
  

MIESIĘCZNIK SZKOLNY 

 

  
listopad 

2016 r. 

NR 

2 

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  W  K R A C Z K O W E J  

1 

Stopka redakcyjna 

REDAKTOR NACZELNA: Wiktoria Jurek 

REDAKTORZY: Karolina Maternia, Kinga Szmuc, 
Julia Rogowska, Alicja Siłka, Klaudia Olech, Karol 
Szmuc, Aleksandra Pilecka, Gabriela Ruszel, Justyna 
Szydełko, Weronika Bar, Patrycja Bącal ,Radosław 
Szlachta, Natalia Bem,Klaudia Skitał, 

OPIEKUNOWIE: Iwona Szczepańska, Alina Maciu-

ła, Elżbieta Kozioł 

 Pamiętamy o zmarłych 

Są w roku takie dni, kiedy trzeba się zatrzy-

mać, pomyśleć, zastanowić. Do tych wyjątkowych mo-

mentów należy Dzień Wszystkich Świętych. To czas, 

kiedy myślimy o zmarłych z naszych rodzin, bliskich, 

znajomych, ale i o tych, którzy walczyli za naszą wol-

ność, pracowali dla innych.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kraczkowej przyłączyli 

się do zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski akcji porządkowa-

nia grobów, szczególnie tych zaniedbanych, zapomnianych.  

Dnia 27 paźdiernika 2016r. uczniowie klas 4a i 5b wraz z 

wychowawczyniami, Agatą Kargol i Aliną Maciułą, wybrali się na cmentarz para-

fialny w Kraczkowej, by oczyścić kilka grobów. Dzieci zabrały ze sobą miotełki, 

grabie, sekatory, worki na śmieci i inne potrzebne rzeczy. Od razu zabrały się do 

pracy. Jedni grabili liście, inni wyrywali trawę lub wycinali twardsze pędy. Upo-

rządkowały w sumie pięć bardzo zaniedbanych grobów. Na koniec uczniowie 

pomodlili się za zmarłych tam spoczywających i zapalili znicze. Chwilę  w skupie-

niu, w modlitwie zatrzymali się nad mogiłami nieznanych żołnierzy. Wrócili do 

szkoły z poczuciem spełnienia dobrego uczynku, ale i obowiązku. Pamiętajmy o 

zmarłych!  

                                                                                   Klaudia Skitał, kl. 5b 

Wzorem ubiegłego roku również wolontariusze ze Szkolnego Koła Cari-

tas Gimnazjum podjęli akcję porządkowania cmentarza. Podzieleni na 

trzy grupy w ciągu trzech dni pod opieką pań: Iwony Szczepańskiej i Ma-

rzeny Wołos, oraz księdza Marcina Lorenca pracowali na tzw. starej czę-

ści cmentarza wokół zapomnianych mogił. Tym samym wyrazili pamięć  

i szacunek wobec zmarłych, ofiarowali również modlitwę w ich intencji. 

„Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wie-

kuista niechaj im świeci”. 

LISTOPADOWO 

   
Słońce się chowa za chmurą siwą, 

nostalgia się do serca wkrada. 

Nadchodzi smutek przemijania - 

tak to bywa z początkiem listopada. 

  

Myśli o bliskich - tych, co odeszli 

otula wspomnień srebrna mgła. 

Złotem lśni kula chryzantemy 

i znicz na grobie leciutko drga. 

  

Szeleszczą liście pod stopami, 

człowiek w zadumie się zatraca. 

Tak chciałoby się cofnąć czas... 

Niestety, stamtąd się nie wraca. 

 

Słowa modlitwy trudno przychodzą. 

Proszę, wysłuchaj je łaskawy Panie... 

Czas nie uleczył mojej tęsknoty - 

wciąż bardzo boli wieczne rozstanie... 
Barbara Leszczyńska 
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POZNAJ PATRONA SZKOŁY,  
CZYLI CIEKAWOSTKI  

O JANIE PAWLE II 
Jesienią 1938r. Karol Wojtyła zapisał się na I rok polonistyki 

na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

Jego bliscy koledzy z ławy uniwersyteckiej przybili kiedyś na 

drzwiach jego pokoju w Bursie Akademickiej wizytówkę: ,, 

Karol Wojtyła - początkujący święty”. Dziś wiemy, że były 

to słowa prorocze.                               Wybór Gabriela Ruszel 

Dlaczego warto wymagać od sie-Dlaczego warto wymagać od sie-Dlaczego warto wymagać od sie-

bie? Oto powody:bie? Oto powody:bie? Oto powody: 
                                                                               

I miejsce Kamili Bartman                                          

w konkursie recytatorskim 

9 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 

w Rakszawie odbył się XXVII Gminny Konkurs Recyta-

torski „Raki 2016” ph. „Poezja Polski Walczącej”, skie-

rowany do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjal-

nych.  Wzięły w nim udział dwie uczennice klasy I b na-

szego Gimnazjum - Kamila Bartman, która zaprezento-

wała wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Byłeś jak 

wielkie stare drzewo”, i Aleksandra Probachta, recytująca 

utwór „Do Matki”. Dziewczęta w piękny sposób przed-

stawiły własne interpretacje głosowe pełnych refleksji i 

emocji wierszy. Kamila, pokonała swoich konkuren-

tów, urzekła jury swym wykonaniem i zajęła I miej-

sce. Gratulujemy!  

Gabriela Ruszel 

„Matka Ziemia” 
Ona, cała w różnorodność ubrana, 

kolorowa i pachnąca. 

I niczym ten pierwszy pąk z rana 

zawsze zachwycająca. 

 

Ona, ciepła i radosna, 

zwiastun życia i zabawy. 

Niczym piękna pieśń miłosna, 

kroczy przez wieki bez obawy. 

 

Ona, płacząca złotymi łzami 

powiewającymi na wietrze. 

Ostrzega przed mroźnymi nocami 

i ukazuje się nam w brązowym swetrze. 

 

Ona, odziana w białe futro, 

zgrzytająca groźnie zębami. 

Czasem uśmiecha się do nas smutno 

i płacze śnieżnymi płatkami. 

 

Ona… raz uprzejma, raz złośliwa, raz zraniona,  

a raz szczodra, zawsze pełna niespodzianek. 

