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nam zwykła górka i sanki. Zabawa 

gwarantowana. 

Lepienie bałwana czy rysowanie 

na śniegu 

Każdy z nas z pewnością po-

święcił dużo godzin na lepienie kul 

i ustawianiu ich jedną na drugą. 

Parę spryskiwaczy, woda i barwnik z odrobiną wyob-

raźni, może przerodzić się w prawdziwe dzieło sztuki. 

Igloo 

Jeżeli masz dostęp do dużej ilości śniegu, bardzo 

fajną zabawą może okazać się budowa schronu. 

Mam nadzieję, że dzięki tym propozycjom aktywnie 

spędzicie nadchodzące ferie zimowe oczywiście (jeżeli 

dopisze zimowa aura) 

Co zrobić w razie braku śniegu? 

Wyeliminujcie długogodzinne spędzanie czasu 

przed ekranem telewizora czy komputera. Wieczory 

poświęcić na ciekawą książkę, a w ciągu dnia może-

cie : 

 organizować z kolegami zawody na świeżym powie-

trzu, 

 odbywać długie spacery, 

 wybrać się do kręgielni, 

 popływać na basenie, 

 wykonać pracę, na które zazwyczaj nie macie cza-

su w trakcie roku szkolnego, 

 poświęcić czas na swoje hobby 

Jednak warto też postawić na realny kontakt ze znajo-

mymi. Niech nie dzieli Was wirtualna przestrzeń. 
 

Katarzyna Paskart 

Każdego roku szkolnego 

dzieci z wielką niecierpliwo-

ścią czekają na ferie zimo-

we. W tym roku czas wypo-

czynku, w zależności od 

województwa, trwa od 20 

stycznia do 3 marca. W 

naszym województwie ferie 

zimowe rozpoczynają się 

15 lutego, a kończą się 26 

lutego. Razem z nami w tym terminie odpoczywają 

uczniowie województw: lubelskiego, pomorskiego i 

śląskiego. 

Zima może być okresem depresji oraz złego samo-

poczucia. Pogoda skłania nas do siedzenia w ciepłym 

mieszkaniu, ale pamiętajmy, że aktywne spędzanie 

czasu na świeżym powietrzu, może dostarczyć nam 

wielu wspaniałych wspomnień, umocnić rodzinne wię-

zi i sprawić nam wiele radości. 

Sposoby na aktywne spędzanie ferii: 

Narty i snowboard 

Jeżeli masz niedaleko wyciąg narciarski, 

możesz zabrać na cały dzień swoją rodzinę 

na narty lub deskę. 

Łyżwy 

Wiele osób, nie będąc mistrza-

mi łyżwiarstwa, spędza wolny 

czas na lodowisku. Sport ten 

jest uwielbiany również przez 

początkujących łyżwiarzy 

Jazda na sankach 

Do wspaniałej zabawy wystarczy 
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Walentynki to święto zakochanych, które obcho-

dzone jest 14 lutego. Tego dnia ludzie wysyłają do 

ukochanych „walentynkę” - wiersz albo wyznanie 

miłosne. Niekiedy obdarzają się upominkami. Walen-

tynki to święto wszystkich zakochanych, zarówno 

tych, którzy są zakochani, jak i tych, którzy są nie-

śmiali i obawiają się wyznać swoje uczucie. To szcze-

gólny dzień, na który warto starannie przygotować 

coś wyjątkowego. Dzień zakochanych zbliża się wiel-

kimi krokami, więc warto przygotowania rozpocząć 

już dziś. 

Trochę historii... 
Nazwa „walentynki” pochodzi od imienia św. Walente-

go, patrona zakochanych oraz osób chorych na epilepsję i 

choroby nerwowe.  

Św. Walenty był biskupem i męczennikiem rzymskim, 

który poniósł śmierć w czasach cesarza Klaudiusza II Gota 

ok. 269 r. W czasie prześladowań uzdrowił on ze ślepoty 

córkę jednego ze sług cesarskich i doprowadził do nawró-

cenia całej jego rodziny. To bardzo rozgniewało władcę. 

Biskup został pobity maczugami, a następnie ścięty. W 

miejscu, w którym święty został pochowany, już w IV w. 

papież Juliusz I kazał wznieść nad grobem bazylikę. Św. 

Walenty słynął również z tego, iż udzielał ślubu zakocha-

nym (niekoniecznie za zgodą rodziców). 

Dzień św. Walentego stał się prawdziwym świętem za-

kochanych dopiero w średniowieczu, kiedy to pasjonowano 

się żywotami świętych i tłumnie pielgrzymowano do ich 

grobów, aby uczcić ich relikwie. Święto najbardziej rozpo-

wszechniło się w Anglii i Francji. Dziewczęta 14 lutego 

starały się odgadnąć, za kogo wyjdą za mąż. Od XVI w. w 

dniu św. Walentego ofiarowywano kobietom kwiaty. 

Wszystko zaczęło się od święta zorganizowanego przez 

jedną z córek króla Francji Henryka IV. Każda z obecnych 

dziewczyn otrzymała wówczas bukiet kwiatów od swego 

kawalera. Przede wszystkim jednak narzeczony był obo-

wiązany 14 lutego wysłać swej ukochanej czuły liścik, na-

zwany walentynką. W XIX w. Takie liściki uważano za 

najbardziej romantyczny sposób wyznania miłości. W 1800 

r. Amerykanka Esther Howland zapoczątkowała tradycję 

wysyłania gotowych kart walentynkowych.  

