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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 - 14 kwietnia 2014 r.                   
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna nagroda  o wartości około 50zł.  
 

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

          Wiosna    Święta Wielkiej Nocy                
Święto Wiosny obchodziło się kiedyś w nieco inny 
sposób jak dziś. Nadchodzącą wiosnę witano gene-
ralnymi porządkami. Przyozdabiano drzewko świer-
kowe kolorowymi wstęgami, papierkami i obrazkami 
świętych. Ten maik obnosili chłopcy i dziewczęta. 
Śpiewano przy tym pieśni o pożegnaniu zimy i powi-
taniu lata. Obecnie w całej Polsce wiosnę wita się 
21 marca, a zimę wypędza się poprzez topienie lub 
palenie Marzanny. Czas przed wielkim postem na-
zywany jest ostatkami/zapustami, a ostatnie 3 dni 
przed Środą Popielcową zapustem lub mięsopustem. 
Był to czas zabaw i wesołych pochodów przebie-
rańców. Chłopcy chodzili po wsiach przebierając się 
za konia, kominiarza, muzykanta, babę lub dziada.  
                                           więce str.2

  
"Wiosna"

Dzisiaj rano niespodzianie

 zapukała do mych drzwi

Wcześniej niż oczekiwałem 

przyszły te cieplejsze dni

Zdjąłem z niej zmoknięte 

palto, posadziłem vis-à-vis

Zapachniało, zajaśniało, 

wiosna, ach to ty

Wiosna, wiosna, wiosna, 

ach to ty

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 widać 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 1    Rozwiąż rebus

Zadanie 3    Rozwiąż rebus
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We wtorek zapustny, czyli przed Popielcem młodzież zbierała się w 
gospodzie, by wesoło zakończyć mięsopusty. Podczas zabawy tańcząca para stawała 
przed muzykantami, a jeden z chłopców przypominał wszystkim o konieczności 
złożenia pod koziołkiem pieniędzy. Tancerka rzucała pod figurę kozła stojącego na 
talerzu datek w podziękowaniu za zapustne tańce. W odróżnieniu od innych zabaw 
taniec ten opłacały dziewczęta. O godzinie dwunastej rozsypywano po gospodzie 
popiół –  i  tak zaczynał się post.

Kolejnym obrządkiem jest Wielkanoc. W pierwszy dzień kąpano się 
wcześnie rano. Idąc do rzeki lub jeziora nie należało rozmawiać ani obracać się. 
Zdrowie po takim zabiegu było zapewnione na cały rok. W drugie święto chłopcy 
poprzebierani za cyganów, chodzili z niedźwiedziem po wsi, zbierając dary. Na 
końcu niedźwiedzia wrzucano do wody i następowała zabawa. 

Najbardziej żywy ze zwyczajów wielkanocnych, do dnia dzisiejszego, to 
Śmigus - Dyngus stanowiący dalszy ciąg wielkopostnych praktyk magicznych. 
Chłopcy chodzili od domu do domu smagając nimi dziewczęta po nogach. Wykupić 
można się było malowanymi jajkami. 

Zgodnie z dawnym zwyczajem prima aprilis, czyli pierwszy kwietnia, 
jest dniem wzajemnego wprowadzania się w błąd, nabierania i oszukiwania dla 
żartu: Na prima aprilis nie wierz, bo się omylisz. Ponoć w dawnych wiekach 
naszej "złotej wolności" panowie bracia potrafili w tym dniu poczęstować gościa 
pierogami nadziewanymi trocinami czy kawą przyrządzoną z gliny. Wysyłano 
również listy ze zmyślonymi wiadomościami, dziwaczne prezenty lub po prostu 
kartkę z napisem: Prima Aprilis                            
                                                                               

Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli :Kamila Szymala, 
Agata Marczewska, Paulina Kukułowicz, Tomasz Bencal, Łukasz Mazurek

    Walentynki to  coroczne święto 
zakochanych przypadające  14 
lutego  . Nazwa pochodzi od św 
Walentego, którego wspomnienie  
liturgiczne w kościele katolickim 
obchodzone jest również tego dnia. 
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie 
listów zawierających wyznania miłosne 
    Właśnie z tej okazji w czwartek 13 
lutego odbyło się zabawne 
przedstawienie.  Postacie z bajek 
szukały swojej idealnej połówki w 
biurze matrymonialnym. Znalezienie 
odpowiedniej drugiej połówki nie jest 
łatwe, ale wróżce z biura 
matrymonialnego udało się znaleźć 
idealnych kandydatów dla naszych 
bohaterów. W przedstawieniu udział wzięli :