To nasza MATKA troskliwa, nasza OJCZYZNA 

przyodziana w ziemski wianek. 
Wiktoria Jurek, klasa III b 

Tym wierszem uczennica naszego Gimnazjum  - Wikto-

ria Jurek zdobyła II miejsce w konkursie literackim w kategorii 

poezja. Zgodnie z założeniami regulaminowymi wiersz, jako dowol-

na autorska refleksja na temat piękna Matki Ziemi, miał zawierać 

osobiste przemyślenia dotyczące uroku ojczystej ziemi, cywilizacyj-

nych zagrożeń oraz odpowiedzialności za stan środowiska natural-

nego, powinien być swoistym ostrzeżeniem przed lawiną zagrożeń 

wynikających z cywilizacji, która bezmyślnie i agresywnie wypiera 

świat przyrody. Wiktoria w sposób metaforyczny podkreśliła urok 

Matki Ziemi, a tym samym przekonuje, że warto o nią zadbać. 

Sukcesem może pochwalić się także Dawid Rogowski – 

również uczeń klasy III b, który wziął udział w konkursie w katego-

rii plastyka, zdobywca III miejsca. Dawid uwrażliwił na piękno 

przyrody i konieczność jej rozumienia, posługując się przemyślaną 

kompozycją obrazu, różnorodnością wspaniale dobranej barwy i 

światłocieniem                     w przedstawieniu polskiego lasu. Opie-

kunem artystycznym jego pracy była pani Malgorzata Tymińska – 

Łojko. 

Prace naszych uczniów można podziwiać na pokonkurso-

wej wystawie w Zespole Szkół w Pysznicy oraz w publikacjach 

wydanych w liczbie 200 egzemplarzy. 

Serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy weny 

twórczej w przyszłości. 

Karolina Maternia 
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Wycieczka klas II i III Gimnazjum do 

Krakowa, Wadowic i  Oświęcimia 

26 października 44 uczniów pod opieką pań: 

Anny Wojturskiej, Iwony Szczepańskiej i Haliny Ma-

goń oraz pana Krzysztofa Czyjta   wzięło udział w wy-

cieczce szkolnej,  tym razem poświęconej ważnym dla 

naszej historii, nauki i wiary miejscom. Mimo jesiennej 

aury podróż przebiegała miło i bez przeszkód. Uczest-

nikom dopisywał  pogodny nastrój. Spod szkoły wyru-

szyliśmy wczesnym rankiem, ale było to konieczne, by 

wykonać bogaty plan wycieczki.  

 Pierwszym punktem jego realizacji był Park 

Doświadczeń w Krakowie. Uczniowie z dużym zaanga-

żowaniem i zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach 

i doświadczeniach odbywających się pod przewodnic-

twem pracownika Parku. Sprawdzaliśmy swoją wiedzę 

matematyczno – fizyczną oraz pogłębialiśmy znajo-

mość zjawisk zachodzących w przyrodzie. Nasz bezpo-

średni kontakt z „fizyką” niewątpliwie przyczynił się do 

lepszego zrozumienia wielu kwestii teoretycznych, z 

którymi obcujemy  na co dzień w szkolnych salach. 

Możliwość wykonania doświadczeń i dostrzeżenia ich 

skutków wielu z nas pozytywnie zaskakiwała, a efekty 

czasem budziły zdziwienie. 

Kolejnym punktem planu  były Wadowice. Za-

nim zwiedziliśmy Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła 

II, uczestnicy  wycieczki mogli pomodlić się przed reli-

kwiami Świętego Papieża w Bazylice Najświętszej Ma-

ryi Panny oraz zasmakować papieskich kremówek. O 

godzinie 12.20 uczniowie rozpoczęli zwiedzanie Mu-

zeum. Były to bardzo wzruszające chwile. Wszyscy 

poczuli bliskość naszego Świętego Patrona. Przewodni-

cy grup zadbali o rzetelne, a zarazem ciekawe  przed-

stawienie faktów z życia Jana Pawła II, tym samym 

zgłębiając wiedzę młodzieży o Patronie Szkoły, jego 

nauce i przesłaniu, jakie do nas kieruje. W oku wielu z 

nas zakręciła się łza. Uczniowie z przejęciem śledzili 

poszczególne etapy ziemskiej wędrówki Karola Wojty-

ły zakończonej wyniesieniem na ołtarze. I tu dla opie-

kunów i uczniów pojawiła się niespodzianka… Mło-

dzież naszej Szkoły została pochwalona przez przewod-

ników muzealnych za wzorową postawę i dojrzały od-

biór w czasie zwiedzania, co jest niezwykle ważne dla 

zrealizowania celów tego działania. 

Ostatnim punktem wycieczki było Muzeum w 

Oświęcimiu. To miejsce dostarczyło uczniom i opieku-

nom wyjątkowych przeżyć. Wszyscy w należytym sku-

pieniu, ciszy, w postawie szacunku i refleksji słuchali  

Sztuka filmowa 

Dnia 21 października 2016r. uczniowie klas 

czwartych i piątych wyjechali do „Multikina” w Mille-

nium Hall w Rzeszowie, by wziąć udział w specjalnej 

lekcji pt. „Magia kina”. Spotkanie było podzielone 

na dwie części. Najpierw uczniowie dowiedzieli się o 

tym, jak powstaje film, jak tworzy się kostiumy i cha-

rakteryzacje, jakich tricków używają filmowcy, by 

film był atrakcyjny, a nawet zaskakujący dla widza. 

Poznali poszczególnych twórców filmu, rolę reżysera i 

trudną pracę kaskaderów i aktorów. Potem, po krótkiej 

przerwie uczniowie obejrzeli film pt. „Tom i Huck”. 

Opowiadał on o niezwykłych przygodach dwóch przy-

jaciół. Wiele tam było scen mrożących krew żyłach, 

ale i takich zupełnie zabawnych. Uczniowie wyszli z 

seansu zadowoleni. Miło spędzili czas, a przy okazji 

dużo się nauczyli. Na koniec wycieczki udali się do 

Mc’Donaldsa na drobne przekąski.                                                                              

Klaudia Skitał, kl. 5b 

słów przewodników. Słuchając wstrząsających 

słów, oglądając drastyczne zdjęcia, poznając dowody 

hitlerowskiej zbrodni i realia życia więźniów obozu, nie 

można tego „nie przeżywać”. Byliśmy wzruszeni, a jed-

nocześnie zszokowani ogromem ludzkiego cierpienia w 

obozowej rzeczywistości. Pogłębiliśmy swoją wiedzę 

historyczną, poznaliśmy  to najbardziej przemawiające 

do wyobraźni ludzi XXI wieku świadectwo czasów woj-

ny, ale kształtowaliśmy również swoją postawę empatii, 

współczucia i miłości do drugiego człowieka, wyrozu-

miałości i wsparcia. I w tym miejscu przewodnicy mu-

zealni zwrócili uwagę na  nasze zachowanie, doceniając 

młodzieńczą odpowiedzialność i dojrzałość, szacunek 

dla miejsca i ofiar zbrodni hitlerowskiej.  