Do dziś w walentynki wysyłamy sobie kartkę z wierszy-

kiem bądź wyznaniem miłosnym (tzw. walentynkę) albo 

też obdarowujemy się prezencikami. Niektórzy dzień zako-

chanych chcą uczcić w inny sposób, np. romantyczną kola-

cją w blasku świec. 

Walentynka, czyli pisemne wyznanie miłości 

Najpopularniejszym sposobem okazania swoich uczuć 

naszej Wybrance/Wybrankowi w tym dniu jest podarowa-

nie karteczki walentynkowej. Może to być zarówno taka 

kupiona w sklepie, jak i wykonana własnoręcznie. Ważne 

jest, co na niej napiszemy. Może to być krótki tekst, np.:  

“Bądź moją Walentynką”, “Czy zostaniesz moją Wa-
lentynką?”, bądź piękny wiersz o miłości: 

*** 

We wszystkich mowach i w języku duszy, 

Nad wszystkie są dwa słowa, 

Jak w kroplach rosy po suszy, 

W nich skarb żywota się chowa. 

Jak dwie perełki w oceanie życia, 

Jak dwie gwiazdeczki na niebie, 

Świecą nam do powicia, 

Dwa słowa - kocham ciebie. 

[J. I. Kraszewski] 

**** 

Każdy nowy dzień jest kwiatem, 

Który zakwita w naszych rękach, 

Tam gdzie się kocha, nigdy nie zapada noc. 

Serce to cząstka człowieka, 

Które tęskni, kocha i czeka. 

[Adam Mickiewicz]  
*** 

Pamiętajcie, nieważne, czy będzie to ambitna poezja 

miłosna, czy proste wyznanie. Najważniejsze, by słowa te 

płynęły od serca. 

Upominki 
Oprócz karteczki z życzenia-

mi możemy w Walentynki po-

darować drobny prezent. 

Oto kilka propozycji: 

 coś słodkiego; w sklepach 

można znaleźć mnóstwo 

słodkości (bombonierek, cukierków) przygotowanych 

specjalnie na tę okazję, 

 maskotka lub jakaś figurka do postawienia (koniecznie 

z serduszkiem), 

 bilety na koncert, do kina, 

 koszulka, poduszka lub kubeczek z nadrukiem, 

 perfumy, 

 Biżuteria. 

Kwiaty 
Kwiat to najstarszy i najbardziej znany 

symbol miłości. Jego naturalne piękno i 

zapach sprawiają, że jest on najprost-

szym, a zarazem bardzo eleganckim 

wyrazicielem naszych uczuć. W walen-

tynki koniecznie podarujcie kwiaty 

swoim bliskim. Nie musi być to duży 

bukiet, ale pojedynczy kwiat, np.: róża, 

oczywiście czerwona, która oznacza 

Kocham Cię ponad wszystko!  

Pamiętajcie jednak, żeby nie strzelić gafy i nie podaro-

wać chryzantemy bądź goździków, które często wzbudzają 

niezbyt miłe skojarzenia.  

Walentynki jest to wyjątkowy dzień, który skłania 

nas do okazania ukochanej osobie tego, co naprawdę 

czujemy, a na co dzień nie mamy czasu i sposobności, 

żeby to wyrazić. Korzystajmy zatem z tych chwil i sło-

wami, czynami wyraźmy to, co podpowiada nam serce. 

Karolina Maternia 
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31 stycznia bieżącego roku młodzież ze Szkolnego 

Koła Caritas działającego w Zespole Szkół w Kraczko-

wej zaprezentowała przed miejscową publicznością 

spektakl pt. Wigilia, która zdarzyła się przypadkiem. 

Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem 

opiekunów Koła, pań: Iwony Szczepańskiej, Marzeny 

Wołos, Doroty Skomry – Bem, księdza Marcina Loren-

ca oraz współpracującego z Kołem pana Witolda Inglo-

ta.  Wśród wykonawców ról teatralnych znaleźli się 

uczniowie gimnazjum:  Kacper Murias (kapłan), Ma-

ciej Bącal (kapłan), Paulina Grzywa (narkomanka), 

Alicja Drozd (studentka), Łukasz Gorczyca 

(informatyk), Monika Michno (polityk), Karolina Bem 

(bizneswoman), Patrycja Cisło (skejt), Katarzyna Pa-

skart (skejt), Klaudia Drąg (zawiadowczyni, śpiew), 

Krzysztof Czwarkiel (dziecko), Karolina Wisz (matka), 

Jakub Pondel (ojciec), Katarzyna Korecka (bezdomny, 

Maryja, śpiew), Gabriela Musiał (bezdomny), Kinga 

Michna (bezdomny), Izabela Wdowik (bezdomny), Da-

wid Palczewski (głos, św. Józef), Mateusz Dyrkacz 

(akompaniament gitarowy).  

Szkolne Koło Caritas podjęło się realizacji tej inicja-

tywy ze względu na szczytny cel - wsparcie finansowe 

w leczeniu chorej uczennicy Zespołu Szkół w Kraczko-

wej. Spektakl znalazł uznanie wśród widzów, którzy, 

mimo niezachęcającej do wyjścia z domu pogody, licz-

nie zgromadzili się w Domu Ludowym im. Wincentego 

Kadłubka w Kraczkowej. Składamy serdeczne podzię-

kowanie za udział w przedstawieniu i wsparcie akcji 

Caritas wszystkim przybyłym ofiarodawcom oraz 

wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 

się do realizacji tego dzieła. 

Fabuła przedstawienia skupia się wokół niezwykle 

istotnych problemów współczesnego świata, do jakich 

możemy zaliczyć: brak pracy, bezdomność, uleganie 

nałogom, uzależnienia od komputera i Internetu, euro-

sieroctwo, samotność, żądzę pieniądza i władzy, zagu-

bienie w świecie fałszywych wartości, brak wiary i na-

dziei, brak miłości i troski rodzicielskiej. 

