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Astry

Znowu więdną wszystkie zioła,
Tylko srebrne astry kwitną,
Zapatrzone w chłodną niebios
Toń błękitną...
Jakże smutna teraz jesień!
Ach, smutniejsza niż przed laty,
Choć tak samo żółkną liście
Więdną kwiaty
I tak samo noc miesięczna
Sieje jasność, smutek, ciszę
I tak samo drzew wierzchołki
Wiatr kołysze
Ale teraz braknie sercu
Tych upojeń i uniesień
Co swym czarem ożywiały
Smutna jesień
Dawniej miała noc jesienna
Dźwięk rozkoszy w swoim 
hymnie
Bo anielska, czysta postać
Stała przy mnie
Przypominam jeszcze teraz
Bladej twarzy alabastry,
Krucze włosy - a we włosach
Srebrne astry...
Widzę jeszcze ciemne oczy...
I pieszczotę w ich spojrzeniu
Widzę wszystko w księżycowym
Oświetleniu...

                   Adam Asnyk

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

    75. rocznica wybuchu II wojny światowej
W tym roku we wrześniu minęła 75. rocznica wybu-

chu II wojny światowej. Rozpoczęła się ona od napa-

ści III Rzeszy na Rzeczpospolitą. 1 września 1939 r. 

hitlerowskie Niemcy bez formalnego wypowiedzenia 

wojny, zgodnie z założeniami militarnego planu Fall 

Weiss zaatakowały Polskę z trzech stron: od 

zachodu, z północy i południa. Największy konflikt 

zbrojny w dziejach ludzkości rozpoczął o godz. 4:34 

atak niemieckich bombowców nurkujących na most w 

Tczewie. Kilka minut później Niemcy zbombardowały 

szpital i kolegiatę w Wieluniu. Za symboliczny 

początek walk uznawane jest jednak ostrzelanie 

przez krążownik Schlezwig-Holstein polskiej 

składnicy wojskowej na Westerplatte.      cd. str. 2

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 Z życia szkoły 11
Drodzy Czytelnicy                                                                                                             

      

75. rocznica wybuchu II wojny światowej

     

   Pomimo ogromnej przewagi militarnej przeciwnika Polska jako pierwsza 

przeciwstawiła się totalitaryzmowi III Rzeszy. W odpowiedzi na atak Niemiec 

Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki wydał dekret, w którym wezwał naród 

polski do obrony przed najeźdźcą, a premier Felicjan Sławoj-Składkowski ogłosił stan 

wojenny. Rozpoczęła się obrona terytorium Rzeczypospolitej zwana kampanią 

wrześniową. W obliczu tak znaczącej dysproporcji sił, Polacy wykazali się ogromnym 

bohaterstwem i walecznością.

    Punktem przełomowym tej kampanii okazał się niczym nie sprowokowany, 

zdradziecki atak Związku Radzieckiego na broniącą się przed agresją niemiecką 

Rzeczypospolitą. 17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła do Polski. ZSRR 

złamał tym samym cztery międzynarodowe umowy.

   Agresja hitlerowska i sowiecka na Polskę była bezpośrednim następstwem ustaleń 

podpisanego 23 sierpnia 1939 r. tajnego protokołu dodatkowego do paktu Ribbentropp-

Mołotow. Zakładał on podział Europy na niemiecką i radziecką strefę wpływów, 

których granica miała przechodzić m.in. przez terytorium Rzeczypospolitej. Za 

wywołanie II wojny światowej, która pochłonęła około 60 milionów ofiar, 

spowodowała niewyobrażalne straty materialne i dramatyczne w swych konsekwencjach 

zmiany geopolityczne na mapie świata, w równej mierze odpowiedzialne są zatem 

Niemcy i Związek Radziecki. Zespół redakcyjny

Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli :  Barbara 
Ptak, Kamila Janda,                   