Mamy nadzieję, że nie tylko wycieczka pozosta-

nie na długo w naszej pamięci, ale również to, czego się 

nauczyliśmy i czego doświadczyliśmy. Julia Rogowska 



4 

WYWIAD Z ABSOLWENTEM             

NASZEJ SZKOŁY 
 

Z Pauliną Grzywą, tegoroczną absol-

wentką naszego Gimnazjum, rozmawia-

ła Julia Rogowska  

- Jak wspominasz czas nauki w szkole w Kracz-

kowej? 

- Gimnazjum wspominam z ogromnym sentymentem. 

Wyniosłam z niego wiele cennych nauk. Poznałam 

tam moich przyjaciół i wartościowych ludzi, którzy 

także mnie czegoś nauczyli. Nie zawsze było dobrze, 

ale doświadczenia dobre i gorsze ukształtowały to, 

kim jestem teraz. Na pewno zawsze będę dobrze 

wspominać tę szkołę.  

- Jakich nauczycieli wspominasz ze szczególnym 

sentymentem?  

-To trudne pytanie, bo od każdego nauczyciela się 

czegoś nauczyłam i jestem im za to bardzo 

wdzięczna. Najmilej jednak w mojej pamięci zapisała 

się nauczycielka języka polskiego, Pani Iwona 

Szczepańska. Jej lekcje zawsze były ciekawe, a 

poruszane na nich tematy skłaniały do refleksji, przez 

co bardzo dużo z nich wyniosłam. Właśnie dzięki 

Pani Iwonie bardzo polubiłam ten przedmiot .  

- Do jakiej szkoły teraz chodzisz? Dlaczego taki 

wybór? 

-Obecnie chodzę do IV Liceum Ogólnokształcącego 

w Rzeszowie do klasy o profilu mat-fiz-chem. 

Wybrałam tę szkołę przede wszystkim ze względu na 

ten profil, który był dostępny tylko w tej placówce, a 

także z powodu dobrych opinii, jakie słyszałam od 

innych. Na początku bardzo się wahałam, czy to do-

bry wybór, ale dzień otwarty sprawił, że byłam już 

przekonana, iż to szkoła dla mnie. I to już się nie 

zmieniło, gdyż jestem bardzo zadowolona z mojego 

wyboru. Panuje tam świetna atmosfera. Jest bardzo 

dużo możliwości rozwijania swoich zainteresowań. 

Jest także wiele okazji do rozwoju kulturalnego. 

Czasem trzeba się bardziej przyłożyć do nauki, jednak 

i tak sądzę, że to dobry wybór, stwarzający dużo 

możliwości. Bardzo polecam wszystkim tę szkołę! 

- Czy od zawsze lubiłaś się uczyć? Jakie 

przedmioty najbardziej Cię interesowały? 

-Zawsze lubiłam zgłębiać wiedzę na tematy, 

które mnie interesowały, ale nie przepadałam za 

przesadnie długim siedzeniem nad książkami, 

szczególnie gdy nie widziałam sensu w uczeniu 

się czegoś. Moje ulubione przedmioty często się 

zmieniały, przeważnie w zależności od aktual-

nie omawianych zagadnień. Jednak niezmiennie 

od gimnazjum najbardziej lubię chemię, ma-

tematykę i język polski. Przyjemność sprawia 

mi także nauka języków obcych.  

- Czym zajmujesz się w wolnych chwilach?  

-Najcześciej spotykam się w przyjaciółmi, 

jednak bardzo cenię sobie chwile dla siebie. Do-

bry film lub serial to dla mnie  propozycja na 

chwile nudy. Czasem coś porysuję, śledzę różne 

rozgrywki sportowe. Jednak moim ulubionym 

zajęciem w takie jesienne wieczory jest siedzen-

ie pod kocem z książką i herbatą.  

- Jaką radę dałabyś obecnym gimnazjalis-

tom? 

-Uczcie się systematycznie i rozwijajcie swoje 

pasje. Nie odkładajcie na później niczego, 

czego pragniecie teraz. Nie szukajcie niepo-

trzebnych wymówek. Nie rezygnujecie z czegoś 

od razu po niepowodzeniu, próbujcie dalej, 

bądźcie wytrwali! Bądźcie sobą i idźcie z 

uśmiechem przez życie!  

My również życzymy Ci wiele radości, wy-

trwałości i ...sukcesów! 

Redakcja i czytelnicy Flasha 
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Kartka z kalendarza…. Kartka z kalendarza…. Kartka z kalendarza….    

11 listopada – Święto Niepodległości  

W październiku 1918 roku, w lasku Compie-

gne osłabione działaniami wojennymi Niemcy podpi-

sały rozejm kończący I wojnę światową. W Warsza-

wie natomiast władzę wojskową i dowództwo nad 

Polską Siłą Zbrojną oraz władzę cywilną powierzono 

Józefowi Piłsudskiemu. Zaczęto tworzyć rząd, a po 

rozbrojeniu niemieckiego garnizonu stacjonującego w 

Warszawie, wojska  okupanta zaczęły się wycofywać. 

Polska powróciła, zaczęła rosnąć w siłę, odbudowy-

wać swój byt, swoją państwowość i niezależność po 

123 latach zaborów. Już Marszałek Piłsudski wpro-

wadził uroczyste obchody rocznic odzyskania nie-

podległości, ale miały one charakter wojskowy i od-

bywały się w Warszawie. 11 listopada ustanowiono 

świętem narodowym dopiero w 1937 roku. 