Pewnej Wigilii na dworcu kolejowym wbrew swoim 

planom pojawiają się dwaj księża. Niestety pociąg, 

którym mają dostać się do Warszawy, ma dwugodzin-

ne opóźnienie. Czas, jaki są zmuszeni spędzić w ocze-

kiwaniu na transport, upływa im pod znakiem trudnej 

ewangelizacji wśród ludzi ogarniętych zwątpieniem, 

poszukujących sensu życia, zagubionych, zranionych 

rodzinnymi dramatami, przeżywających rozterki, cier-

piących, znajdujących się na życiowych zakrętach. 

Jednakże historie, którymi dzielą się z kapłanami i 

rozmowy na ich temat, prowadzą mimowolnie tam, 

skąd wszyscy powinniśmy czerpać siłę – do betlejem-

skiej szopy, do Jezusa. To Jego miłość pozwala nam 

mieć nadzieje na pokonanie wszystkich trudności, 

dodaje sił, umacnia w walce z życiowymi wichrami. 

Spektakl w swym przesłaniu uświadamia nam, w 

czym tkwi wartość człowieka, co jest w życiu ważne i 

co tak naprawdę znaczy Boże Narodzenie. Wskazuje 

autentyczne wartości i potrzeby ludzkie w świecie ma-

terializmu, konsumpcji, laicyzacji i liberalizmu, w któ-

rym człowieka gubi pogoń za przyjemnością i fałszy-

wym wyobrażeniem szczęścia.   

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i 

wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zaw-

sze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Naro-

dzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak 

żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest 

Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę na-

dziei więźniom, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem 

fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest 

Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w po-

korze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak 

wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zaw-

sze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez 

ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie. (bł. Mat-

ka Teresa z Kalkuty) 

xy 

1. Kiedy obchodzimy św. Trzech Króli? 
a) 2 lutego 
b) 6 stycznia 
c) 21 czerwca 
2. Ile dni ma miesiąc styczeń? 
a) 30 dni 
b) 29 dni 
c) 31 dni 

3. Od jakiego słowa pochodzi nazwa 
miesiąca stycznia? 
a) stykać 
b) siać 
c) stać 

4. Kiedy obchodzimy Dzień Babci? 
a) 21 stycznia 
b) 22 stycznia 

c) 23 stycznia 
5. Gdy w styczniu deszcz leje, robi ........ 
a) się zimno 
b) złe nadzieje 
c) dobre nadzieje 

6. Jaki król Polski urodził się w styczniu 
1732 roku? 
a) Stanisław August Powiatowski 
b) Mieszko 1 
c) Zygmunt 1 Stary 
7. Kiedy obchodzimy Dzień Dziadka? 
a) 21  stycznia 
b) 22 stycznia 
c) 23 stycznia 

8. Jak jest po angielsku styczeń? 
a) January 
b) February 
c) June 

9. Jak się nazywa mie-
siąc mroźny i ponury, który 
zawsze z ochotą gości u siebie 
Trzech Króli? 

a) styczeń 
b) luty 
c) maj 
10. Jak się nazywali Trzej Królo-
wie? 
a) Jakub, Maciek, Szymek 
b) Merchior, Baltazar, Kacper 
c) Marcin, Bartek, Kamil 
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4 grudnia z okazji MIKOŁAJEK dla klas pierw-

szych gimnazjum został zorganizowany wyjazd do 

kina Helios na film pt. "Mały Książę". Naszymi opie-

kunkami były wychowawczynie: pani Alicja Malska, 

pani Halina Magoń oraz  nauczycielka języka polskie-

go pani Agata Kargol. 

O godzinie 8.15 zaczął się seans. „Mały Książę" jest 

to najnowszy film reżysera przeboju "Kung Fu Panda", 

wspieranego przez światową ekstraklasę specjalistów od 

animacji (wśród nich m.in. współtwórcy "Shreka", 

"Zaplątanych", "Epoki Lodowcowej"). Łączy on najno-

wocześniejsze techniki animacji komputerowej z trady-

cyjną animacją poklatkową. Efektem tego jest niezwykła 

i ponadczasowa historia małej dziewczynki, jej tajemni-

czego sąsiada – Lotnika i Małego Księcia, którego oboje 

pokochali nad życie. Wygląd postaci z filmu – Małego 

Księcia, Lisa, Róży i Żmii, które po raz pierwszy ożyją 

w kinowej animacji oparty jest na oryginalnych rysun-

kach samego Antoine’a de Saint Exupéry’ego. W orygi-

nalnej obsadzie dubbingowej głosów postaciom użyczają 

m.in.: Jeff Bridges, James Franco, Marion Cotillard, Ra-

chel McAdams, Ricky Gervais, Benicio Del Toro i Paul 

Giamatti. 

