich dzieci?  
                                                             

Zadanie 2
Pokój ma 4 kąty. W każdym kącie siedzi mysz. Naprzeciw 
każdej myszy siedzą trzy myszy. Ile jest wszystkich myszy w 
pokoju?

Zadanie 3
U rąk jest 10 palców. Ile palców jest u 10 rąk?

Zadanie 4
Dwaj ojcowie i dwaj synowie zjedli razem trzy jabłka, każdy 
po całym jabłku. Jak to możliwe

Zadanie 5

Ułóż z trzech zapałek liczby:

  1,   2,   3,   4,   6,   7,   9,   10,   11,   17.

    (dwie zapałki nie mogą tworzyć jednej linii)

      np. liczba    0    =      I      I

file:///wielkanoc/
file:///boze_cialo/
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ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE

Palemki na szczęście
Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, 
ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić 
im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświeconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte 
za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością 
sąsiadów.
Pogrzeb żuru
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono „pogrzeb żuru” – 
potrawy spożywanej przez cały post., Kiedy więc zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru 
wylewano na ziemię.
Wieszanie śledzia
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym symbolem wielkiego 
postu. Z wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano rybę do drzewa. W ten sposób 
karano śledzia za to, że przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso.
Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić 
koszyczek (a wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa 
Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, – bo 
„gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – 
oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. 
Tego dnia święcono też wodę.
Specjalnie dla dziewcząt 
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały się 
jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody! 
Lany poniedziałek 
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. 
Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. Wykupić się można było od 
oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. 
Wielkanocne jajo 
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia 
się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim 
bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. Rumuńskie 
przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli my, chrześcijanie zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, 
wówczas nastąpi koniec świata”. Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, 
są symbolem serca i miłości. Jajko jest formą najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla 
odżywienia organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma około 100 kalorii. 

Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli :Renata Szymala, 
Paulina Szymala, Łucja Walczak, Karolina Derkacz, Weronika Kwoka, Kinga Bochniak, 
Ola Kołodziejczyk, Sylwia Złomańczuk.

SUKCES   SIATKAREK

    W Finale Ligi Ludowych 
Zespołów Sportowych Piłki 
Siatkowej Dziewcząt – o Puchar 
Prezydenta Miasta Zamość oraz 
Puchar Starosty Zamojskiego  nasze 
dziewczęta trenowane przez 
p.Romana Blonkę były niepokonane i 
   zajęły  I miejsce.  Zawody odbyły się 
w Zespole Szkół  nr 6 w Zamościu. Do 
finału awansowało  sześć pierwszych 
drużyn z rundy zasadniczej              
MECZ O I MIEJSCE 
GIMNAZJUM GRABOWIEC -                
UKS „ORZEŁ” STARY ZAMOŚĆ - 0:2
Najlepszą zawodniczką została : Ola 
Rusztyn 

Klasyfikacja końcowa
I.    UKS „ORZEŁ” STARY ZAMOŚĆ 
II.   GIMNAZJUM GRABOWIEC 
III.  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6
IV.  ZESPÓŁ SZKÓŁ SITANIEC
V.   UKS „GLADIATOR” - GIMNAZJUM SITANIEC
VI.  GIMNAZJUM ZAWADA.

Ferie na sportowo

   Nasi uczniowie aktywnie spędzali ferie zimowe m.in. na sztucznym lodowisku w Zamościu.
Wraz z p.Romanem Blonką przez kilka zimowych dni odwiedzali zamojski rynek, na 
którym od paru lat można próbować swych sił w jeździe figurowej na lodzie. Wszyscy 
świetnie sie bawili, a brak co u niektórych umiejętności łyżwiarskich uzupełniano 
śmiechem. Jak ustaliliśmy nie doszło do                                                                              
żadnych nieprzyjemnych wypadków –                                                                                  
- ortopedia zamojska zapewne nam dziękuje. 
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70 ROCZNICA WYSIEDLENIA 
LUDNOŚCI ZAMOJSZCZYZNY