W 2016 roku przypadła 98 rocznica tego waż-

nego w dziejach naszej historii wydarzenia. Z tej też 

okazji 10 listopada społeczność naszej szkoły zgro-

madziła się na uroczystym apelu, by oddać hołd 

wszystkim, którzy oddali swoje siły i życie, zabiega-

jąc o wolność Ojczyzny. Uczniowie w atmosferze 

refleksji i skupienia obejrzeli przygotowany pod kie-

runkiem pani Marzeny Wołos montaż słowno – mu-

zyczny w wykonaniu gimnazjalistów.  

Uczestnicy spotkania czuli się dumni z bycia 

Polakami, a recytowane wiersze i wyśpiewywane 

piosenki rozbudzały patriotyczne uczucia. 

Hubert Grad 

Nasz naród jak lawa, 

Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, 

Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi; 

Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi. 

Adam Mickiewicz 

Motto miesiąca 
Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trud-

niej umrzeć, a najtrudniej cierpieć 

 Napis wyryty przez torturowanego więźnia na ścianie katowni gestapo przy Alei Szucha             

w Warszawie  

Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los 

szykuje w darze… 
Andrzejki jest to czas, kiedy można poznać swoją 

przyszłość. Przypadają one z nocy 29 na 30 listo-

pada w wigilię świętego Andrzeja – patrona Szko-

cji, Grecji i Rosji. Jest to czas ostatnich zabaw 

przed adwentem, a także świetna okazja do orga-

nizowania hucznych zabaw. Niegdyś we wróż-

bach andrzejkowych mogły brać udział tylko nie-

zamężne kobiety (męskim odpowiednikiem an-

drzejek były katarzynki). Traktowano te wróżby 

bardzo poważnie i odprawiano je indywidualnie. 

Obecnie zmienił się ich charakter i  mogą w nich 

wszyscy brać udział: dziewczyny, chłopcy, dzieci 

i dorośli. 

                              Warto spróbować : 

Karteczki z imionami - na niewielkich, jednako-

wej  wielkości karteczkach należy wypisać imiona: 

dla dziewcząt imiona męskie, a dla chłopców - żeń-

skie. Karteczki  złożyć i włożyć pod poduszkę. Za-

raz po przebudzeniu - nie patrząc, wylosować  jedną 

karteczkę. W ten sposób można poznać imię wy-

branki lub wybranka serca. 

Zabawa z butami - panny ustawiają buty z lewej 

nogi, jeden za drugim, po czym  ostatni przestawia-

ją na początek, aż któryś nie dotknie progu. Panna, 

do której on należy, najszybciej wyjdzie za mąż. 

Lanie roztopionego wosku  - roztopiony wosk 

cienkim strumieniem lejemy przez dziurkę od klu-

cza na wodę. Na podstawie kształtu woskowej fi-

gurki lub cienia rzucanego przez nią przewidujemy 

przyszłość. 

Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamę-

ście. 

Klaudia Olech  
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Szkolne Koło Caritas, nowe wyzwaniaSzkolne Koło Caritas, nowe wyzwaniaSzkolne Koło Caritas, nowe wyzwania  

Wizyta w DPS dla Dzieci w Brzozowie 

12 października razem z Julką, Hubertem, ks. Marcinem                   

i moim tatą wybraliśmy się do Domu Pomocy Społecznej 

prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Brzozowie. Po-

jechaliśmy tam, aby zawieźć zebrane w czasie akcji SKC—

„Podziel się zeszytem” przybory szkolne dla dzieci. Wyjecha 

liśmy po południu. Na miejsce dotarliśmy około godziny 15. 

Siostry bardzo serdecznie nas 

przywitały. Kiedy już wypakow-

aliśmy upominki, zaprosiły nas na 

spotkanie z podopiecznymi.  

Poznałam wielu młodych ludzi, 

którzy pomimo swoich schorzeń 

są szczęśliwi. Było to dla mnie 

ogromne przeżycie. Zdałam sobie 

sprawę, że narzekałam i obwini-

ałam świat za błahostki. Tam 

spotkałam młodych ludzi, którzy 

mają problemy poważniejsze niż 

moje, a jednak potrafią cieszyć się 

życiem. Podopie czni opowiadali nam, jak spędzają czas w 

ośrodku. Spotykają się z motocyklistami, celebrytami, jeżdżą 

na zagraniczne wycieczki.  Byliśmy wszyscy wzruszeni. Cieszę 

się, że ci młodzi ludzie nie są sami. Mam nadzieję, że jeszcze 

ich kiedyś odwiedzimy. Przekonałam się, że o wiele milej jest 

dawać prezenty niż je dostawać! 

Karolina Maternia 

 

 

Mikołajkowa akcja            

Szkolnego Koła Caritas 

Serdecznie zachęcamy wszystkich do 

wzięcia udziału w mikołajkowej akcji na 

rzecz potrzebujących dzieci, podopiecz-

nych placówek społecznych w naszym 

regionie.  

26 listopada wolontariusze przeprowa-

dzą  w sklepie Stokrotka zbiórkę 

artykułów żywnościowych i pielę-

gnacyjnych, z których zostaną utwo-

rzone paczki dla dzieci.  

Zapraszamy do zaangażowania w ak-

cję.  

Podarujmy wspólnie pokrzyw-

dzonym przez los dzieciom           

odrobinę radości ! 
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JAK ZWIĘKSZYĆ PEWNOŚĆ SIEBIE? 
Na przerwach przebywasz sama, rozmowa z eks-

pedientką w sklepie to dla ciebie nie lada wyzwanie, 

twoja aktywność na lekcji jest znikoma, a ty tylko sie-

dzisz cicho i modlisz się, aby nauczycielka o nic cię 

przypadkiem nie zapytała. Praca w nowej grupie nie jest 

dla ciebie przyjemnością, a udręką. Boisz się wyrazić  

swoje zdanie ze względu na opinie innych,  umiesz 

otworzyć się tylko przed najbliższymi przyjaciółmi (choć 

i tak nie zawsze), z zazdrością patrzysz na koleżanki i 

kolegów otoczonych  rówieśnikami, śmiejących się i 

zawsze aktywnych?  

Jeśli tak jest, a ty w końcu chcesz coś z tym zrobić - 

oto kilka rad, które pomogą wzmocnić twoją pewność 

siebie. 

Uśmiechaj się! - Ludzie lubią wesołe osoby.  Przecho-

dząc przez korytarz, uśmiechaj się do mijających cię 

uczniów. „Dzień dobry” do nauczycieli mów wesołym 

tonem. W  gronie przyjaciół śmiej się.  Nie martw się o 

to, co będą myśleć inni. Przynajmniej będą cię   kojarzyć 

jako tę/tego, z którym zawsze jest wesoło. Nawet jeśli 

coś pójdzie nie tak,oni i tak za chwilę zapomną. 