- Paula Kuniec ( narrator ), - Angelika Jaworska ( kierownik biura matrymonialnego ), - 
Kacper Papis ( Jacuś ), - Kinga Szymala ( Rebeca ), - Klaudia Jakubczak ( Piękna ) , - Adrian 
Wójtowicz ( Bestia ), Kamila Szypuła ( Zwykła dziewczyna - Wanda Nierusz z domu Zostaw ), 
- Marcin Mazurek ( Mały Książe ). Uroczystość przygotowały klasy 3 pod opieką 
p.Małgorzaty Złotnik i p.Beaty Ziemińskiej . 

KONCERT  GABRIELA FLESZARA 

     Dnia 10 lutego( poniedziałek ) 2014 roku w szkole odbył się koncert profilaktyczny o 
tematyce związanej z problemami uzależnień z udziałem Gabriela Fleszara. Jest to bardzo 
znany polski muzyk, którego przeboje często trafiały na ogólnopolskie listy przebojów. 
Zaśpiewał on nam m.in swój hit „Kroplą deszczu „ 

ŻYCZY 
CZYTELNIKOM 
REDAKCJA

WALENTYNKI

Muzyk opowiadał nam o swoim życiu, o 
początkach kariery, o swoich przeżyciach, 
o uzależnieniach  o nieszczęśliwej 
miłości.  Dzięki niemu dowiedzieliśmy się 
m.in. czym jest „Klub 27”.                       
Do klubu tego należą znani na całym 
świecie artyści, muzycy,  którzy zmarli 
przedwcześnie, w wieku 27 lat. Ich śmierć 
spowodowana była uzależnieniem od 
środków odurzających. 
To spotkanie na pewno wielu z nas dało 
dużo do myślenia. Dbajmy, szanujmy 
swoje życie i zdrowie, to przecież 
najcenniejszy dar jaki posiadamy .
        
                            Paulina Kukułowicz         
                           Agata Marczewska 
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  Międzynarodowy dzień wolontariusza 
obchodzony jest co roku 5 grudnia.  W naszej 
szkole świętowaliśmy ten dzień nieco później - 
13 grudnia. W tym dniu odbyło się ślubowanie 
nowych wolontariuszy. Na tę uroczystość 
zostały zaproszone mamy wolontariuszy z 
klas trzecich, pracownik Urzędu Gminy Pani 
Jadwiga Ostapińska  oraz panie z 
wolontariatu: Pani  Ewa Szczepańska, Pani 
Krystyna Rybińska, Pani Dorota Nowosad.   
Akademia rozpoczęła się o godzinie 11. Na 
początku została podsumowana praca 
wolontariatu. Opiekun naszego szkolnego 
wolontariatu ,,UŚMIECH" Pani pedagog   
Beata Soboń przeczytała list oraz życzenia
  

WYWIAD Z KSIĘDZEM 
TOMASZEM KĄKOLEM
NAUCZYCIELEM  RELIGII W GIMNAZJUM

-Interesuję się ...
Bogiem i tym wszystkim, co Bóg stworzył.

-Najchętniej zwiedziłbym... 
Ziemię Świętą, ponieważ jest to piąta                                                         
Ewangelia, którą można przejść, aby 
lepiej poznać Boga.

-Podziwiam...
Jana Pawła II, ponieważ pomimo trudności zawsze słuchał Boga i szedł 
drogą, którą mu wskazywał.

-Pochodzę z .... 
Komarowa. Jest to miejscowość historyczna. W 1920 r. odbyła się tu 
największa szarża kawalerii Polskiej. 

-Czy parafia Stary Zamość to księdza pierwsza parafia ?
Parafia Stary Zamość jest moją drugą parafią. Wcześniej pracowałem w 
Lilipinach Górnych.

- Jak się ksiądz u nas czuję?
Czuję się tu całkiem dobrze. 

- Czy od dziecka ksiądz wiedział, że będzie kapłanem, czy do tej decyzji 
ksiądz dorastał?
 -Do samego końca seminarium nie chciałem być księdzem, ale im bardziej 
odchodziłem, tym przybywałem coraz bliżej Boga.

-Czy mógłby ksiądz zdradzić swojej zainteresowania, hobby?
Interesuję się czasami starożytnymi oraz językami obcymi. Znam łacinę, grekę 
i hebrajski. 