Mała Dziewczynka zaprzyjaźnia się z ekscentrycz-

nym staruszkiem z sąsiedztwa, który przedstawia się jako 

„Więzień Labiryntu” to 
pierwszy tom trylogii ame-
rykańskiego autora Jame-
sa Dashnera, która stała 
się międzynarodowym 
bestsellerem. 
Thomas budzi się w ciemnej 
windzie. Nie ma żadnych 
wspomnień. Nie wie, skąd 
pochodzi ani jak wyglądają 
jego rodzice. Jedyne, co 
pamięta, to własne imię. 
Gdy drzwi się otwierają, 
spotyka nastoletnich chłop-
ców, którzy trafili tu podob-
nie jak on, jednak pewien 

czas wcześniej. Miejsce, w którym się znajdują – Strefa – jest 
usytuowane w samym centrum wielkiego Labiryntu. Chłopcy 
każdego dnia próbują odkryć, kto ich tu zesłał i po co, a także 
jak się stąd wydostać. Zagadka wydaje się nie do rozwiązania, 
gdyż mury codziennie się przesuwają, a Labirynt skrywa mnó-
stwo niebezpieczeństw. Wszystko ulega zmianie, kiedy Tho-
mas zostaje Zwiadowcą, a w Strefie pojawia się dziewczyna… 

Powieść do ostatniej strony trzyma czytelnika w napię-
ciu. Jest pełna zwrotów akcji. Na przemian śmieszy, wzru-
sza i zaskakuje. Jest opowieścią o walce o przetrwanie i 
nie poddawaniu się aż do samego końca. 

Polecam na ferie! 

Weronika Kucaba 

„Siostrzeniec czarodzieja” to powrót do przeszłości - 

dowiemy się bowiem jak powstała Narnia, skąd wzię-

ła się Zła Czarownica. W końcu możemy poznać odpo-

wiedzi na nurtujące pytania.  

Bohaterami są Digory i jego przyjaciółka Pola. Chło-

piec, ma bardzo chorą matkę i mieszka u ciotki i sza-

lonego wuja. Pewnego dnia dzieci bawią się na stry-

chu i przypadkiem wchodzą do tajemniczego gabinetu 

wuja Digorego. Okazuje 

się, że mężczyzna jest 

czarodziejem. Zajmuje 

się on tworzeniem pier-

ścieni, które przenoszą 

do innych światów. 

Dzieci zostają wykorzy-

stane przez wuja i te-

stują jego wynalazek. 

W ten oto sposób bu-

dzą czarownicę Jadis i 

razem z nią dostają się 

do Narnii. A co z tego 

wyniknie? O tym musi-

cie przekonać się sami. 

Dla fanów Narnii to 

książka obowiązkowa. 

Kinga Szmuc 

Lotnik. Nowy znajomy 

opowiada jej o niezwykłym 

świecie, gdzie wszystko jest 

możliwe. Świecie, do które-

go dawno temu zaprosił go 

przyjaciel – Mały Książę. 

Tak zaczyna się magiczna i 

pełna przygód podróż 

Dziewczynki do krainy jej 

własnej wyobraźni i do baj-

kowego uniwersum Małego 

Księcia. Film opowiada o 

tym, co ponadczasowe i 

uniwersalne – o miłości i 

przyjaźni. 

Szansa realizacji „Małego Księcia” była rodzajem 

fantastycznej przygody rodem ze snów. To nie tylko 

projekt, który ekscytował swoim potencjałem kreatyw-

nym, ale też szansa na stworzenie filmu na skalę, o ja-

kiej jeszcze nie słyszano, szczególnie w animacji.  

Naszym zdaniem był to bardzo interesujący film, 

z którego można wyciągnąć wiele wniosków, np. jak 

powinna wyglądać prawdziwa przyjaźń. Cieszymy 

się , że mogliśmy go obejrzeć. 

Kinga Bereś 
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 W każdej minucie 750 gitarzystów 

na całym świecie uczy się/gra/

ćwiczy kawałek „Smoke on the Wa-

ter” zespołu Deep Purple. 

 Fryderyk Chopin dał w swoim życiu 

tylko 30 publicznych koncertów. 

 Podczas tańca wydzielają się w ciele 

endorfiny, które uśmierzają ból  i 

zwiększają odporność na niego.  

 Wpis do księgi rekordów za 

„najwięcej osób odgrywających 

utwór muzyczny na gitarze” otrzy-

mali Polacy. W 2014 roku podczas 

festiwalu Thanks Jimi, utwór „Hej 

Yoe” zagrało 7344 osoby.  
 

Kinga Szmuc 

 Większość z nas przygotowuje sobie listę postano-

wień noworocznych. Niektórzy planują aktywniej 

spędzać czas, inni rozpocząć dietę, jeszcze inni obie-

cują sobie, że będą bardziej uprzejmi, więcej się uczy-

li, pomagali w domowych obowiązkach czy utrzymy-

wali porządek. Czas weryfikuje naszą silną wolę i 

zazwyczaj już w pierwszych tygodniach Nowego Ro-

ku możemy przekonać się, czy potrafimy być wierni 

postanowieniom. 

 Jeśli nie udało ci się zrealizować swoich zeszło-

rocznych postanowień, nie martw się – nie jesteś 

jedyną taką osobą. Możesz zacząć od nowa! Oto 

kilka wskazówek, jak sprostać wyzwaniom. 

 Postaw na coś, co naprawdę chciałbyś zrobić 
(nie z przymusu, nie dla pokazu, nie na siłę). Ina-

czej możesz być pewien, że nie dotrwasz do zreali-

zowania celu. 

 Nie planuj kilku działań naraz. Skup się na jed-

nym, maksymalnie dwóch postanowieniach. Nie 

narzekaj, że nie masz czasu, bo w takim przypadku 

trudno wprowadzić w swoje życie nowe czynności. 

Planowanie jest proste, ale wprowadzenie planów 

w życie już nie jest takie łatwe. 

 Określ dokładnie dzień w tygodniu i godzinę, w 

kiedy będziesz wykonywał daną czynność i co 

ważne – trzymaj się tego. Jeśli nie będziesz kon-

kretny, będziesz miał kolejną wymówkę na wpro-

wadzenie wybranego postanowienia w swoje ży-

cie. Samo się nie zrobi, pamiętaj, a jasno ustalona 

pora usystematyzuje twoje działania. 