To TY zacznij rozmowę - nie czekaj, aż ktoś sam do 

ciebie podejdzie. Na pewno to się nie stanie, jeśli ciągle 

będziesz siedzieć w kącie z rękami w kieszeni albo no-

sem w książce. Podejdź choćby po to, aby powiedzieć 

zwykłe „Hej”, zapytaj o zadanie, jak minął weekend. Ni-

by banały, a potrafią się przerodzić w naprawdę wciąga-

jącą dyskusję. Nawet jeśli nie wyjdzie, to inni będą wi-

dzieli w tobie osobę, z którą można porozmawiać.  

Podnieś swoją samoocenę – często brak wiary w siebie 

i nieśmiałość są spowodowane niską samooceną.  Z góry 

zakładamy ,że coś i tak nam się nie uda, a  to, że kiedyś 

coś nam nie wyszło ,nie może przekreślić wszystkich 

planów na przyszłość. A może po prostu jesteśmy bardzo 

wrażliwi emocjonalnie, wszystko bardzo przeżywamy i 

nie możemy sobie pozwolić na - jak nam się wydaje - 

nadmierną aktywność? Powiedz o swoim problemie zau-

fanej osobie i poproś, aby napisała wszystkie twoje zale-

ty na kartce. W chwilach zwątpienia zerkaj na nią i skup 

się właśnie na nich! 

Zwróć uwagę na swój wygląd - jeśli twoja nieśmiałość 

wynika z tego, że czujesz się gorsza/gorszy od innych,  

po prostu zmień to. Zacznij o siebie dbać, zmień 

fryzurę, kup nowy ciuch albo rozwijaj pasje! 

Dzięki temu otworzysz się na innych i nabie-

rzesz pewności siebie. 

Zgłaszaj się do przykładu – zawsze ,gdy nau-

czyciel prosi ochotników o wyjście do tablicy, 

nikt się nie zgłasza .Siedzisz  

i myślisz: poszedłbym, ale… Następnym razem 

idź! Po prostu idź! Pamiętaj, że to ci nie zaszko-

dzi, a może pomóc. 

Zgłaszaj się, gdy czegoś nie wiesz – gdy nau-

czyciel zadaje pytanie: Czy jest ktoś, kto tego nie 

rozumie? Nie bój się, podnieś rękę. Nic złego 

się nie stanie. A twoja pewność siebie będzie 

wzrastać. 

Pamiętaj, że nie od razu staniesz się 

duszą towarzystwa i klasową gwiazdą. Żeby 

walczyć z nieśmiałością, zacznij od prostych 

rzeczy – podejdź do kogoś na przystanku i 

spytaj o godzinę lub drogę.  

„Życie i tak się kiedyś skończy, więc walcz o to, 

co dla Ciebie ważne i nie przejmuj się opinią 

innych... Ludzie zawsze będą gadać” 

      Justyna Szydełko 

- Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć 

–  18 listopada – autorka serii „Harry Potter” zaprosi nas 

ponownie do świata czarodziejów. Akcja filmu dzieje się 

siedemdziesiąt lat przed wydarzeniami w „Harrym Potte-

rze”. Główny bohater Newt Skamander przybywa do 

Nowego Yorku z walizką pełną magicznych stworzeń. 

Jednak co się stanie, gdy kilka z nich ucieknie? 

Wybór Kinga Szmuc 

- Księgarenka przy ulicy Wiśniowej –                 

23 listopada - Każda księgarnia ma swoją historię... A 

książka, dana w prezencie, może odmienić czyjeś życie. 

Pan Alojzy, sympatyczny właściciel małej księgarenki, 

postanawia zamknąć swój sklepik. Ale dla niektórych 

klientów ma prezent: książkę. Fascynująca opowieść o 

mocy obdarowywania i czynienia dobra, pokazująca, jak 

wiele może zmienić jeden drobny prezent. 

Zachęcam do lektury. 
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 Moja przygoda z programem 

Erasmus+ 
Udział w Programie Erasmus + to wielka 

przygoda, którą zapamiętam do końca życia. Było 

to dla mnie ogromne przeżycie jak i dla moich 

rodziców. Stałam się bardziej otwarta na świat. Od 

tamtej pory język obcy przestał być dla mnie ba-

rierą. Angielski stał mi się bardzo bliski. Poznałam 

wielu nowych kolegów i koleżanek, z którymi 

szybko nawiązałam dobry kontakt. Moja wiedza znacz-

nie się poszerzyła. Dowiedziałam się wiele na temat 

ekologii. Uczniowie w każdego kraju przygotowali na 

spotkanie w Grecji grę planszową z zagadnieniami na 

temat środowiska naturalnego. Warto było wygospoda-

rować wolny czas na przygotowania do prezentacji. By-

ło bardzo ciężko, ale opłacało się. Poznałam wiele za-

bytkowych miejsc w Grecji oraz tamtejszą tradycję. 

Wspólne wycieczki pozwoliły nam się do siebie zbliżyć. 

Nadal utrzymuję dobry kontakt z rówieśnikami. Nieraz 

będę wspominać tak miło spędzone chwile. -  Patrycja 

Międlar 

Moja przygoda z Erasmusem+ była wspaniała. 

Nadal wspominam lekcję języka angielskiego, podczas 

której pani poinformowała nas o tym programie. Już 

wtedy postanowiłam sobie, że dam z siebie wszystko, 

aby pojechać za granicę. Wspólnie z kolegami włożyli-

śmy wiele trudu do realizacji zadań projektu. Warto by-

ło. Kiedy dowiedziałam się, że test z języka angielskie-

go napisałam najlepiej i jadę do Grecji, myślałam, że to 

sen, który się spełnił. W moim życiu wiele się zmieniło. 