   W tym roku mija 70 lat od rozpoczęcia przez 
niemieckie władze okupacyjne akcji wysie-
dleńczej w południowo-wschodniej Lubel-
szczyźnie. Powiaty zamojski , hrubieszowski i 
tomaszowski w myśl planów hitlerowskich , 
miały stać się terenem przeznaczonym dla 
osiedleńców niemieckich. Od listopada 1942 
roku do kwietnia 1943 roku wysiedlono 42.000 
ludności  ze 116 wsi Zamojszczyzny. Akcja 
prowadzona była przez SS  , żandarmerię nie-
miecką oraz volksdeutschów. Na spakowanie 
się i zabranie najniezbędniejszych rzeczy 
dawano 10 minut  , pozwalając wziąć ze sobą 
10 kg żywności. Tragedię akcji wysiedleńczej 
przeżywała również ludność gminy Stary 
Zamość.   

   Oprawcy wyciągali  ludzi z domostw , bili kolbami karabinów , kopali , strzelali na oślep 
dokonując straszliwej masakry. W wyniku tej  akcji  na terenie gminy zostało pozbawionych 
wolności 2.589 osób. Wiele z tych osób w wyniku stosowanego bestialstwa w obozach , w 
czasie łapanek straciło życie.                                                                                                         
             Nasza społeczność szkolna nie zapomina o tym co działo się na terenach , które dziś 
zamieszkujemy. 10 stycznia uczniowie  gimnazjum zebrali się na akademii poświęconej 70- tej 
rocznicy wysiedlenia ludności gminy Stary Zamość . Uczniowie ( Paulina Szymala , Klaudia 
Kłapouchy , Renata Szymala , Kacper Papis , Norbert Pieczykolan , Paweł Niedużak) pod 
kierunkiem p. Marzanny Świrszcz i p. Małgorzaty Niedziela przygotowali teksty przybliżające 
nam tragedię , która wydarzyła się 70 lat tamu. Recytowano wiersze.  Wszyscy  zachowali 
postawę godną powagi chwili. Na koniec uczciliśmy pamięć  wszystkich wysiedlonych i 
poległych  minutą ciszy. Po akademii uczniowie wraz z nauczycielami udali się na lekcje. 
Niech na zawsze w pamięci naszego narodu pozostaną imiona tych , którzy swoje życie oddali 
dla Ojczyzny. To dzięki nim możemy żyć teraz w wolnej Polsce. Cześć ich pamięci. 

                  TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 
  Jak co roku Zarząd Oddziału Powiatowego OSP 
RP w Zamościu i Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Zamościu są organizatorami 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
pt: ,, Młodzież zapobiega pożarom". Turniej skła-
da się z pięciu etapów: eliminacje szkolne , gmin-
ne , powiatowe , wojewódzkie i finał ogólnopolski.
   5 marca 2013 r. nasze uczennice (Paulina 
Szyma-la , Sylwia Złomańczuk i Łucja Walczak) , 
które przygotowała p. Anna Pieczykolan, wzięły 
udział w eliminacjach gminnych. Konkurs odbył 
się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy . Test 
składał się z 20 pytań , dotyczących pożarnictwa. 

WYWIAD Z PANEM DYREKTOREM                                                                          
Zbigniewem Świrszczem

- Panie Dyrektorze, minął ponad rok od naszej                                                                               
ostatniej rozmowy, cieszymy się ,że możemy                                                                                        
  z Panem porozmawiać. 
- Niezmiernie mi miło. 

- Co zmieniło się przez ten okres w naszym                                                                           
gimnazjum ?

- Zmieniło się bardzo dużo. Zostało zakupione 
wiele pomocy dydaktycznych, aby zachęcić uczniów                                                                              
do nauki. Bierzemy również udział w projekcie ,, Uczeń z klasą ’’ i kontynuujemy e- Dziennik. 

- No właśnie, w ubiegłym roku szkolnym uczniowie klas III po raz pierwszy pisali egzamin w 
nowej formule. Jak Pan to ocenia ? 

