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Czy wiesz że:    
Gimnazjum (z łac. 
gymnasium z grec. 
gymnásion – "miejsce 
służące gimnastyce")     
  W starożytnym Rzymie 
gimnazjum był to pewien 
rodzaj państwowej szkoły 
średniej.                
  W starożytnej Grecji 
gimnasion   był naj-
częściej rodzajem parku 
wraz z budynkiem prze-
znaczonym do uprawiania 
ćwiczeń fizycznych.      
  Później miejsce coraz 
częściej stawało się 
miejscem spotkań 
towarzyskich i dysput, 
by w następnym okresie 
stać się publiczną 
szkołą średnią.          
  Współcześnie gimnazja 
to różnego typu szkoły 
średnie w wielu 
państwach europejskich.  
Gimnazja przywrócono w 
Polsce w 1999r.          
                więcej str. 2  

    Wydarzenia miesiąca       
  Jubileuszowe rozpoczęcie        
   nowego roku szkolnego          
Śrubowanie klas pierwszych      

Dzień Edukacji Narodowej

        Jubileuszowe -15-te uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 20/2014 w gimnazjum
   2 września  społeczność naszej szkoły uroczyście za-
inaugurowała nowy rok szkolny 2013/2014. Była to 
jubileuszowa inauguracja – bo odbyła się  po raz 15.  
Na placu przed budynkiem szkoły w słoneczny, choć 
chłodny poranek zebrali się uczniowie, nauczyciele, 
rodzice i pracownicy gimnazjum.   Uroczystość 
rozpoczęła msza święta odprawiona przez ks.P. Skórę 
i ks.T. Turka . Następnie głos zabrał Dyrektor gim-
nazjum  p. Zb. Świrszcz , powitał zebranych (szcze-
gólnie ciepło uczniów klas I)   i przedstawił organi-
zację nowego roku szkolnego. Życzył wszystkim 
sukcesów, satysfakcji z pracy.  Z  okazji rocznicy 
wybuchu II wojny światowej delegacja uczniów udała 
się pod pomnik  ofiar wojny, by złożyć kwiaty i 
zapalić symboliczne znicze. Następnie gimnazjaliści 
rozeszli się do klas na pierwsze w nowym roku 
szkolnym spotkania z wychowawcami.
                                                                 więcej str. 2 i 3

12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz   
z zakupionym numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do             
31 listopada 2013 r. Wśród czytelników rozlosowana będzie atrakcyjna nagroda  
wartości około 50zł.

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

Zadanie 1
Rozwiąż dwa poniższe rebusy. Rozwiązaniem są dwa imiona greckich filozofów.
Podaj  je i napisz kilka słów o nich.                 

                 REBUS 1                                                     REBUS 2

Zadanie 2
Oto imiona i nazwiska wyimaginowanych osób. Jeżeli litery ich imion i nazwisk 
ustawić w odpowiednim porządku - powstaną nazwy krajów skąd one pochodzą. 
Spróbujmy więc odgadnąć kraj ojczysty każdej z tych osób. 
Jak będzie wiadać na przykładach, wizytówki są swego rodzaju anagramami. 

1) Alf Dinnai      2) Anna Tregy   3) Dan Shour    4) Ira Saulta

5) Sara Kykot    6)Lena Zuewe  6) Ian Spahiz     8) E. I. Gawron

Zadanie 3
Rozwiąż  rebus czterowyrazowy. Pierwsze  litery wyrazów: E. N, K,K
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Drodzy Czytelnicy                                                                                                             

         No i rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Jubileuszowy – bo to już piętnasty rocznik 

młodzieży przestąpił mury naszej szkoły. .                                                                            

            Wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom, pracownikom oraz przyjaciołom 

„Kanclerzyka”w najbliższych miesiącach nauki życzymy jak najwięcej radosnych dni.

Niżej przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Zespół redakcyjny

2 września 2013 – początek roku szkolnego 

 Ferie świąteczne 
23 do 31 grudnia (Boże Narodzenie/Nowy Rok)                      
17 do 22 kwietnia (Wielkanoc). 