Zrozumiałam, że warto się uczyć i pracować nad sobą, 

ponieważ nasz trud w taki czy inny sposób zostanie na-

grodzony. Po wyjeździe do Grecji zaczęłam inaczej pa-

trzeć na świat. Zaczęłam bardziej angażować się w spra-

wy związane ze środowiskiem. Znacznie poszerzyłam 

swą wiedzę o ekologii. Poznałam wiele ciekawostek o 

energii słonecznej, wodnej i wietrznej. Nauczyłam się 

różnych pojęć przyrodniczych, które ułatwią mi 

dalszą edukację. Dzięki Erasmusowi odbyłam wie-

le podróży. Byłam nad Soliną i Myczkowcach, 

gdzie zdobyłam informacje na temat elektrowni 

wodnej. W Grecji odwiedziłam farmę wiatraków i 

świątynie starożytnych greckich bogów. Zwiedzi-

łam stolicę Grecji – Ateny.  Zaprzyjaźniłam się z 

dziećmi z innych krajów. Poznałam niezwykłe 

koleżanki, z którymi utrzymuję kontakt do te pory. 

Uczyliśmy się nawzajem swoich języków  

 

W zeszłym roku miałam przyjemność odwiedzić 

Hiszpanię, a dokładniej region Walencji. Umożliwił mi 

to program Erasmus+, w którym uczestniczą: Francja, 

Polska, Hiszpania, Grecja, Litwa oraz Włochy. Niesa-

mowite było spotkać młodzież  z tak wielu krajów w 

jednym miejscu. Dzięki wyjazdowi mogłam poznać kul-

turę Hiszpanów, ich tradycyjne potrawy, tańce narodo-

we. Zobaczyłam również, jak wyglądają zwykłe dni 

mieszkańców Hiszpanii oraz ich szkoły. Co ciekawe, 

zaobserwowałam brak okien w tamtejszych korytarzach, 

widocznie nie są one im potrzebne, ponieważ w Hiszpa-

nii panuje wieczny upał.  

 Mieszkanie u hiszpańskiej rodziny pozwoliło mi po-

znać kilka słów po hiszpańsku, a ja nauczyłam ich kilku 

słów po polsku. Zwiedzaliśmy różne miejsca w Walen-

cji, Gandii oraz Algemesi. W pamięci pozostaną mi nie-

zapomniane chwile oraz cudne widoki.   

 Wyjazd wniósł bardzo wiele w moje życie. Zaczęłam 

patrzeć inaczej na świat. Była to niezapomniana przygo-

da dla mnie oraz zapewne dla reszty uczestników wypra-

wy, ponieważ przez tydzień poznaliśmy tak wielu ludzi, 

ilu nieraz poznaje się przez całe swoje życie.                                

Wiktoria Michna                               

narodowych. Nauczyłam się kilku słów w języ-

ku greckim, hiszpańskim i włoskim. Warto poznawać 

innych ludzi i ich tradycje, ponieważ można tę wiedzę 

wykorzystać w przyszłości. – Natalia Panek 
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SZKŁO  - PODZIWIANIE NARO-

DZIN NIEWIDZIALNEGO BYTU 
             Dzień 3 listopada był wyjątkowym dniem 

dla klas czwartych, ponieważ wybraliśmy się z na-

szymi opiekunami do niezwykłego miasta, zwanego 

Miastem Szkła. Może domyślacie się, o jakim mie-

ście mowa, a jeśli nie, to podpowiem –  pojechali-

śmy do Krosna. 

Krosno od 90 lat żyje szkłem, a szkło jest jego ży-

ciem. Historia hutnictwa szkła w Krośnie sięga 

1923r.. Prawdziwy jego rozwój nastąpił jednak po II 

wojnie światowej. Produkowano szkło automatycz-

nie, ale najciekawsza pozostaje jednak produkcja 

ręczna. 

               Pierwszym i głównym punktem naszej wy-

cieczki było Centrum Dziedzictwa Szkła. Najcie-

kawszymi atrakcjami przygotowanymi dla nas przez 

Centrum były interaktywne pokazy produkcji i zdo-

bienia szkła, w których braliśmy czynny udział. Ma-

lowaliśmy  na szkle piękne obrazki, które zabrali-

śmy do domu. Odkrywaliśmy magię tworzenia 

szkła. Jeśli kiedyś wybierzecie się na podobną wy-

cieczkę, a warto, to możecie wziąć udział w zaję-

ciach tworzenia szklanej biżuterii, witraży, ozdób  

świątecznych, a także produkcji szkła przy piecu 

hutniczym.  

Podczas zwiedzania obserwowaliśmy, jak panowie 

wytapiali i dmuchali szkło. Wzięliśmy udział w 

krótkim pokazie, podczas którego hutnicy wytwo-

rzyli pięknie barwione  szklane jabłko. Następnie 

zwiedziliśmy  małe „stoiska”, przy których hutnicy 

wykonywali  swoją codzienną pracę. Później  obej-

rzeliśmy film na temat historii Krosna i wytopu 

szkła.  Zakupiliśmy również  szklane wyroby w 

sklepie prowadzonym przez Centrum Dziedzictwa 

Szkła. Była tam piękna zastawa stołowa, witraże i 

szklane zwierzątka, które wszystkim bardzo się po-

dobały. Ale to nie koniec! Pani przewodnik zapro-

wadziła nas do wyremontowanych, zabytkowych 

piwnic mieszczących się na rynku. Obejrzeliśmy 

tam wystawę "szkło w fizyce"  

i stary piec. 

                 Pełni wrażeń pożegnaliśmy panią prze-

wodnik i wsiedliśmy do autokaru. Wszystkim cieka-

wym świata i poszukującym atrakcji polecam wy-

cieczkę  do Krosna. 

Oliwia  Janowska 



10 

 

Ugotuj to sam! 
KLASYCZNE SPAGHETTI CARBONARA - SMACZNE,  

A JEGO PRZYGOTOWANIE ZAJMUJE CHWILĘ. Poleca Karolina Maternia 

 

Składniki:   
-boczek wędzony surowy – 250 g 

-makaron spaghetti – 300 g 

-masło – 25 g 

-oliwa z oliwek – 2 łyżki 

-czosnek – 1 ząbek 

-jaja – 2 szt. 

- ser żółty lub parmezan – 80 g 

-pieprz mielony 

-sól 
Przygotowanie: 

Do gotującej się osolonej wody wsyp 

makaron 

Na patelnię wlej oliwę, dodaj boczek 

Oddziel białka od żółtek 

Na patelnię dodaj posiekany ząbek czosnku ( nie przypal go na patelni, bo danie będzie gorzkie) 

Do żółtek zetrzyj ser na drobnych oczkach, dodaj pieprz i dokładnie wymieszaj                                                       

( pilnuj patelni) 

Boczek zdejmij z patelni do miseczki, a patelnię wytrzyj papierowym ręcznikiem 

Odcedź makaron, zostaw sobie trochę wody z makaronu - gdyby potrawa była za gęsta 

Na rozgrzaną patelnię wrzuć makaron i boczek, chwilę podsmaż 

Zdejmij z kuchenki , dodaj masę jajeczną i energicznie mieszaj 

Nałóż na talerz i posyp startym serem. 