    PAŹDZIERNIK W BIBLIOTECE   Październik jest Międzynarodowym 
Miesiącem Bibliotek Szkolnych. W tym roku 
obchody połą-czone są z Narodowym 
Programem Rozwoju Czytelnictwa. 
   Dzięki temu programowi nasza biblioteka 
szkolna otrzyma książki dla młodzie-ży, które 
zostaną pożyczone z Biblioteki Gmin-nej. Dla 
uczniów naszego gimnazjum w ramach tego 
projektu zostały ogłoszone dwa konkursy. 
Jeden na karykaturę znanego sportow, drugi na 
napisanie recenzji jednej z części „Pamiętnika 
nastolatki” B. Andrzejczuk. 
    Oprócz tego w bibliotece można zaopatrzyć 
się w zakładki do książek przesłane przez 
Wydawnictwo Nasza Księgarnia i Wydawnictwo 
Literacki. Korytarze szkolne zostały 
„pooblepiane” plakatami i obrazkami 
promującymi czytanie i przypomina-jącymi o 
takim wynalazku jak książka.                               
     Zapraszamy     Małgorzata  Złotnik

Lekcja historii online 

 23.10.2014 w godz. 11:30-12:10  
ucznio-wie naszego gimnazjum wzięli 
udział w wirtualnej lekcji historii 
poruszającej te-matykę tożsamości 
polskich Żydów.
   Zanim obejrzeliśmy tą projekcję 
pani Marzanna Świrszcz wyjaśniła 
uczniom pojęcie tożsamość, 
przypomniała podsta-wowe fakty 
dotyczące tego, kim są Żydzi .
Lekcja została przygotowana w 
związku z planowanym na 28 
października  oficjal-nym otwarciem 
wystawy stałej w Muzeum Historii 
Żydów Polskich w Warszawie. 
Wystawa będzie jedyną na świecie 
eks-pozycją opowiadającą o 1000-
letniej historii Żydów polskich.
   Po wystawie oprowadzali  nas i opowiadali o kulturze i historii Żydów w Polsce aktorka Maria 
Seweryn i prezenter telewizyjny Maciej Orłoś. Mogliśmy zobaczyć, jak na tle historii naszego 
kraju wyglądało życie polskich Żydów i ich relacje z resztą społeczeństwa. Przenieśliśmy  się do 
XV-wiecznego Krakowa, stanęliśmy pod sklepieniem XVII-wiecznej synagogi w Gwoźdźcu i 
weszliśmy na zatłoczoną ulicę międzywojennej Warszawy.
    Była to bardzo pouczająca lekcja historii, wszyscy z wielkim zainteresowaniem ją obejrzeli i 
zgodnie stwierdzili, że chętnie wezmą udział w podobnym projekcie  w przyszłości.
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KLASA I A

Wychowawca – p. Roman Blonkaa

SAMORZĄD:

Przewodniczą
ca
I
Zastępca
J
Skarbnik
Al

UCZNIOWIE: Bujnowska Aleksandra, Dudek Dawid, Dudka Kamila, Kuryło Sylwia, Kwoka 
Dawid, Lubas Damian Piotr, Pupiec Paulina, Sałamacha Hubert, Bakuniak Natalia, Chitrosz 
Julia, Kuniec Katarzyna, Mazur Tomasz , Bartłomiej, Nogas Bartłomiej, Woszak Wiktoria, 
Ziemiński Krzysztof, Kalman Lidia Jolanta, Sobolewska Ewelina, Łukasik Mateusz, Rękas 
Krystian Dominik, Szymala Klaudiusz, Zając Krystian, Bochniak Wojciech,Franczuk Martyna 

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO  
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I
RZECZNIKA PRAW UCZNIA

KLASA I B
Wychowawca – p. Wioleta Derkacz

UCZNIOWIE: Iwaniak Bartłomiej, Jakubczyk Karolina Małgorzata, Konstanty Kamila, Nizioł 
Aneta, Pietrzniak Aleksy, Płatek  Roksana, Proć Julia, Tchórz Milena, Boniek Kinga, Jakubczak 
Piotr Antoni, Laskowska Aleksandr, Łój Daria, Maziarczyk Aleksandra Anna, Podolak Katazyna 
Paulina, Solan Klaudia, Szpot Adriana, Szwal Kamil, Wilk Daniel, Koziołek Dominika, Koziołek 
Sebastian, Kliszcz Aleksandra, Bojar Angelika, Krajewski Marceli, Zańko Dawid,