 
20 stycznia - 2 lutego 2014 r. 
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie; 

27 stycznia - 9 lutego 2014 r. 
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie; 

3 - 16 lutego 2014 r. 
województwa: kujawsko - pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, 
wielkopolskie; 

17 lutego - 2 marca 2014 r. 
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

23 – 25 kwietnia egzamin gimnazjalny
23 kwietnia - egzamin gimnazjalny (część humanistyczna) 
24 kwietnia - egzamin gimnazjalny (część matematyczno-przyrodnicza) 
25 kwietnia - egzamin gimnazjalny (język obcy) 

 2014 – koniec roku szkolnego
Ferie letnie
28 czerwca – 31 sierpnia 

   Dnia 30 września w całej Polsce szczególnie przez 
nastolatków obchodzony jest Dzień Chłopaka .            
W tym dniu dziewczęta wręczają chłopcom drobne 
upominki . Święto celebruje się także w innych 
krajach , lecz nie tego samego dnia . Co ciekawe, 
Dzień Chłopaka nie funkcjonuje oficjalnie w kalendarzu 
jak np. Dzień Kobiet czy Dzień Mężczyzn. Stanowi on 
raczej pewnego rodzaju zwyczaj o nie do końca 
określonym pochodzeniu. Z pewnością ma to być 
odpowiednik Dnia Kobiet, choć w nieco lżejszej, 
młodzieńczej wersji. Dzień Chłopaka świętowany jest w 
przede wszystkim w szkołach . 

   Z tej okazji w czwartek 26 września w naszym gimnazjum odbyła się uroczystość na cześć 
wszystkich chłopców. Spotkanie pięknymi życzeniami rozpoczęła A.Kapuśniak . Tuż po 
złożonych życzeniach nastąpiła część artystyczna, którą przygotowała kl. 2  B  pod opieką 
p.Beaty Ziemińskiej i p.Małgorzaty Złotnik . W przedstawieniu udział wzięli : K. Woszuk,  
A. Lal, E. Iwaniak , P. Piątek,  P. Bakuniak,M. Borys, P. Walczak D. Buryś , P. Kardzasz , 
M. Złotnik, W. Kalita, A. Wodyk 

       
Tradycją naszego Gimnazjum są obchody Światowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Na początku 
października przystroiliśmy naszą bibliotekę plakatami 
promującymi czytelnictwo. Na zachętę, każdy 
wypożyczający otrzymywał zakładkę ofiarowaną przez 
Wydawnictwo PWN. Została ogłoszona zbiórka 
„makulatury na szkolne lektury”, która ciągle trwa.            
        Pod koniec października został ogłoszony konkurs 
„Czy znasz swojego Belfra?”, uczniowie mieli za zadanie 
rozpoznać nauczycieli po zdjęciach z ich dzieciństwa. Tu 
serdecznie dziękuję nauczycielom za zdjęcia.               
Jak co roku dzięki księgarni Tuliszków mogliśmy zakupić 
ciekawe książki w ramach kiermaszu bibliotecznego. 
Została zorganizowana akcja „podaruj książkę naszej 
bibliotece”, w której udział wzięli:  p. A. i B. Komorowscy, 
p. D. Tusk, p. B. Zdrojewski,   p. J. Kaczyński.                  
p. K. Hołowczyc, p. J. Baran – prezes Sadu Rejonowego 
w Zamościu, p. M. Kiszka – przewodnicząca Klubu 
Seniora,                                                                             
            Bardzo serdecznie dziękujemy naszym 
darczyńcom

                 opiekun biblioteki szkolnej Małgorzata Złotnik
Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli : Agata 
Marczewska, Paulina Kukułowicz, Kamila Szypuła 