POMARAŃCZOWY DESER 
Składniki : 
woda 
świeże pomarańcze 
budyń śmietankowy 
galaretka pomarańczowa   
 

Przygotowanie : 
1. Nastaw wodę na galaretkę 
2.  Do miski wsyp galaretkę i wlej 250 ml 

wrzątku, wymieszaj 
3. Do galaretki dodaj teraz 250 ml zimnej 

wody i wymieszaj (przyspieszy to 

tężenie) 

4.Do ładnych szklanek przelej galaretkę, 

możesz zrobić to pod kątem  

(np. w blaszce do pieczenia wyłożonej papierem lub ręcznikiem) uzyskasz wtedy spektakularny efekt 
5. Całość wstaw do lodówki, aby  stężało 
6. Obierz pomarańcze i wykrój z nich filety 

7.  Zrób budyń według przepisu na opakowaniu i ostudź 
8.  Do szklaneczek z galaretką przełóż zimny budyń i ozdób filetami z pomarańczy. 
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Niemożliwe 

  Czujesz ich wzrok. Na korytarzu, w drodze do domu. Nie wiesz, 

czego chcą, nie wiesz, dlaczego  to ciebie obserwują? Czujesz się 

otoczona. Nigdy się nie ujawniają, nie wiesz, czy są małe, czy duże. 

Są to jakieś stworzęnia.  

   Patrzą na ciebie, obserwują cię, zapisując każdy twój ruch, znają 

cię na wylot. To przerażające. Pewnie tak sobie myślisz, one 

wiedzą o tobie wszystko, a ty o nich nic. Powiem ci, że każdy 

człowiek ma takiego swojego obserwatora. Lecz nikt ich nie czuje i 

nie wie o ich istnieniu. Ty jesteś wyjątkowa, od kołyski juz 

wiedziałaś, że oprócz rodziny ktoś jeszcze na ciebie patrzy. Czułaś 

ich obecność, jednak nie przerażało cię to. Nigdy nie udało ci się 

ich dostrzec, jednak zawsze wiedziałaś, z której strony patrzą. 

Czułaś też ich uczucia i emocje. Wiedziałaś, kiedy są złe i lepiej ich 

bardziej nie denerwować, a kiedy są szczęśliwe? Bardzo polubiłaś 

te istoty, pragnęłaś je kiedyś zobaczyć. 

   Szłaś do szkoły. Po drodze napotkałaś chłopaka w swoim wieku. 

Przedstawił ci się i powiedział, że niedawno się tu przeprowadził i 

będzie chodził z tobą do klasy. Nie wiedział, jak trafić do szkoły, 

więc poszedł z tobą. W klasie pani przedstawiła go wszystkim i 

poprosiła cię, abyś oprowadziła go po szkole.  

   Spodobał ci się jego wygląd. Brązowe, krótkie włosy, błękitne 

oczy i malinowe usta. Ubierał się podobnie jak każdy chłopak, 

jednak uznałaś, że on wygląda w nich o niebo lepiej. 

   Już miesiąc minął od jego przeprowadzki, a wy bardzo polubil-

iście się. Jednak niepokoiło cię to, że często znikał, a później tłu-

maczył się, że coś musiał załatwić. Nigdy nie drążyłaś tematu, 

uważałaś, że ma problemy rodzinne i nie chce się z nikim tym 

dzielić. Jesteś jego najlepszą przyjaiółką, bo nikt nie chciał się z 

nim przyjaźnić. Był inny od wszystkch i to ci odpowiadało. Nigdy 

nie nudziliście się w swoim towarzystwie.  

   Mijały kolejne miesiące, a on coraz częściej i na dłużej znikał. 

Nie wytrzymałaś i zaczęłaś go wypytywać. 

-Gdzie ty tak ciągle znikasz? 

-Mówilem ci już, musiałem coś załatwić. 

-No tak, ale ostatnio obiecałeś mi, że pójdziemy razem na kręgle. 

Czekałam na ciebie, a ty nie przyszedłeś. Jeszcze to był wieczór, 

byłam tam sama, bałam się.  

-Niepotrzebnie, pamiętaj, że zawsze będę przy tobie. 

-Niby jak, zawsze gdzieś znikasz. 

-Nigdy cię nie opuszczę, w pewnym sensie jestem do ciebie 

przywiązany. 

Zaniemówiłaś i zarumieniłaś się, gdy to usłyszałaś. On zbliżył się 

do ciębie i złożył na twoich ustach delikatny, ale jakże zmysłowy 

pocałunek. Czułaś to, że oni są wściekli. 

-Muszę już iść. Do zobaczenia później. 

Ty stałaś tak bez ruchu aż zniknie ci z pola widzenia. Powolnym 

krokiem wróciłaś do domu. Ich gniew ustał, a nawet zniknął, czułaś 

się dziwnie. Nie wyczuwałaś ich, zdziwiło cię to.  

-Czyżby mnie opuśili? - zapytałaś cicho samą siebie. Nie czułaś 

nic, to było dziwne uczucie. Jednak po kilku godzinach wrócili. 

Trudno było ci to przyznać, ale ulżyło ci, że są z tobą. Zadzwonił 

telefon, odebrałaś: 

-Hallo - powiedziałąś. 

-Cześć to ja, Nataniel. Chciałem... chciałem cię przeprosić za to, co 

się wydarzyło. To nie powinno mieć miejsca. Mam nadzieję, że nie 

jesteś na mnie zła? 

-... Nie, dlaczego miałabym być zła? 

 

 No bo wiesz... ja... ja cię lubię i to bardzo... ale nie wiem, 

czy ty mnie też. 

Ja... ja ciebie też lubię i... i nie jestem na ciebie zła za 

tamto.   

-Nie rozumiesz mnie. Ja nie... ja nie mogę cię kochać! 

-Dlaczego? 

-Posłuchaj, wyjeżdżam z miasta i już raczej tu nie wrócę. 

Przepraszam. 