-Święta Wielkanocne to czas refleksji, życzeń. Czego ksiądz mógłby życzyć 
nam, młodzieży, na te dni?
Życzę, aby tak naprawdę na co dzień Jezus stawał się zmartwychwstaniem w 
naszym życiu. 
Dziękujemy za wywiad.                     Rozmawiały   Kamila Szypuła i Kinga Jaworska

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZ  UŚMIECH

 świąteczne od Michała Hubali i jego 
rodziców. Podziękowała i wręczyła 
nagrody  wolontariuszom klas trzecich za 
owocną, trzyletnią współpracę. Najstarsi 
wolontariusze wyrazili swą wdzięczność 
 za pomoc i wsparcie swoim mamom. 
Wręczyli im medale oraz własnoręcznie 
wykonane choinki. Nie za brakło też słów 
wdzięczność  ,,Dziękuję Ci Mamo", 
 ,,Kocham Cię" ,  ,,Dziękuję, że jesteś".    
Te słowa przychodzą nam tak trudno, 
więc nie dziwmy się wzruszeniu i łzom, 
jakie im towarzyszyły. 

Na „deser” wolontariusze dali nam 
lekcję życia w przedstawieniu pt. 
„Archeologia uczuć, czyli w 
poszukiwaniu zaginionych uczuć. 
Następnie goście zostali zaproszeni na 
poczęstunek do kącika wolontariusza.   
    

Tego dnia rozstrzygnięto szkolny 
konkurs wiedzy o AIDS.  Z każdej klasy 
wytypowano najlepszych, którzy 
następnie rywalizowali między sobą. 
Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy IIIa 
Rafał Karpowicz.
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DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

   4 marca 2014 r w holu naszego gimnazjum 
odbył się Dzień Języków Obcych. W uroczy- 
stości wzięła udział cała społeczność szkolna.  
Impreza rozpoczęła się na 3-ciej godzinie 
lekcyjne przedstawieniem pt. „Skarby Zamo-
ścia” przygotowane przez uczniów klasy IIIb. 
Przedstawienie nawiązywało do Dnia Naleśni- 
ków obchodzonego w krajach anglosaskich. 
Uczniowie klasy Ib poczęstowali wszystkich 
zgromadzonych pysznymi naleśnikami z bitą 
śmietaną. Klaudia Jakubczak i Damian     
Detko podzielili się wiadomości o tym dniu w  
języku angielskim. Następnie został 
zaprezentowany krótki film o naleśnikach. 

Ankieterzy „Kanclerzyka” przeprowadzili wśród 
gimnazjalistów sondaż dotyczący ich stosunku do 
nauki, obowiązków szkolnych, zadając im kilkanaście 
pytań.
W ankiecie wzięło udział 141 uczniów klas I – III.
Oto wyniki ankiety:

1.Ile czasu poświęcasz na naukę łącznie z odrabianiem pisemnych zadań domowych i 
czytaniem lektur ?
1 godz - 39 %    1-2 godz - 41 %   Powyzej 2 godz - 20 %

2.Ile czasu poświęcasz na naukę w weekendy ?
Wcale - 28 %     Do 2 godz - 53 %   Powyżej 2 godz - 17 %

3.Czy zdarza Ci się przychodzić do szkoły bez odrobionych zadań domowych  ?
Tak -  28 %     Nie - 13 %   Czasami – 59%

4. Czy masz własny pokój ? 
Tak - 81 %      Nie - 19 %

5.Czy masz w domu sprzyjającą atmosferę do nauki ?
Tak - 91 %   Nie - 9 %

6.Czy ucząc się korzystasz tylko z zeszytu ? 
Tak - 26 %       Nie - 74 %

7.Czy zapamiętujesz dużo wiadomości z lekcji ? 
Tak - 65 %     Nie - 35 %

8.Czy czytasz w domu tekst z podręcznika dotyczący lekcji ?
Tak - 64 %     Nie - 36 %

9.Czy szukasz dodatkowych informacji z innych żródeł ?
Tak - 51 %         Nie - 49 %

10.Czy starasz się poprawiać słabe oceny ?
Tak - 90 %         Nie - 10 %

11.Czy nauczyciele dają ci szanse poprawy słabych ocen ?
Tak - 87 %        Nie - 13 %

12.Czy sądzisz że przyczyną twoich słabych ocen są ?
Trudny materiał  - 65 %   Duże wymagania nauczycieli -  9 %  Wpływ kolegów  - 46 %
Jestem mało zdolny/a  - 44 %      Zbyt mało czasu poświęcam nauce - 16 %