 Przygotuj się na zmianę swoich dotychczaso-

wych nawyków – oczywiście w miarę swoich 

możliwości. Być może będziesz musiał wcześniej 

wstawać albo kupić nowe buty do biegania. Jeśli 

przeraża cię sama myśl o tym, nie męcz się, zmień 

swoje postanowienie na możliwe do zrealizowania 

przez ciebie. Zamiast biegania możesz wybrać 

dzienne 20-minutowe ćwiczenia w domu, jazdę na 

rowerze, jazdę na rolkach, siłownię i inne aktyw-

ności, które mają sprawić ci przyjemność i jedno-

cześnie przynieść korzyść.  

 Zapisz swoje postanowienie w widocznym 

miejscu. Najlepiej w takim, do którego codzien-

nie masz najczęstszy dostęp. Może to być m.in. na 

pulpicie w twoim laptopie, na drzwiach lodówki, 

tam, gdzie zaglądasz kilka razy dziennie. 

 Podziel się swoim postanowieniem z bliską ci 

osobą, ale taką, która również zamierza coś 

osiągnąć. Będziecie się nawzajem wspierać, a gdy 

przyjdzie kryzys – motywować. Nie musisz roz-

powiadać wszystkim o swoich planach.  

 Najważniejsza rada: 

Bądź konsekwentny! Postanowienia są tylko dla wy-

trwałych.  

Karolina Maternia 

 Po pierwsze, nie będę taka bezczelna w stosunku do mamy, nie będę więcej kłamać i pyskować. Po 

drugie, chcę normalnie jeść, bo zazwyczaj kanapki z drugiego śniadania oddaję kolegom, a sama idę z 

dziewczynami do Mc Donalda. No i jem dużo chipsów, słodyczy i przekąsek po nocach. Fu! Muszę odży-

wiać się regularnie i bardziej zdrowo. Planuję schudnąć, może zastosuję jakąś dietę. Zacznę uczyć się 

matematyki, bo odkąd nauczycielka przyłapała mnie na ściąganiu na klasówce, uwzięła się na mnie. Już 

nie mogę kombinować, muszę po prostu zacząć wkuwać. Muszę odkochać się w takim jednym chłopaku 

ze szkoły, który mnie ignoruje, a ja robię z siebie pośmiewisko. Dosyć tego! Ostatni cel to znaleźć jakieś 

źródło dochodu poza kieszonkowym, może pracę dorywczą. Ciągle brakuje mi za kosmetyki! 

http://dogorybrzuchem.pl/deep-purple-smoke-on-the-water-recenzja/
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*** 
Natalia Bem: Babciu, czy opowiesz mi swoim dzieciń-
stwie? 
Babcia Zofia Bem: Chętnie, co chciałabyś wiedzieć? 
N.: Babciu, jak dawniej wyglądały święta Bożego Naro-
dzenia? 
B.: Wspominam z wielką nostalgią nieżyjących już rodzi-
ców, mamę krzątającą się przy kuchni i tatę, który przynosił 
żywe drzewko z lasu. Siebie i rodzeństwo robiących ozdo-
by choinkowe. 
N.: A co wisiało na Twojej choince, Babciu? 
B.: Były tam papierowe pajacyki, gwiazdki, orzechy, jabłka 
i ręcznie robione łańcuchy. Oświetleniem na choince były 
woskowe świece wsadzone do takich specjalnych uchwy-
tów. Oj trzeba było uważać ! 
N.: Jakie potrawy były na wigilijnym stole? 
B.: Oczywiście tradycyjne, polskie: pierogi, barszcz z gro-
chem, kutia, kluski z makiem, kompot z suszonych owo-
ców. Nasza rodzina siedziała przy stole i jadła kolację z 
jednej miski. 
N.: Jakie były zwyczaje świąteczne? 
B.: Chodziło się po kolędzie. Małe dzieci do południa, a 
później starsi. Przebierano się za dziady, śmierć, diabła i 
turonia. Chodzono z gwiazdą. Ksiądz chodził po kolędzie z 
kościelnym i ministrantami. 
N.: Czy chodziłaś na pasterkę? 
B.: Bardzo lubiłam chodzić na tę mszę św. i tak zostało mi 
do dnia dzisiejszego. 
N.: A wspominasz szkołę, Babciu? 
B.: Mieliśmy mało miejsca do nauki. W budynku szkoły 
znajdowały się dwie sale lekcyjne. Pozostałe lekcje odby-
wały się w domu ludowym oraz w części budynku mleczar-
ni. Dzieci mieszkające w Kraczkowej Górnej uczęszczały 
do budynku znajdującego się w pobliżu ich miejsca za-
mieszkania, który był filią szkoły. Uczyły się tam dzieci z 
klas od 1-4. 
N.: Ile trwała nauka w szkole podstawowej i o której rozpo-
czynały się lekcje? 
B.: Nauka trwała 7 lat, a do szkoły chodziliśmy na dwie 
zmiany. Młodsze klasy chodziły na godzinę 11.00 albo 
i  później, a starsze na 8.00. 
N.: Co jeszcze pamiętasz z czasów szkolnych? 
B.: W ławkach siedzieliśmy po cztery osoby. W każdej sali 
znajdował się piec kaflowy ogrzewany węglem. W szkole 
nie było stołówki ani sklepiku szkolnego. Rozpoczęcie i 
zakończenie lekcji oznajmiał dzwonek ręczny. 
W związku z tym, że sali lekcyjnych było mało, a dzieci 
coraz więcej, społeczność Kraczkowej przystąpiła do budo-
wy nowej szkoły, która otrzymała nazwę "Pomnik Tysiącle-
cia''. To szkoła, do której obecnie uczęszczasz. 
N.: Dziękuję, Babciu, za czas, który mi poświęciłaś i cieka-
we wspomnienia z Twojego dzieciństwa. 