-Ale... - Nie dokończyłaś, bo się rozłączył. 

   Minął już tydzień, od kiedy on wyjechał. Było ci smut-

no, ale poczułaś, że pojawiła się nowa istota, która cię 

obserwuje. Różniła się od innych, czułaś u niej zarówno 

miłość, jak i smutek. Zupełnie tak, jak u ciebie. 

   Mijały kolejne tygodnie, nie zapomniałaś o Natanielu, 

ale już nie było ci smutno z tego powodu. Zrozumiałaś, 

że to jego rodzice, których nigdy nie miałaś okazji poz-

nać, tak postanowili. 

 Ale ta istota w ogóle się nie zmieniała, dalej była smutna 

i… zakochana.  

   Któregoś dnia wybrałaś się na spacer po parku. Nie 

mogłaś w to uwierzyć. Czy to naprawdę on?  

-Nataniel! - krzyknęłaś, a chłopak się odwrócił. To był 

on, naprawdę on. 

-Ala. - powiedział cicho. 

Pobiegłaś do niego i przytuliłąś, wiedziałaś, że przy nim 

poczujesz się bezpiecznie.  

-Ala ja..., ja nie mogę - powiedział smutny i delikatnie 

odepchnął cię od siebie. 

-Ale... dlaczego? - zapytałaś zdziwiona i zasmucona. 

-Nie możemy być razem, należymy do dwóch różnych 

światów. 

-I co z tego. Kocham cię. 

Zdziwił się na te słowa – nie rozumiesz, ja... ja... - przery-

wał. 

-No wyduś to wreszcie - powiedziałaś.  

-Ja... jestem duchem. 

-Co?! - zdziwiona cofnęłaś się jeden krok. 

-Proszę, nie bój się mnie, nie zrobię ci krzywdy - 

powiedział. 

Ty tylko milczałaś. 

-Wiem o tobie dużo, wiem, że potrafisz mnie wyczuć. 

Chciałem cię bliżej poznać, dowiedzieć się jeszcze 

więcej. I dowiedziałem się za dużo. Kocham cię Ala, 

kocham, ale nie możemy być razem, to wbrew naszym 

naturom. 

-To prawda - powiedziałaś.  

On tylko popatrzył na ciebie pytająco. 

-To prawda, to wbrew naszym naturom. Ale nie obchodzi 

mnie to. Kocham cię i tego nie zmienię. 

-To miłość zakazana. Nie wolno nam. 

-I to w tym najleprze - powiedziałąś i podeszłaś do niego 

i złączyliście swoje usta w namiętnym i zmysłowym 

pocałunku. 

   Wbrew wszystkiemu zostaliście parą. W świecie 

duchów zapanował chaos, ale w końcu doszli do wni-

osku, że tak może być. Pomimo tego, że należeliście do 

dwóch światów, stworzyliście własny… Niemożliwe? 

Alicja Siłka  

Nasza twórczośćNasza twórczośćNasza twórczość   
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Czy wiesz, że... 

 .- Sulley z „Potworów i spółki” miał więcej niż 

2.3 mln pojedynczych włosów. Każda klatka z 

udziałem tego sympatycznego potwora zajęła 12 

godzin pracy. 

- W 1877 została zbudowana maszyna do nagry-

wania dźwięku. Pierwsze słowa, które zostały 

wyraźnie nagrane, to fragment wierszyka Mary 

had a little lamb. 

- Pierwszym filmem dźwiękowym był „Śpiewak 

jazzbandu” 

- Amerykanin Percy Spencer wynalazł kuchenkę 

mikrofalową przez przypadek. Pracował nad 

sposobem użycia niewidzialnych mikrofal do 

wykrywania samolotów. Kiedy odkrył, że mi-

krofale rozpuściły czekoladkę, którą miał w 

kieszeni, domyślił się, że można ich użyć do 

podgrzewania żywności. 

Kinga Szmuc 

 

1 Najbardziej znana powieść Bolesława Prusa  

2 Zapalamy je na grobach naszych bliskich  

3 2 dzień listopada  

4 Płaska konstrukcja służąca podróżowaniu na wodzie  

5 Siedzi na nim władca 

6 Np…….. niewidka 

7 Lanie wosku, z butów  

8 Używana na halloween 

Sponsor nagród w konkursie Wierny czytelnik 

Kupon konkursowy nr 2 

Odpowiedz na pytanie: 

Dlaczego opowiadanie Alicji zatytułowano 

„Niemożliwe”?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Nauczyciel na lekcji matematyki: 

- Jasiu, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w drugiej 

7 to znaczy, że...? 

- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę 

pana.  

Jaś woła zza drzwi łazienki: 

- Mamo, jaką koszulę mam dziś włożyć do szkoły? Z dłu-

gim czy z  krótkim rękawem? 

- Z krótkim. A czemu pytasz? 

- Bo nie wiem, dokąd mam umyć ręce. 

           

           

           

           

           

           

           

           

Sport w naszej szkole 

 15.10.2016 roku (sobota) o godzinie 9.00 odbyły się 

zawody szkół podstawowych w piłce ręcznej. Cztery szkoły 

wzięły udział w rozgrywkach: Kraczkowa, Albigowa, Kosina, 

Sonina. Te szkoły wystawiły drużyny dziewcząt oraz chłop-

ców. Mecze były  rozgrywane naprzemiennie. Pierwszy zagrały 

dziewczyny z Kraczkowej przeciwko Kosinie, niestety nasze 

reprezentantki przegrały. 

 
Kraczkowska drużyna nie grała zbyt dobrze na początku, ale 

pod koniec zaczęła się przełamywać i zdobywać coraz więcej 

bramek. Ale i tak zarówno dziewczynom, jak i chłopcom, przy-

padło ostatnie miejsce. 

Laureaci w drużynach chłopców: Albigowa, Kosina, Sonina 

 Laureaci w drużynach dziewcząt: Kosina, Albigowa, Sonina. 

Karol Szmuc 

Dziewczęta Chłopcy 

Kraczkowa vs Kosina Kraczkowa vs Kosina 

Albigowa vs Sonina Albigowa vs Sonina 

Albigowa vs Kosina Albigowa vs Kosina 

Kraczkowa vs Solina Kraczkowa vs Sonina 

Sonina vs Kosina Sonina vs Kosina 

Kraczkowa vs Albigowa Kraczkowa vs Albigowa 