  Po zakończeniu przedstawienia został rozstrzygnięty konkurs na Mistera roku 2013. 
Tytuł przystojniaka zdobył Patryk Bochniak z klasy 1 A  . SERDECZNIE GRATULUJEMY 
      Tego samego dnia o godzinie 15:00 rozpoczęła się dyskoteka, która trwała do godziny 
20:00 . Wszyscy bawili się doskonale, była świetna muzyka . Dzień ten na długo zostanie 
w naszej pamięci.
                                                                         Agata Marczewska i Paulina Kukułowicz  
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NIECO HISTORII – GIMNAZJA W POLSCE
    W dwudziestoleciu międzywojennym w systemie oświaty funkcjonowały ośmio-
klasowe gimnazja, do których uczęszczali uczniowie w wieku od 10 do 18 lat. Od 
1932 r. uchwała sejmowa  wprowadzała nową strukturę systemu oświaty. Zniosła 
ona dwie pierwsze klasy dotychczasowego gimnazjum, klasy od III do VI stały się 
klasami nowego czteroklasowego gimnazjum, a klasy VII i VIII klasami dwuletniego 
liceum ogólnokształcącego. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej 
czteroletniego gimnazjum było ukończenie 12 roku życia oraz wykazanie się 
wykształceniem, objętym programem sześciu klas szkoły powszechnej stopnia 
trzeciego. Nauka w gimnazjum kończyła się  nazywaną potocznie małą maturą.        
Funkcjonowanie gimnazjów zostało przerwane przez II wojnę światową. Gimnazja 
zostały zniesione w roku 1948.
    Gimnazja w polskim systemie oświaty pojawiły się ponownie 1 września 1999r.. 
Od tego roku gimnazjum to drugi, obowiązkowy poziom kształcenia w . Uczęszcza 
do niego młodzież w wieku 13-16 lat. Pierwszym rocznikiem, który chodził do 
gimnazjum, był rocznik 1986

SPRZĄTANIE ŚWIATA

PRACOWNICY GIMNAZJUM
W tym roku szkolnym w naszej szkole pod wodzą dyrektora Zbigniewa Świrszcza pracują:

          
NAUCZYCIELE
j. polskiego: Marzena Bielesz, Małgorzata Niedziela, Jerzy Pitek
j. niemieckiego: Maria Blenker, Bożena Siekierda
j. angielskiego: Beata Ziemińska, Monika Wołos,  Małgorzata Dega
matematyki: Barbara Mołodecka, Wioletta Derkacz
sztuki: Anna Chabros
informatyki: Marcin Kosecki
geografii: Małgorzata Dega, 
fizyki:  Marcin Kosecki
religii: Ks. Kąkol Tomasz, Ks. Turek Tomasz
wych. fizycznego: Roman Blonka, Sławomir Dudek, Paweł Lewandowski
biologii:  Halina Mazurek, EwaMróz 
chemii: Halina Mazurek
WOS-u: Jerzy Pitek
Techniki: Anna Pieczykolan
Historii: Marzanna Świrszcz
EDB:                       Jerzy Pitek
o bibliotekę i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej dba Małgorzata Złotnik
pedagogiem jest Beata Soboń.

PRACOWNICY OBSŁUGI
KIwaniak Monika, Kaluźniak Dorota, Maluga Joanna, Nizioł Łarysa, Nowak Mieczysława 
Papis Marzena, Jaworski Waldemar,, Smyk Ewa
Obsługą sekretariatu szkoły zajmuje się Maluga Joanna

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA UŚMIECH

Aktualnie w Klubie pracuje 33 wolontariuszy z klas I, 23 z 
klas II i 11 z klas III. Jednak nie ilość ale jakość pracy 
włożonej w działania wolontariackie świadczą o naszej sile. 
Od września SZ. K. W. „ UŚMIECH” zorganizował bądź 
przyłączył się do udziału w następujących akcjach:
  *Sprzedaż cegiełek dla Fundacji na Rzecz Osób Niewi-
domych i Niepełnosprawnych: Pomóż i Ty na kwotę 160 zł