SAMORZĄD:

Przewodniczą
ca
I
Zastępca
J
Skarbnik
Al

     10 października w naszym gimnazjum odbyły się wybory  Przewodniczącego Samorządu 
Uczniowskiego. Do rywalizacji o tę zaszczytną funkcję stanęły trzy dziewczyny: Edyta Karpowicz 
z klasy III B, Żaneta Waszak z klay III A i Katarzyna Woszuk z klasy III B. Wybory 
poprzedzone zostały  rozpoczętą się już w połowie września kampanią wyborczą kandydatów.

     Na korytarzach zawisły plakaty   
prezentujące programy wyborcze kandydatek i 
zachęcające do oddania głosów właśniena nie.
     Lokal wyborczy zorganizowany został w 
bibliotece szkolnej. Komisja Wyborcza w 
skladzie: Ewelina Goch, Kamila Janda 
Barbara Ptak przygotowała karty do głoso-
wania, urnę i miejsca w których uczniowie migli 
w spokoju podejmować decyzje.
    Wybory odbywały się na takich samych 
zasadach jak np. wybory parlamentarne czy do 
samorządu terytorialnego. Były powszechne- 
tzn. prawo głosu miał każdy uczeń , równe – 
każdy dysponował jednym głosem, 
bezpośrednie – głosować można było tylko 
osobiście, większościowe – wygrywał ten     

  Tego dnia gimnazjaliści wybierali także 
Rzecznika Praw Ucznia. Spośród zgłoszonych 
nauczycieli najwięcej głosów otrzymał Pan 
Roman Blonka. Tak wiec niespodzianki nie 
było. To jego kolejna kadencja na tej funkcji.       
                                    Gratulujemy !!!              
Wyboru odbyły się pod opieką p.p. Beaty 
Ziemińslkiej, Małgprzty Złotnik i Jerzego 
Pitka

WYNIKI WYBORÓW
Uprawnionych do glosowania... - 
Frekwencja................................... - 92%
Głosy ważne................................. - 173
Głosy nieważne............................ - 4

1. Edyta Karpowicz ..................  -  54% głosów
2. Żaneta Waszak.........................- 25% głosów
3. Katarzyna Woszuk...................- 21% głosów
Tak więc Przewodniczącą SU na rok szkolny 
2014/2017 została Edyta Karpowicz.                   
                                                Gratulujemy !!!

kandydat , który dostał największą liczbę głosów i tajne
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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. Tomasz Kąkol, ks. Tomasz Turek
wych. f izyczne:        Blonka Roman, Lewandowski Paweł 
sztuka:                  Chabros Anna
inf ormatyka: Kosecki Marcin
technika: Pieczykolan Anna 
wdż:                            Pieczykolan Anna 
edukacja dla bezpieczeństwa:  Pitek J erzy
o bibliotekę i I nternetowe Centrum I nf ormacj i Multimedialnej  dba Złotnik 
Małgorzata 
Pedagogiem szkolnym jest Soboń Beata

         
DYREKTOR 
Zbigniew Ś wirszcz

PRACOWNI CY     OBSŁUGI
Monika I waniak
Dorota Kaluźniak
J oanna Maluga
Łarysa Nizioł
Marzena Papis
Ewa Smyk
Waldemar J aworski

PRACOWNI CY GI MNAZJUM

Przed nami nowe wyzwania!!! Damy radę 

Nasze hasło: TalentowiSKO i można wszystko
   70 uczniów naszej szkoły podjęło wyzwanie i przystąpiło do konkursu Spółdzielnia Dobrych 

Serc w ramach ogólnopolskiego programu TalentowiSKO.  W czasie zorganizowanej przez 

członków SKO debaty o potrzebach naszej społeczności, w której uczestniczyli uczniowie – 

członkowie SKO, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz pracownicy  Urzędu Gminy m.in. 

pracownicy GOPS w Starym Zamościu podjęliśmy decyzje, że obecnie największym   
problemem ,z którym boryka się najbardziej potrzebująca część  mieszkańców naszej Gminy 

to brak świetlicy w mieszkaniu chronionym w Starym Zamościu .                                                 

     Choć jest taka potrzeba – nie ma na ten cel środków finansowych. Stąd nasza decyzja. 