*** 
Weronika Bar: Babciu, opowiesz 
mi o swojej szkole? 
Babcia: Chętnie, kochanie. Wówczas dzieci uczęszczały do 
szkoły podstawowej przez sześć dni w tygodniu, od ponie-
działku do soboty. Lekcje odbywały się w trzech różnych bu-
dynkach.  
W.: Naprawdę? W jakich budynkach? 
B.: Uczyliśmy się w maleńkiej szkole, domu ludowym i  w mle-
czarni. 
W.: Jak to wyglądało? 
B.: W budynku szkoły, w której do niedawna mieściło się 
przedszkole, były jedynie dwie sale lekcyjne. Natomiast na 
piętrze budynku mleczarni były dwie klasy.  Z kolei na podda-
szu domu ludowego znajdowały się kolejne dwie.  
W.: A Twoja klasa gdzie się mieściła? 
B.: Najczęściej uczęszczałam na zajęcia do mleczarni bądź 
domu ludowego. 
W.: Czy w ciągu dnia przechodziliście z budynku do budynku? 
B.: Tak, oczywiście. W zimie było nieraz tak zimno, że musie-
liśmy siedzieć w kurtkach. 
W.: Jakie przedmioty lubiłaś najbardziej? 
B.: Bardzo lubiłam matematykę, chemię, fizykę. A na koniec 
powiem ci, że od piątej kasy zaczęłam chodzić d nowej szko-
ły, do której obecnie ty uczęszczasz. 
W.: Babciu, bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Z 
okazji Twego święta życzę Ci dużo zdrowia. Abyś była zaw-
sze uśmiechnięta!  Niechaj spełnią się wszystkie Twe marze-
nia! 
B.: Dziękuję, wnusiu. 
 

*** 
Klaudia Skitał: Kochana Babciu, czy mogłabyś opowiedzieć 
mi o swoim dzieciństwie? 
Babcia: Oczywiście. Dawniej nie miałam zbyt dużo czasu dla 
siebie, ponieważ musiałam zajmować się domem, uczyć się i 
opiekować młodszy rodzeństwem. 
K.: Jak wyglądały dawniej w szkole święta, na przykład Dzień 
babci, Dzień Dziadka? 
B.: Nie obchodzono takich świąt. Odbywały się normalne, 
zwykłe lekcje. 
K.: W jak spędzałaś czas po szkole? Czy bawiłaś się z przyja-
ciółmi? 
B.: W lecie wychodziliśmy na podwórko i bawiliśmy się w cho-
wanego lub w berka, skalaliśmy w gumę. Kiedy było zimno, 
siedzieliśmy w domach i graliśmy w karty lub gry planszowe. 
K.: Babciu, czy chciałabyś się wrócić do szkoły? 
B.: Z chęcią bym się wróciła do tamtych lat, ale to jest możli-
we tylko we wspomnieniach. 
K.: Dziękuję Ci, Babciu, za rozmowę. Z okazji Dnia Babci, 
życzę Ci wszystkiego najlepszego. Aby Twój każdy dzień był 
niezapomniany i cały napełniony mocą miłości. 
B.: Dziękuję, Klaudynko. 
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Nadszedł długo wyczekiwany przez wszystkie 

dzieci dzień - 1 dzień ferii zimowych. Jasiu, uczeń 1 

klasy gimnazjum, był bardzo zadowolony, że naresz-

cie przez pewien czas nie będzie się widział ze swoimi 

rówieśnikami. Był on bowiem bardzo wyśmiewany i 

szykanowany przez kolegów. Czuł się odrzucony 

przez uczniów ze swojej klasy. 

Jak sam twierdził - "chodził do szkoły, bo musiał". 

Bardzo lubił się uczyć, jednak gdy nadchodziła chwila 

odpowiedzi, to wzrok jego rówieśników i ciche szepty 

sprawiały, że nie mógł wydusić z siebie żadnego słowa. 

Przez to wisiało nad nim widmo nieprzejścia do następ-

nej klasy. Odbyło się już wiele rozmów na temat obraża-

nia, poniżania, lecz koledzy za każdym razem traktowali 

to dość luźno i nic się nie zmieniało w ich zachowaniu.  

W czasie ferii chłopiec planował bardzo aktywnie 

spędzić czas. Nie spodziewał się jednak tego, że gdy 

wróci do domu, spotka go niemiła niespodzianka. Nieco 

rozluźniony usiadł przy biurku w swoim pokoju, włą-

czył komputer i przeglądał strony społecznościowe. 

Okazało się, że koledzy zamieścili w necie upokarzające 

go zdjęcia. Jasiu już tego nie wytrzymał. Był zły, może 

wściekły na winowajców, ale przede wszystkim rozgo-

ryczony i zawstydzony. Postanowił już nigdy nie zoba-

czyć swoich znajomych, nigdy nie iść do szkoły... Myśli 

kołatały mu w głowie. Już wyobrażał sobie te głośne 

śmiechy i okropne komentarze. Uciekł daleko od domu.  

Gdy mama Jasia wróciła z pracy, spostrzegła, że sy-

na nie ma w domu. Od razu wyczuła, że stało się coś nie-

dobrego. Postanowiła zacząć go szukać i udała się na 

policję, aby zgłosić zaginięcie. 