- Tak, po raz pierwszy III klasy pisały egzamin gimnazjalny w nowej formule w 2012 roku. Nasze 
gimnazjum na tle innych szkół wypadło bardzo dobrze. Szczególnie wysokie wyniki były z części 
humanistycznej. Nowa forma egzaminu gimnazjalnego różni się od wcześniejszej. Teraz w części 
humanistycznej uczniowie piszą osobny test z historii i wiedzy o społeczeństwie a osobny z języka 
polskiego, a w części matematyczno-przyrodniczej oddzielny matematyki i przedmiotów 
przyrodniczych. Język angielski pisany jest na poziomie podstawowym i rozszerzonym . Do 
wyników dołączony jest również zapis jaki procent uczniów zdobył taki sam wynik, pozwala to na 
sprawdzenie jak wypadło się na tle innych uczniów. 

- A projekty realizowane w gimnazjum przez naszą społeczność, jakie jest ich znaczenie ? 

- Nasze gimnazjum realizuje już trzeci projekt z rzędu. Obecny to„ UCZEŃ Z KLASĄ – 
WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW I UCZENNIC GIMNAZJUM W 
STARYM ZAMOŚCIU” Ma on wartość ok. 240 tys. zł. Finansowany jest ze  środków Unii 
Europejskiej i budżetu państwa. Bierze w nim udział 128 uczniów. W ramach projektu gimnazjaliści 
biorą udział w różnorakich zajęciach: skierowanych zarówno do tych, którzy mają trudności w 
nauce, jak i do uczniów zdolnych. Są to typowe zajęcia klasowo-lekcyjne, ale także e-learningowe z 
wykorzystaniem technologi komputerowej i informacyjnej. W ramach projektu szkoła zakupiła 
pomoce dydaktyczne o wartości ok.50 tys. zł. m.in.:, mapy, fantom, laptop, programy komputerowe i 
wiele innych. Każdy uczeń wyposażony został w materiały piśmiennicze. Także w ramach projektu 
odbędą się dwie bardzo atrakcyjne wycieczki: do Lublina i Warszawy. Do projektów przystępujemy, 
aby zwiększać ofertę edukacyjna szkoły,  podnosić jakość kształcenia, promować nasze gimnazjum.. 

- Czy w przyszłym roku szkolnym będzie funkcjonował tylko e- dziennik czy też pozostanie ten 
tradycyjny  ,, papierowy’’ ?
- W przyszłym roku funkcjonował będzie tylko e- dziennik , ponieważ testowaliśmy już go przez  2 
lata zgodnie z przepisami, tak więc pozostanie tylko  elektroniczny. 
- Dziękujemy za poświęcony czas. Na Pana ręce z okazji Świąt Wielkiejnocy składamy 
wszystkim pracownikom szkoły  życzenia -  ciepła, radości, szczęścia, satysfakcji z pracy z nami, 
z młodzieżą. 
- Dziękuje, również życzę wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych i oczywiście 
klasom III jak najlepszych wyników na testach gimnazjalnych. 
                                                                                                 Rozmawiały
                                                                                   Weronika Kwoka i Kinga Bochniak

Oto wyniki konkursu w grupie wiekowej gimnazjum : I miejsce Paulina Szymala , II miejsce Łu-
cja Walczak , III miejsce Sylwia Złomańczuk z klasy III,,b". Uczestnicy turnieju otrzymali dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe.  Zdobywcy pierwszych miejsc  będą uczestniczyli w eliminacjach po-
wiatowych  26.03.2013 r. w Zamościu.                     Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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WALENTYNKI

   Walentynki to coroczne święto  zako-
chanych obchodzone 14 lutego. Nazwa 
pochodzi od św. Walentego. Na Zacho-
zie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Sta-
nach Zjednoczonych, czczono św. Wa-
lentego jako patrona zakochanych. Dzień 
14 lutego stał się więc okazją do 
obdarowywania się drobnymi upomin-
kami, wysyłaniem listów zawierających 
wyznania miłosne, sprawiania przyjem-
ności drugiej osobie.

Ankieterzy „Kanclerzyka” przeprowadzili wśród 
gimnazjalistów sondaż dotyczący ich zainteresowań 

Zapytali  ich o hobby i o muzykę, której najchętniej 
słuchają.
  