Nasz projekt konkursowy to:    „ Remont pomieszczenia oraz organizacja i wyposażenie 

świetlicy w mieszkaniu chronionym w Starym Zamościu” .   

      Patronat nad realizacją konkursu w naszej szkole objął Bank Spółdzielczy w Izbicy. 

Umowę patronacką w imieniu naszej szkoły podpisał Dyrektor pan  Zbigniew Świrszcz a w 

imieniu Banku Spółdzielczego Wiceprezes Zarządu pan Mariusz Nożyński. Projekt realizowa-

ny będzie od października 2014r. do 30 kwietnia 2015r. Koordynatorem projektu została pani 

pedagog Beata Soboń zaś liderem Ola Wodyk z kl. IIIB. 

I już działamy!!!
      Pierwszym naszym zadaniem projektowym było otwarcie Sklepiku Spółdzielni Dobrych 

Serc  i już jest otwarty Można w nim kupić słodycze i napoje. Cały dochód z prowadzenia 

sklepiku przeznaczamy na cele konkursowe.  Wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników i 
gości zapraszamy do robienia codziennych zakupów w naszym SKO- markecie.

Zapraszamy do śledzenia naszej zakładki  TalentowiSKO na stronie szkoły , gdzie na bieżąco 

będziemy umieszczać  aktualności konkursowe.

I pamiętajcie: TalentowiSKO i można wszystko
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100 rocznic wybuchu I wojny światowej

POKAZ HISTIRYCZNY

   Pierwsza wojna światowa była 
okresem ogromnych strat 
gospodarczych oraz złamania 
wszystkich reguł moralnych, na 
których do tej pory opierały się 
społeczeństwa europejskie. 
Wybuchła ona w 1914 roku i 
trwała cztery lata. Skutki jakie 
poniosła Polska były 
niewyobrażalne.  Zginęło 8-10 
mln ludzi lecz liczba rannych 
była jeszcze większa.
 
  Dnia 30.10 w naszej szkole 
odbyły się obchody 
upamiętniające jej wybuch. Na 
holu pierwszego piętra naszego 
gimnazjum zebrali się wszyscy 
uczniowie, nauczyciele, pan 
Dyrektor oraz pani Elżbieta 
  

   01 października na korcie szkolnym 
Grupa Artystyczna Rekonstrukto  zapre-
zentowała uczniom pokaz historyczny 
„Życie i kultura w średniowieczu
 Uczniowie mieli okazję obejrzeć mi.in. 
zapierający dech w piersiach pojedy-
nek, pasowanie na rycerza czy zakuwa-
nie w dyby. Podczas pokazu odbyła się 
też prezentacja ekwipunku i uzbrojenia 
rycerzy. Zaprezentowano wiele rodza-
jów broni, składającej się na rycerski 
rynsztunek. Każdy uczeń mógł wziąć 
miecz czy buzdygan do ręki , by przeko-
nać się, jakiej siły i zręczności wyma-
gało posługiwanie się nimi. Uczestnicy 
prezentacji  poznali też gry i zabawy 
plebejskie. Dowiedzieli się,  jak karano 
tych, którzy łamali prawo. Kłamcom 