Minął dzień, drugi... Jasia nie było. Jego mama była 

zrozpaczona, ale nie traciła nadziei. Wszyscy już wie-

dzieli, że Jasiu zaginął. Dużo osób pomagało go szukać, 

jednak bez skutku. Wieczorem zadzwonił telefon. W słu-

chawce odezwał się głos policjanta. Odnaleziono Jasia, 

jednak był on tak wymarznięty, że natychmiast trafił do 

szpitala. Jego mama ucieszyła się, że jej ukochany synek 

żyje i został odnaleziony, jednak zaniepokoiła ją przy-

czyna ucieczki z domu. Gdy chłopiec był już zdolny do 

rozmowy, opowiedział mamie o kłopotach z kolegami a 

ta natychmiast zainterweniowała. Powiedziała o całej 

sytuacji nauczycielom oraz osobiście porozmawiała z 

rodzicami nieodpowiedzialnych chłopców. 

Gdy po feriach Jasiu wrócił do szkoły, wszystko się 

zmieniło. Koledzy byli dla niego mili i uczynni, jak ni-

gdy dotąd. 

Ta sytuacja wstrząsnęła młodymi ludźmi, którzy 

stwierdzili, że nigdy do takiego czegoś nie może już 

dojść. Każdy powinien mieć osobę, z którą może po-

rozmawiać, gdyż w innej sytuacji może się to źle skoń-

czyć. Musimy być odpowiedzialni za siebie i za in-

nych, a szczególnie za swoje słowa, które mogą uczy-

nić wiele zła. 

Patrycja Cisło 

We wtorek, 26 stycznia, przybyła na spotkanie z 

uczniami klas czwartych Pani Genowefa Kisała – 

emerytowana nauczycielka, autorka wielu książek i 

publikacji o naszej rodzinnej wsi – Kraczkowej. Ucz-

niowie bardzo się ucieszyli z jej wizyty. To był dla 

nich prawdziwy zaszczyt. 

Pani Genowefa przekazała nam ciekawe wiado-

mości o przeszłości Kraczkowej, omówiła kilka waż-

nych dat i faktów z jej historii. Pokazała kopię aktu 

lokacyjnego naszej wsi i opowiedziała o jej założycie-

lach, pierwszych osadnikach, a także skąd wzięła się 

nazwa naszej miejscowości. Zainteresowały nas in-

formacje o niemieckim pochodzeniu niektórych na-

zwisk mieszkańców. Mówiła o ciężkich chorobach, 

które nawiedziły mieszkańców Kraczkowej, m.in. 

cholerze i o specjalnych cmentarzach cholerycznych.  

Dowiedzieliśmy się, że pierwszym murowanym bu-

dynkiem w naszej wsi była szkoła, a obecny kościół 

to już trzeci z kolei, wcześniej były drewniane, został 

wybudowany ponad sto lat temu.  

Pani Kisała pokazała medale wydane z okazji 

ważnych rocznic w historii Kraczkowej i publikacje o 

naszej wsi jej autorstwa. Na koniec spotkania rozda-

ła wszystkim uczniom widokówki i rozdawała autogra-

fy. To było bardzo miłe i wyjątkowe spotkanie. Wspól-

nie z naszą panią od historii, Aliną Maciułą, podzięko-

waliśmy naszemu gościowi serdecznie, podarowali-

śmy kwiaty i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. To 

wydarzenie na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Klaudia Skitał, kl. IV b 
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Słowa „babcia” i „dziadek” mogą nam się kojarzyć z 

miłością, ciepłem, bliskością, ale wielu z nas, kiedy je słyszy 

przychodzą na myśl obrazy takie jak domowe ciasto, kot 

wygrzewający się przy kominku, kapcie czy też fajka. Czasy 

wciąż się zmieniają, ewaluują trendy, mody, systemy warto-

ści, światopoglądy jednak niezmiennie dziadkowie odgrywa-

ją bardzo istotną rolę w życiu wnuków – młodych pokoleń. 

Zazwyczaj już od najmłodszych lat są oni najważniej-

szymi osobami, zaraz po rodzicach. Są wyjątkowi pod wie-

loma względami i nikt nie może ich zastąpić. To właśnie 

oni mają największe doświadczenie, znają życie jak nikt. Są 

łagodni, wyrozumiali i cierpliwi. Chętnie rozpieszczają wnu-

ki, spełniają ich zachcianki i zawsze, często w przeciwień-

stwie do rodziców, mają czas na rozmowę i wspólne spę-

dzenie chwil. Nie gniewają się, nie krzyczą, jak to może 

zdarzyć się rodzicom. Mimo wszystko nie jest to taka łatwa 

rola, na jaką wygląda. 

Babcia i dziadek mają wszelkie predyspozycje do tego, 

aby stać się swego rodzaju nauczycielem dla swych wnu-

ków. Są niczym skarbnica wiedzy, więc korzystając ze 

swego doświadczenia, refleksji z przeżyć i wniosków wy-

ciągniętych z popełnionych błędów mają podstawy do te-

go, aby nauczać o cennych wartościach i kształtować mo-

ralną postawę młodego pokolenia. Oprócz tego, dziadko-

wie mogą zapewnić swoim wnukom wspaniałe opowieści o 

dawnych latach. Czasy, które dla młodych są bardzo odle-

głe, dzięki ich historiom nie są już takie obce. A jakże waż-

nym jest, by znać przeszłość, bo jak mówi powiedzenie: 

„historia jest nauczycielką życia”. 