Szeregi Szkolnego Klubu Wolontariusza 
„ UŚMIECH” działającego w naszej szkole od 
2009 roku pod opieką p. pedagog Beaty Soboń 
od września zasilili  nowi wolontariusze 

*Udział w akcji Kartka dla Oliwki;*Konkurs dla  „ Zbieraj zakrętki”trwający od 1.10.2013 r.
 do 1.05.2014r. Zakrętki zbieramy dla Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach oraz dla 7 – miesięcznego 
Szymonka Bondyry z Zamościa na protezę prawej rączki.*Aktywnie  włączyliśmy się do „Pomocy dla 
Michała Hubali” – organizując cotygodniowe kiermasze domowych ciast i kanapek. Akcja zakończy się 
27 listopada 2013r. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na rehabilitację Michała. W ramach tej akcji 
wolontariusze sprzedali 6 koszulek na kwotę 360 zł. *Sprzedaż cegiełek na rzecz Hospicjum Santa Galla 
w Łabuńkach na kwotę 600 zł.
    Chcemy podziękować wszystkim, którzy wspierają nasze działania, biorąc w nich udział. Dziękujemy 
Panu Dyrektorowi, Pani sekretarce, naszym wychowawcom, nauczycielom, Paniom sprzątaczkom oraz 
wszystkim naszym koleżankom i kolegom. Serdeczne podziękowania dl nauczycieli ze SP w Wierzbie za 
aktywne włączanie się do akcji „Pomoc dla Michała”. A za pyszne ciasta na kiermaszach dziękujemy na-
szym mamom. Mamy nadzieję, że ta pomoc wywoła choćby jeden uśmiech na twarzy tych, którym poma-
gamy. Wszystkim życzymy pomyślnego rozwiązania swoich problemów. Justynie, Szymonkowi, Oliwce i 
Michałowi siły i szybkiego powrotu do zdrowia, Trzymamy za Was kciuki. Wolontariusze
                                                                                                                   Opiekun Klubu  Beata Soboń

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w akcji 
SPRZĄTANIE ŚWIATA, której u nas 
koordynatorem  jest p. Halina Mazurek.i                
p.Małgorzata Dega  Uczniowie wszystkich klas 
razem z wychowawcami porządkowali teren w 
pobliżu  szkoły.  Wyposażeni   w jednorazowe  
rękawice, plastikowe worki zdołali żebrać całkiem 
okazałą górę śmieci. Miejmy nadzieję, że skutkiem 
tej akcji będzie nie tylko coraz bardziej czyste nasze 
środowisko, ale w wielu z nas wyrobi taki  nawyk, 
który powstrzyma nas przed bezmyślnym 
wyrzucaniem wszystkiego co zbędne, gdzie 
popadnie.
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Rocznica 17 IX

  Dnia 17 września 1939 roku miała miejsce 
zbrojna napaść ZSRR na Polskę. Była to część 
tajnego paktu „ Ribbentrop-Mołotow „ zawartego 
pomiędzy Rosją a Niemcami. Po agresji 
aresztowanych zostało ponad 200 tys. Polaków w 
tym : oficerów, policjantów i ziemian . Obywatele 
Rzeczpospolitej, zostali zmuszeni do przyjęcia 
obywatelstwa radzieckiego . Masowe wywózki na 
Syberię objęły około 1 miliona ludzi. Około 22,5 
tys. polskich oficerów i policjantów zostało 
uśmierconych w Katyniu . 
               We wtorek 17 września 2013. z tej okazji 
w naszym gimnazjum na holu pierwszego piętra 
pod opieką p. Marzanny Świrszcz zorganizowano 
apel pamięci. Uczniowie upamiętniając rocznicę
przybyli w strojach galowych. Klasa 3 „ c „ przygotowała część artystyczną, która przypomniała 
nam jak bardzo ważna jest nasza wspólna, często tragiczna historia. Obejrzeliśmy  filmy 
patriotyczne, które przypominały tragiczne losy Polaków. Łzy same napływały nam do oczu. 
 Po zakończeniu apelu Pan Dyrektor Zbigniew Świrszcz, serdecznie podziękował młodzieży za 
poświęconą uwagę, za godne uczczenie tej rocznicy .
                Rocznica powinna przypominać Polakom jak cenna jest niepodległość, jak powinni 
dbać o to, by w przyszłości tej niepodległości nic nie zagrażało. Dziękujmy bohaterom za to, że 
nie spotkało nas to, co zdarzyło się naszym przodkom, starajmy się nie zapominać o tak 
ważnych wydarzeniach z przeszłości Polski . 
                                                                                     Przygotowały :
                                                                               Paulina Kukułowicz i Agata Marczewska 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

     Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela 
odbyła się w naszej szkole 17 październi-
ka. Z tej okazji uczniowie klas 3 a i 3b 
przygotowali pod okiem
p. Małgorzaty ZłotnikI p.Beatay Ziemiń-
skiej przedstawienie pod tytułem "Skąd 
się wziął na świecie nauczyciel? " . Ta 
krótka i zabawna historia pokazała 
wędrówkę nauczyciela z raju do piekła , a 
z piekła na Ziemię. Wszystko to odbywało 
się w bardzo miłej i zabawnej atmosferze.  
         Na koniec nauczyciele dostali słodki
prezent - góralki .

Wywiad z Przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego 
Angeliką Jaworską.

 -Redakcja „Kanclerzyna” skład Ci 
serdeczne gratulacje z okazji wygrania
 wyborów na Przewodniczącą SU
 - Dziękuję bardzo oraz serdecznie dziękuję za wszystkie głosy.
 
-Czy z tego powodu odczuwasz jakąś tremę ? 
-Jak każdy trochę się stresuję i mam lekka tremę , ale jestem pozytywnie 
nastawiona do pracy przewodniczącej. 

- W trakcie kampanii wyborczej rywalizowałaś z dwiema 
koleżankami. Jak ją oceniasz? 
- Miałam 82 głosy co stanowiło 51%. To była ciężka , ale zdrowa 
rywalizacja. Mam nadzieję ,że wszyscy fair głosowali.

 -Przedstaw się nam jeszcze bliżej. Jakie masz plany w? Czym 
się interesujesz? 
- W planach mam zostać seksuologiem bądź dziennikarką. Jeszcze myślę 
nad przyszłym zawodem, ale mam nadzieję ,że wybiorę któryś z tych. 
Interesuję się piłką nożną i siatkówką. W wolne , słoneczne dni lubię 
spotkać się z przyjaciółmi i pograć w nogę. 

-Przejdźmy do pytania związanego z objętą przez Ciebie funkcją. 
Czym ona jest dla Ciebie?
 -Jest dla mnie zadaniem , które trzeba wykonywać sumiennie i z odwagą. 
Jest to dla mnie pewien rodzaj odpowiedzialności. 

-Jak sądzisz czego nasza społeczność oczekuje od Samorządu 
Uczniowskiego?
 -Na pewno więcej dyskotek , albo chociaż żeby trwały dłużej. Zapewne 
każdy by chciał więcej wycieczek poza obręb naszego powiatu. Wycieczki 
sprawiają , że poznajemy świat , spędzamy miło czas oraz się integrujemy. 
Sądzę ,że społeczność oczekuję powstania szczęśliwego numerku. 

-Czy wszystkie z nich można spełnić?
 - Miejmy nadzieję, że tak.

 -Życzymy Ci, aby udało Ci się jak najwięcej, satysfakcji z 
pełnionej funkcji dla dobra Twojego i całej naszej społeczności. 
-Dziękuję za miłe słowa.