W ankiecie wzięło udział 139 uczniów naszego 
gimnazjum. Oto wyniki:
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Gatunek  muzyki, której najchętniej słucham to:
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   W naszej szkole dnia 7 lutego odbyło się z tej 
okazji przedstawienie przygotowane przez klasę 
III a ( Sylwia Smyk, Magdalena Ka-płon, 
Ola Kolodziejczyk, Patryk Wiatrzyk, Ma-
teusz Maziarczyk, Justyna Pieczykolan, 
Diana Duda, Iza Sołtys )  oraz III b 
( Martyna Soboń, Renata Szymala, Sylwia 
Złomańczuk, Monika Rybak, Kinga Bo-
chniak, Tatyana Praktyka, Weronika Kwo-
ka, Kacper Zwiernicki, Paulina Szymala ) 
nad wszystkim czuwały p. Beata Ziemińska oraz 
p. Małgorzata Złotnik.   

   Spektakl zyskał wielkie 
uznanie, na sali wybuch-
ały co chwilę salwy  
śmiechu. Cofnęliśmy się - 
do historii, przenosząc się 
do starożytnej Grecji,  
później do średniowiecza   
  w końcu poprzez Romo i 
Julię do czasów 
współczesnych. Aktorzy 
jak zwykle popisali się 
swym talentem, cały trud 
został wynagrodzony 
gromkimi brawami. 
Czekamy na wiecej takich 
przedstawień. ;) 
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JASEŁKA      „21 grudnia 2012 roku w naszej szkole odbyły 

się jasełka. Najprostsza definicja “Jasełek” to 
widowisko związane z Bożym Narodzeniem i 
otaczającymi je wydarzeniami religijnmi i histo-
rycznymi. Swoje korzenie wywodzi i wzorowane 
jest na średniowiecznych misteriach franciszkań-
skich. To właśnie Św. Franciszek z Asyżu uzna-
wany jest za twórcę przedstawień bożonarodze-
niowych. Treścią inscenizacji jasełkowych jest 
historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku 
Heroda.                                                                  
       W naszym gimnazjum uczniowie klasy Ib,  
IIIa i IIIb pod opieką p. Beaty Ziemińskiej oraz 
p. Małgorzaty Złotnik wystawili współczesną 
opowieść o narodzinach Jezusa i życiu 
pierwszych ludzi (Adama i Ewy).

   Ksiądz Tomasz Turek przygotowywał 
uczennice klasy IIIb do wykonywania  podczas 
przedstawienia kolęd. Po jasełkach, które 
trwały ok. 45 minut uczniowie klasy Ib, których 
opiekunem była p. Małgorzata Dega 
przedstawili nam zwyczaje bożonarodzeniowe 
w wybranych krajach świata. Podczas 
prezentacji częstowali oni uczniów na widowni 
pierniczkami oraz wykonywali piosenki 
charakterystyczne dla danego państwa. Po 
zakończeniu prezentacji odbyło się rozdanie 
nagród za konkurs bożonarodzeniowy 
organizowany przez SU oraz prezentów dla 
uczniów od dyrektora szkoły. Następnie 
wszyscy w świątecznym nastroju pożegnali się 
aż do Nowego Roku.
     W dniach od 27 listopada do 7 grudnia 

2012 roku w klasach prowadzona była 
akcja „ Góra Grosza ‘’ orgaznizowana 
przez towarzystwo NASZ DOM . W akcji 
wzięły udział klasy: Ia ,Ib ,IIb ,IIc, IIIa, IIIb, 
nauczyciele oraz pracownicy szkoły. 
Koordynatorem akcji była p.Małgorzata 
Złotnik
Uzbierano:
Ia-14,61zł
Ib-53,89cł
IIb-8,47zł
IIc-26,46zł
IIIa-26,95zł
IIIIb-15,74zł
pokój nauczycielski : 13,51zł