13.Kto mobilizuje Cię do nauki ?
Rodzina - 53 %    Nauczyciel- wychowawca - 14 %
Koledzy - 33 %    Nikt - 65 %

   W następnej kolejności Angelika Jaworska i 
Kamila Szypuła przybliżyły nam informacje o 
ostatkach w Anglii.  Uczniowie klasy Ib przygo-
towali ciekawe konkurencje dla śmiałków. 
Nagrodą były słodkie upominki. Część 
anglojęzyczną przygotowały p.B.Ziemińska,      
p. M. Dega i p. M. Wołos. 
   Potem odbyła się część niemieckojęzyczna, 
którą rozpoczął pochód karnawałowy wszystkich 
klas. Uczestnicy pochodu byli przebrani za różne 
postacie np. zombie, czarownice czy małe dzieci. 
W jury zasiedli dyrektor Zbigniew Świrszcz,       
p. M. Złotnik i p. H. Mazurek. 
Pochód wygrała klasa Ic , II miejsce zajęła         
klasa Iia, a III miejsce - klasa IIIc.

                                                           
Rozstrzygnięto również konkurs na najła-
dniejsze przybranie. Zwyciężyła uczennica 
klasy IIa Żaneta Waszak, II miejsce zajęła 
Kinga Motowidło, III miejsce Sebastian 
Szala.
Uczeń klasy IIIb Kacper Papis przybliżył 
nam obchody karnawału w Niemczech. 
Część niemieckojęzyczną przygotowały  
p.B. Siekierda i p. M. Blenker. 

Angelika Jaworska i Kamila Szypuła
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8 MARCA - DZIEŃ KOBIET

        Dzień Kobiet jest to coroczne święto 
obchodzone 8 marca  jako wyraz szacunku dla 
ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Obchody 
święta kobiet w starożytnym Rzymie nazywane  
były Matronaliami -  na cześć staroitalskiej bogini 
płodności -  Junony . W okresie PRLu, kiedy święto 
to było szczególnie popularne, mężczyźni wręczali 
kobietom standardowy zestaw składający się z 
goździków i rajstop. Nasze babcie i mamy do dziś z 
rozbawieniem wspominają tamte czasy. Dzień 
Kobiet w Polsce był obchodzony na szeroką skalę 
do 1993 roku.

       

 KONCERT ORKIESTRY SYMFONICZNWJ IM. KAROLA   NAMYSŁOWSKIEGO 

  W naszej szkole 19 grudnia odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu
Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego. W przedświątecznej atmosferze na 
holu II piętra zebrali się uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Wszyscy mieli 
duchową ucztę, słuchając kolęd i pastorałek w wykonaniu profesjonalnej orkiestry i solistów.

   Orkiestra założona 4 listopada 1881 roku 
przez Karola Namysłowskiego początkowo 
składała się wyłącznie z włościan, 
wykształconych przez jej założyciela. Do 
roku 1939 była finansowana przez rodzinę 
Namysłowskich. Po II Wojnie Światowej 
mecenat nad Orkiestrą zaczęło przejmować 
Państwo
  Dzisiaj Orkiestrę tworzą zawodowi muzycy 
w większości absolwenci wyższych uczelni 
muzycznych. Zmienił się status zawodowy i 
społeczny członków orkiestry ale nie zmienił 
się jej symfoniczny charakter.

.     Obecnie Orkiestra działa jako 
samorządowa instytucja kultury wpisana do 
rejestru instytucji kultury miasta Zamość. 
Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym 
Orkiestry jest Tadeusz Wicherek.
  Dotychczasowe osiągnięcia tej najstarszej 
w Polsce orkiestry symfonicznej (o 20 lat 
starszej od Filharmonii Narodowej), 
nakreśliły imponujący wizerunek tej 
instytucji, budujący kulturę muzyczną, 
regionu i kraju. Realizowane przez orkiestrę 
inicjatywy, wpłynęły na kształtowanie 
świadomości i poczucia estetyki

 odbiorców muzyki, a także na pogłębianie ich 
wrażliwości artystycznej. Przez lata aktywnej 
działalności, promującej narodowa kulturę, 
głęboko zaznaczyła ona swoją obecność w 
pejzażu kulturalnym kraju, a także poza jego 
granicami. Koncertowała m. in. w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Austrii, 
Francji, Bułgarii, Rumunii, Rosji, Czechach, na 
Białorusi i Ukrainie oraz w wielu miastach kraju, 
w najbardziej prestiżowych salach koncertowych 
m. in.: w Filharmonii Narodowej, Sali 
Kongresowej PKiN, Teatrze Wielkim - Operze 
Narodowej, w Sali Polskiej Filharmonii   
Bałtyckiej.