Dziadkowie są znakomitymi towarzyszami zabaw. Po-

trafią zapewnić wnukom mnóstwo atrakcji, przy których 

również wiele się nauczą. Ale posiadają także umiejętność 

słuchania, która zdecydowanie jest sztuką trudną, dlatego 

staje się wyjątkowa. Z babciami i dziadkami możemy po-

rozmawiać o wszystkim. Możemy powiedzieć im o naszych 

smutkach, radościach, porażkach, wątpliwościach, nadzie-

jach. Jesteśmy w stanie powiedzieć im więcej niż rodzi-

com. Zawsze nam pomogą, udzielą jakiejś rady i na pewno 

potem nie będziemy żałować, że zwróciliśmy się właśnie 

do nich. 

Mimo wszystko to wymaga wiele czasu i poświęcenia. 

Dziadkowie nas kochają, więc dla nich z pewnością chwile 

spędzone z nami nie są stracone. Jednak i my powinniśmy 

ich docenić, powiedzieć im jak bardzo wiele im zawdzię-

czamy, podziękować im i najzwyczajniej wyznać, że po 

prostu ich kochamy.  

W styczniu mieliśmy do tego idealną okazję, a mianowi-

cie Dzień Babci i Dzień Dziadka, które obchodzone były 

kolejno 21 i 22 stycznia. Jednak na wyraz szacunku i uzna-

nie nigdy nie jest za późno. Zróbmy im w te dni jakąś nie-

spodziankę. Okazujmy im naszą miłość każdego dnia. Pa-

miętajmy, że nasi kochani dziadkowie są niestety starszego 

pokolenia i kiedyś nam ich zabraknie, więc cieszmy się nimi 

jak najczęściej. Doceniajmy ich o każdej porze dnia i nocy. 

Szanujmy ich. Pomóżmy znosić wynikające z wieku niedo-

godności i dajmy im dowód naszej wdzięczności i uznanie 

dla ich życiowej mądrości i postawy. 

Paulina Grzywa 

W sobotę, 30 stycznia 2016r., odbyła się tradycyjna 

„choinka”. Najpierw bawiły się dzieci z młodszych klas, potem 

uczniowie klas  czwartych, piątych i szóstych, a na koniec gimna-

zjaliści.  

Imprezę prowadził DJ Mayk, którego zatrudnili rodzice. Sala 

gimnastyczna wyglądała wyjątkowo, rozświetlały ją kolorowe, dys-

kotekowe, migające światła. Dodatkowo co jakiś czas wybuchały 

kłęby dymu. Wszyscy świetnie się bawili przy skocznej muzyce. 

Uczniowie najchętniej tańczyli „Belgijkę” i „Makarenę”. Czas 

szybko minął w miłej atmosferze. Rodzice z trójek klasowych 

przygotowali smaczny poczęstunek.  

Tegoroczną zabawę będziemy dobrze wspominać i z niecierpli-

wością czekać na następną. 

Patrycja Bącal, kl. IV b 
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1. Piątek po angielsku 

2. Proces stopniowych zmian budowy 

ciała, sposobu życia danego gatunku 

prowadzący do powstania nowego 

gatunku 

3. Powtórzenie słowa lub zwrotu na 

początku segmentu wypowiedzi 

4. Rozmowa co najmniej dwóch boha-

terów 

5. Stolica Austrii. 

6. Do drzwi… 

7. To dom budowany z bloków śniegu. 

8. Jan… - polski malarz, twórca obra-

zów historycznych. 

9. Krótki tekst, który z założenia ma 

nam o czymś przypominać. 

10. Wyrób cukierniczy w postaci cien-

kiego, kruchego ciastka. 

11. Stolica Finlandii. 

Gabriela Musiał 

Do Kowalskich przyjechała z wizytą babcia i pyta 

Pawełka: 

- Wnusiu, dobrze się chowasz? 

- Staram się. Ale mama i tak zawsze mnie w końcu 

znajdzie i wykąpie. 

Dwóch gości siedzi w kinie - pierwszy mówi: 

- Podobał Ci się film. 

- Nie. 

- To dlaczego bijesz brawo? 

- Bo już wreszcie się skończył. 

 - Królowie nie zdejmują kapeluszy przed nikim - mó-

wi nauczycielka. 

- Nieprawda! - krzyczy Jasiu. 

- To powiedz nam, Jasiu, przed kim niby zdejmują? 

- Przed fryzjerem. 

Mama pyta syna: 

- Jasiu, jakiś czas temu były w szafce dwa ciastecz-

ka, a teraz widzę tylko jedno. Możesz mi powiedzieć, 

czemu? 

- No bo było ciemno i nie zauważyłem tego drugiego! 

Gabriela Musiał 

Przychodzi nauczycielka do sklepu spożyw-

czego i mówi: 

-Poproszę pawełka, grześka i twixa. 

Ekspedientka woła: 

-Paweł, Grzesiek, coście znowu narozrabia-

li? – A do nauczycielki mówi – A ten trzeci 

to nie mój syn. 

Anestezjolog pyta pacjentkę: 

- Jaką życzy sobie Pani narkozę – tańszą 

czy droższą? 

Pacjentka wybiera tańszą, więc pochylony 

lekarz nuci nad nią: 

-Ooo... Śpij kochanie, śpij. 

Na lekcji niemieckiego: 

- W środę będzie kartkówka! 

- A to dobrze, bo w środę mnie nie będzie. 

- Wspaniale, że wiem! Więc ty napiszesz 

dzisiaj. 

Małżeństwo wychodzi z kina: 

- Szkoda, że nie mamy piętnastu lat – mówi 

żona. 

- A dlaczego? – dziwi się mąż. 

- Bo, by nas nie wpuścili na ten bezna-

dziejny film... 
Kinga Szmuc 