Czarny(kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej).Wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka 
Dąbrowskiego i wysłuchaliśmy przemowy zastępcy przewodniczącego Żanety Waszak. 
Następnie obejrzeliśmy krótką inscenizację  którą przygotowali Patrycja Piątek, Paulina 
Lubas, Michał Borys, Patryk Kardasz  pod opieką pani Marzanny Świerszcz. Uroczystość 
zakończyło wystąpienie dyrektora, który raz jeszcze uświadomił nam jak ważne jest znacze-
nie naszej przeszłości i pamięć o ludziach, którzy walczyli w imię narodu.. Po akademii ucz-
niowie mogli oglądać wystawę upamiętniającą wydarzenia I wojny światowej związane z 
naszą gminą                                                                        Patrycja Piątek    Paulina Lubas

obcinano język lub zakładano tzw.świński ryj, w którym mówienie było prawdziwym wyzwaniem. 
Złodziei zakuwano w dyby, biczowano i obcinano im palce. Na zakończenie spotkania  istniała 
możliwość osobistego zapoznania się ze strojem i rekwizytami.  Ta niezwykle barwna lekcja 
historii na pewno na długo pozostanie w pamięci każdego jej uczestnika  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem 
państwowym, które zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. W Polsce obchodzony jest 14 
października. Zgodnie z zapisami ustawy, dzień ten jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych 
dla wszystkich pracowników oświaty. Oczywiście, z tego powodu jest to święto lubiane nie 
tylko przez nauczycieli, ale również, nie mniej, przez uczniów . Tradycyjnie w ramach

 podziękowania nauczycielom za ich 
trud włożony w edukację i wychowa-
nie, uczniowie składają im podzięko 
-wania i życzenia oraz obdarowują 
symbolicznymi prezentami ( kwiat-
ami lub słodyczami). Często z tej 
okazji  przygotowywane są również 
specjalne występy artystyczne ucz-
niów. Tak też stało się i w naszej 
szkole. Dnia 13 października odbyła 
się uroczystość powięcona naszym 
kochanym nauczycielom, w której 
udział wzięli uczniowie klasy 1„B” 
pod opieką pani Wioletty Derkacz 
oraz  klasy 3 „B” pod opieką pani 
Beaty Zie-mińskiej  oraz pani 
Małgorzaty Złotnik. Przedstawienie

DZIEN CHŁOPAKA

    Dnia 30 września w naszej szkole 
odbyła się akademia z okazji Dnia 
Chłopaka, którą przygotowały 
dziewczyny z klasy IIIb. Każda z klas 
wytypowała jednego najprzystojniej-
szego chłopaka z klasy. Byli to:Hubert 
Sałamacha z kl. Ia ,Jakub Pawlasiuk z 
kl. IIa, Sebastian Szala z kl. IIb, Jakub 
Rutyna z kl. IIc, Tomasz Bęcal z kl.IIIa, 
Piotr Bakuniak z kl. IIIb oraz Adrian 
Turek z kl. IIIc.
     Chłopcy mieli za zadanie zmierzyć 
się w różnych konkurencjach np: 
musieli przyszyć guzik, opisać sposób 
przygotowania swojej ulubionej potrawy 
oraz rozróżnić narzędzia
 Komisja składzie :Pan Roman Blonka,Pani Małgorzata Złotnik oaz Pani Małgorzata Niedziela 
przyznawali punkty uczestnikom. Konkurencje były zabawne, chociaż sprawiały chłopcom trochę 
trudu.Z tych wszystkich zadań najlepszym wywiązał się  Tomasz Bęcal z klasy IIIa. i  zdobył 
mianon chłopaka roku .Po akademii odbyła się dyskoteka dla uczniów. Zabawa była świetna.

rozpoczęło się od krótkiego spektaklu uczniów klasy 3„B”, w którym udział wzięli: E. Karpowicz, A. 
Puchacz, M.Mazurek, K. Woszuk, A. Ordyniec, A.Lal, K. Luchowska, A.Wodyk, P.Mazur, E. 
Kosiarska, P.r Bakuniak oraz A. Kapuśniak. Następnie odbył się koncert klasy 1b „B”, w którym 
uczestniczyli : A.Nizioł, M.Tchórz, D. Łój, A. Pietrzniak, A. Szpot oraz Aleksandra Laskowska. 
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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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