RAZEM : 149,63zł 

8 MARCA - DZIEŃ KOBIET

   Dzień 8 marca to dzień szczególny – to święto tej piękniejszej połowy 
ludzkości. Niewielu wie ze jest ono wyrazem szacunku dla ofiar walki o 
równouprawnienie kobiet. Ustanowione zostało w 1910 roku. 
W tym dniu mężczyźni składają życzenia oraz obdarowują panie 
kwiatami,  upominkami.
  W szkole Dzień Kobiet był obchodzonyz wielkim rozmachem. Nasi 
szkolni mężczyźni ubrani byli elegancko w białe koszule, a Panie w 
sukienki. Wszyscy wyglądali pięknie. Głównym elementem tego dnia był 
występ artystyczny przygotowany przez p. Beate Soboń w którym 
udział wzięli : Kacper Zwiernicki - Adam, Piotr Bakuniak, Paweł 
Niedużak, Tomasz Mazur, Bartłomiej Luchowski, Sławek 
Tywoniuk - Ewy, Piotr Burcon - wąż, Grzegorz Goch, Mateusz 
Maziarczyk - diabły, Kacper Papis - prowadzący. Występ 
udoskonalił chór Samozwańców, gwiazdami występu był p.Marcin 
Kosecki oraz p.Roman Blonka. Szkolny Klub Wolontariusza 
,,Uśmiech" podarował każdej kobiecie smaczny prezent - jabłko oraz 
każdej pani nauczycielce upominek wykonany własnoręcznie przez 
wolontariuszy. 

     
        Sukcesów w życiu zawodowym,
      zdrowia, i wszystkiego co najlepsze 
z okazji Dnia Kobiet, urodzin i imienin 
     dla Pani Beaty Ziemińskiej 
           od najbardziej rozgadanej
             klasy w szkole. 
  

Dużo zdrowia, szczęścia, 
pomyślności i uśmiechu 

dla dziewczyn z II b
Od wielbicieli

           Dużo miłości, szczęścia
    i dalszych sukcesów w piłce nożnej 
dla drogiej Weroniki 
od tajemniczego wielbiciela. 

            - Najlepsze życzenia
 dla Skwarka   

                Wszystkiego n
                 ajlepszego 
    dla najukochańszej wychowawczyni 
                      klasy IIIc 
        od tajemniczych wielbicieli. .

Redaktorzy „ Kanclerzyka zebrali życzenia , które chłopcy chcieli 
przekazać Paniom. Oto niektóre z nich

        Najlepsze życzenia 
        dla dziewczyn 
           klasy  Ia i IIIb -
             Panowie 

GÓRA GROSZA
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   Zakończył się pierwszy semestr roku szkolnego 2010/2011. Nauczyciele podsumowali wyniki nauczania i zachowania.      Redakcja „Kanclerzyka”, dzięki uprzejmości 
Pana Dyrektora, przedstawia opracowane przez niego zbiorcze zestawienia:  uczniów z najwyższą średnią, uczniów ze 100% frekwencją, zestawienie ocen z zachowania, 
zestawienie frekwencji klas, zestawienie średnich klas z przedmiotów obowiązkowych, zestawienie średnich z języka polskiego i matematyki.                                                 
    Statystyka ta została wcześniej przedstawiona rodzicom przez Pana Dyrektora na ogólnym zebraniu semestralnym
    Najlepszym uczniom i klasom serdecznie gratulujemy, a pozostałym życzymy, by dołączali do  liderów.

Średnia ocen z przedmiotów obowiazkowych 
za I sem 12/13
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Zestawienie frekwencji za I semestr 2012/13

Zestawienie średnich  
j.polski - matematyka
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Zestawienie średnich ocen z języka angielskiego za I semestr 2012/13

Serie1

Zestawienie ocen zachowania 
za  I semestr 2012/13

wzorowe; 4

bardzo bobre; 40

dobre; 73

poprawne; 36; 
nieodpowiednie; 

7 naganne; 1

wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne

Uczniowie ze 100% FREKWENCJĄ

KlasaI C
Angelika Sobolewska – KL I C

Patryk Wiatrzyk – KL III A
Paulina Szymala, Kacper Zwiernicki   - III B

Uczniowie ze średnią 4,75 

Karolina Derkacz – 4,80
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