W naszym Gimnazjum z okazji Dnia Kobiet odbyło się przedstawienie Spektakl ukazał nam jak od 
czasów prehistorycznych do czasów rewolucji francuskiej  kobiety były zależne od mężczyzn . 
W przedstawieniu udział wzięli m.in. : Aleksandra Puchacz, Patryk Kardasz, Adrian Lal, 
Aleksandra Wodyk, Edyta Karpowicz, Paulina Lubas, Patrycja Piątek, Mateusz Złotnik, 
Angelika Kapuśniak, Angelika Ordyniec, Patrycja Mazur, Paweł Niedużak, Piotr Bakuniak 
oraz Michał Borys, którym wsparcia udzieliły IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 
       Z tej okazji chcielibyśmy złożyć wszystkim kobietom najserdeczniejsze życzenia w dniu ich 
święta. Każdej Kobiecie z pewnością jest miło, gdy otrzymuje piękny bukiet kwiatów, pudełko 
czekoladek czy okolicznościową kartkę. Warto jednak pamiętać, żeby szanować Kobiety każdego 
dni, a nie tylko z okazji 8 marca. Tak więc Wszystkiego Najlepszego Drogie Panie . 

                                                                    Przygotowala :Agata Marczewska                                   
                                                           

 DZIEŃ MATEMATYKI

Dzień matematyki odbył się w naszej szkole 
3 grudnia 2013  r. pod hasłem ,,Liczba PI" . 
Pierwszą częścią imprezy był konkurs 
matematyczny klas I i klas II. Zwyciężyła 
klasa I b, II miejsce zajęła klasa II a , III 
miejsce - klasa Ic . 
W drugiej części zwyciężczyni  konkursu na 
najciekawszą prezentację o liczbie PI Kamila 
Szypuła  przedstawiła wiadomości na temat 
tej liczby. 
Następnie uczennice pokazały  sposoby na 
zapamiętanie rozwinięcia dziesiętnego oraz 
odczytano wiersz Wisławy Szymborskiej 
,,Liczba Pi". 
Ta krótka uroczystość wzbogaciła nasze 
wiadomości na temat niewymiernej liczby Pi i 
samych nauk matematycznych. 
Imprezę przygotowli uczniowie pod opieką 
p.Barbary Molodeckiej i p.Wioletty 
Derkacz 
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   Zakończył się pierwszy semestr roku szkolnego 2013/2014. 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
    Najlepszym uczniom i klasom serdecznie gratulujemy, a pozostałym życzymy, by dołączali do  liderów.

Uczniowie ze 100% FREKWENCJĄ
WERONIKA SZEWC - IB

KACPER CHLEBOWSKI  -IC
GABRIELA PIECZYKOLAN - IIA
MARTYNA PIECZYKOLAN - IIA
ANGELIKA SOBOLEWSKA - IIA

Uczniowie z najlepszą średnią 
ARKADIUSZ ŚWIRSZCZ  - I B – 5,18
DAMIAN DETKO DETKO - III B - 5,17 

I a I b I c II a II b III a III b III c
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٩١,٤٣

٩٣ ٩٤
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٩١,٥٤ ٩١,٧٧

Zestawienie frekwencji za I semestr ٢٠١٣/١٤

Średnia ocen z przedmiotów obowiazkowych za I sem 
٢٠١٣/١٤

٢,٨٥

٣,٧٧

٢,٩٤ ٢,٩٥
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٣,٥
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I a I b I c II a II b III a III b III c
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II a

II b

III a

III b

III c

Zestawienie średnich  
j.polski - matematyka
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٢
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٤

I a I b I c II a II b III a III b III c

Zestawienie ocen zachowania 
za  I semestr ٢٠١٣/١٤

wzorowe; ٧

bardzo bobre; ٦١

dobre; ٦٦

poprawne; ٢٤; 

nieodpowiednie; ٣
naganne; ٠

wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne
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٠

٠,٥

١

١,٥

٢

٢,٥

٣

٣,٥

I a I b I c II a II b III a III b III c

Zestawienie średnich ocen z języka angielskiego za I semestr ٢٠١٣/١٤

Serie١
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