                                                              Rozmawiała Kamila Szypuła



8   Prezentacja klas I Rozpoczęcie roku szkolnego 5

ŚLUBOWANIE  KLAS PIERWSZYCH WYBORY PRZEWODNICZĄCEJ SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

  19 września w gimnazjum odbyły się wybory przewodniczącej Samorządu Ucznio-
wskiego. Do rywalizacji przystąpiły trzy kandydatki, które w trakcie kampanii wybor-
czej  w formie plakatów reklamowały swoje kandydatury. Prawo oddania głosu mieli 
wszyscy uczniowie gimnazjum w wyborach: równych, tajnych, bezpośrednich 
większościowych. Reporterzy ”Kanclerzyka” prezentują sylwetki kandydatek. Każdej 
zadali trzy pytania:
1. Czy mogłabyś się nam przedstawić?
2. Co lubisz ? Czym się interesujesz? Czego nie lubisz?
3. Dlaczego kandydujesz?
4. Jaki jest twój program na roczną kadencję? 

1.Mam na imię Angelika Jaworska. Chodzę do klasy 3b. 
2.Lubię dziennikarstwo. W przyszłości chciałabym zostać 
dziennikarką. Lubię grać w siatkę i piłkę nożną. Nie lubię 
złej pogody, ponieważ jestem osobą rozrywkową.
3. Szczerze to namówiły mnie do tego przyjaciółki, gdyż 
miałam ambicję zostania przewodniczącą naszej szkoły.
4. Chciałabym aby w naszej szkole "powstał" szczęśliwy 
numerek. Co jak co, ale na pewno każdy chciałby więcej 
dyskotek i chciałabym to ulepszyć. Dziękuje bardzo tym 
którzy na mnie glosowali.

1.Nazywam się Paula Kuniec. Chodzę do klasy 3b.
2.Lubię zwierzęta,  przede wszystkim psy i koty. Interesuję 
się wszelkimi rzeczami związanymi z kosmetologią. W 
przyszłości chciałabym  założyć swój własny salon 
kosmetyczny. Szanuję ludzi szczerych i nie znoszę 
kłamstwa. 
3. Do kandydaci namówiły mnie moje przyjaciółki  i to w 
sumie dzięki nim startuję w wyborach. Druga przyczyną jest 
to ,że chciałam wiele zmienić w naszej szkole na lepsze.
4.Chciała bym żeby został przywrócony bal gimnazjalny 

1. Jestem Ania Pieczykolan. Chodzę do klasy 3a.
2. Lubię spotykać się z ludźmi i być w gronie swoich przy- 
ciół. Nie przepadam za przedmiotami ścisłymi.  Interesuję 
się sportem ,a najbardziej lubię grać w siatkówką 
3. Do kandydaci skłoniło mnie chęć wprowadzenia zmian i 
moich pomysłów w naszej szkole.  
4. Moim programem  jest wprowadzenia szczęśliwego 
numerka i więcej wycieczek szkolnych.

Komisja Wyborcza w skladzie:p.M. Złotnik, p. B. Ziemińska (które były jednocześnie 
organizatorem wyborów) po podliczeniu wszystkich oddanych głosów ogłosiła wyniki:
Przewodniczącą SU została- Angelika Jaworska, jej zastępcą Paula Kuniec, skarbnikiem
Anna Pieczykolan.                                           Wywiad z nową przewodniczącą str. 10

    10 października 2013 r .wnaszej szkole 
odbyło się ślubowanie klas pierwszych . By-
ło to uroczyste i oficjalne przyjęcie pierwszo-
klasistów  w poczet  uczniów Gimnazjum im. 
Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu .       
  Część oficjalna miała bardzo podniosły 
charakter. Rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandaru i uroczystego odśpiewania hymnu 
szkoły.  Następnie Pan Dyrektor  Zbigniew 
Świrszcz powitał wszystkich i przypomniał 
znaczenie tego aktu dla nas wszystkich. 

  Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowa-
nie na sztandar szkoły wobec całej naszej 
społeczności,  zobowiązali się do prezento-
wania postawy godnej ucznia, sumiennego  
wykonywania swoich  obowiązków .
  Tuż po części oficjalnej , odbyła się część 
artystyczna . Klasy drugie przygotowały tak 
zwane „ Otrzęsiny „inaczej nazywane 
„ chrztem kotów „. Polega to na wesołej, 
zabawie,

  w której biorą udział zarówno uczniowie jak 
i nauczyciele . Przygotowaliśmy różne konku 
urencje min. beg w workach , taniec par z 
balonami , reklamowanie  produktów , 
segregowanie śmieci itp. W jury zasiedli : p . 
Paweł Lewandowski , p. Beata Soboń, p. 
Małgorzata Złotnik i przewodnicząca szkoły 
Angelika Jaworska . Pierwsze miejsce w 
„ zawodach „ zajęła klasa 1 c drugie klasa 1” 
a” a trzecie 1 „b” . Otrzęsiny dobiegły końca 

  Tuż po zakończeniu części artystycznej 
klasy pierwsze przygotowały poczęstunek . 
Pyszne kanapki, ciastka , owoce, napoje 
zmęczonym „bohaterom” zabawy bardzo 
smakowały. Po poczęstunku odbyła się 
dyskoteka . Wszyscy bawili się pysznie
 Serdecznie więc  witamy  pierwszaków i 
serdecznie im gratulujemy  !                           
         Mamy nadzieję , że te 3 lata w 
gimnazjum będą najlepszymi latami 
waszego życia 

                    Przygotowały :                             
Agata Marczewska i Paulina Kukułowicz 
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. Redakcja „Kanclerzyka” prezentuje nowych uczniów naszej szkoły – 
pierwszoklasistów. W tym roku szkolnym są trzy klasy pierwsze A, B i C.
Ogółem w trzech klasach pierwszych uczy się 62 uczniów
       kl. I A  11 dziewcząt i 13 chłopców – razem 24 uczniów
       kl. I B  13 dziewcząt i  8 chłopców – razem 21 uczniów
       kl. I C   7 dziewcząt i  10 chłopców – razem 17uczniów

 Życzymy im, by trzy lata spędzone w murach naszego gimnazjum były 
dla nich pasmem sukcesów i radości. 

          KLASA  I A     Wychowawca : Pan Paweł Lewandowski      
 Abdelaziz Sara,Bochniak Patryk s. Mariana,Bochniak Patryk s. Artura, Czarniecki  Ma-
teuszDudka Karol, Garbal Wiktoria, Goch Ewelina, Iwaniak Konrad, Janda Kamila, Jacu-
niak Aleksandra, Kulas Eliza, Lis Kamil, Lisiewicz Weronika, Magryta Wiktoria, Maluga 
DanielMaziarczyk Karolina, Mazurek Bartłomiej, Mężyński Jakub, Pawlasiuk Jakub, 
Pieczykolan Paulina, Szymala Przemysław, Tokarz Patrycja, Torobiński Oskar, Woźniak
Dawid

         KLASA IB              Wychowawczyni klasy: Pani Małgorzata Dega
Białek Jakub, Budzyńska Katarzyna, Florek Wiktoria, Goździuk Adrian, Greszta Da-
mian, Hołota Gabriel, Jaskulecki Jakub, Kaluźniak Kinga, Mazurek Patrycja, Orysz-
czak Sylwia Pieczykolan Adrian, Piróg Karolina, Przychodaj Wiktoria, Ptak Barbara, 
Seroka JagodaSzala Sebastian, Szewc Weronika, Śliwa Ilona, Świrszcz Adrian, 
Tchórz Agata, Złomanczuk Kamila

         KLASA I C              Wychowawczyni klasy: Pani Małgorzata Dega
Baran Agata, Bojar Kacper, Chlebowski Kacper, Denkiewicz Patryk, Krolikowska 
Natalia, Krzak Danial, Kwoka Aleksandra, KyckoEwa, Lisińska Izabela, Molas 
Joanna, Pieczykolan Michał, Rękas Grzegorz, Rutyna Jakub, Sołoducha Sebastian, 
Szawczuk Kamil, Wiatrzyk Łukasz, Zalewska  Kamila

NOWI GIMNAZJALIŚĆI



 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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