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,, Wczoraj do ciebie nie należy. 
Jutro niepewne. 

Tylko dziś jest twoje " 

Buzia Wasza uśmiechnięta, 
w dniu radosnym tego święta. 

Przyjmijcie proszę od nas życzenia, 
niech się spełnią Wasze marzenia. 

Ważna dzisiaj data taka, 
bo to przecież Dzień Chłopaka. 

 Dla chłopaków z naszego gimnazjum - 

Wszystkiego najlepszego !!!  

 

OTO NASZE WŁADZE:  

Przewodnicząca —  

Magdalena  Dyrkacz, kl. III a 

Zastępca przewodniczącej —  

Gabriela Litwin, kl. III b 

Sekcja sportowo – porządkowa:  

Anna Dobrzańska kl. III a, Gabriela Strzałkowska  

kl. III b, Marcelina Skawińska kl. III a 

Sekcja dekoracyjno – kulturalna:  

Kacper Płudowski kl. II b, Jakub Bem kl. II a, 

Monika Michna kl. II a, Paulina Szydełko kl. III b 

Przygotowała Martyna Skomra 
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 Tak wiele myślimy o sobie, o swoim wyglądzie, za-

chowaniu. Często zastanawiamy się, jak postrzegają 

nas ludzie. Większość z nas widzi siebie w krzywym 

zwierciadle, ciągle wytyka swoje wady i wyolbrzymia 

niedoskonałości. W ten oto prosty sposób zaniżamy 

swoją samoocenę. 

 W dzisiejszych czasach wszędzie widzimy ludzi 

sukcesu. Piękne, wręcz idealne kobiety, umięśnio-

nych mężczyzn, szczęśliwe rodziny. Każdy z nas pra-

gnie osiągnąć ten ideał. Poniekąd, doskonalenie sie-

bie jest celem naszego życia, nie chodzi tu jednak o 

wygląd, ale głównie o naszą osobowość. Gdyby każdy 

z nas wyglądał tak samo, miał idealne rysy twarzy, 

piękną sylwetkę, życie byłoby nudne. Wszyscy powin-

niśmy akceptować siebie, nasz wygląd i wiedzieć, że 

nie jest najważniejsze to, jacy jesteśmy na zewnątrz, 

ale to, jakimi jesteśmy ludźmi. Z tym  często mamy 

problem i tak rodzą się kompleksy. 

 Kompleksy są wytworem naszej psychiki. To przez 

nie często czujemy się beznadziejni, niepotrzebni, 

brzydcy i pozbawieni jakichkolwiek pozytywnych war-

tości. Najczęściej dotyczą one naszej urody i wyglądu 

fizycznego. Warto na chwilę usiąść i zastanowić się 

nad sobą, nad tym, co jest w nas cenniejsze: wygląd 

czy charakter? Co bardziej cenimy u innych ludzi? Czy 

chcielibyśmy, by nasi przyjaciele byli ładni czy lojalni?  

Pewnie odpowiedź większości z nas jest jednoznacz-

na - w człowieku cenniejszy jest charakter! Wyraźnie 

widać, że sami komplikujemy sobie życie, skupiając 

się na sprawach błahych i nieistotnych. A w życiu wła-

śnie najważniejsze jest to, by znać swoją wartość, 

wiedzieć, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Mu-

simy przezwyciężać  wszystko, czego się obawiamy i 

myślimy, że nie damy rady. To  kolejny stopień w dro-

dze do sukcesu! 

 Wiele osób mówi, że najtrudniejszym związkiem w 

życiu, jest związek z samym sobą. Trudno jest nam 

zaakceptować nasze słabości i niedoskonałości, a 

jednocześnie nie możemy zmotywować się do działa-

nia, by je zniwelować. Warto pracować nad sobą, ćwi-

czyć, zdrowo się odżywiać, ale nie możemy popadać 

w skrajności. Wysiłek fizyczny nie tylko wpływa na 

nasze ciało, lecz także na naszą psychikę. Zamiast 

użalać sie nad sobą  dobrze jest wyjść na spacer, 

pobiegać czy poćwiczyć i docenić siebie. Warto prze-

kraczać swoje granice i poświęcać się zdrowemu do-

skonaleniu siebie. 

 Musimy uświadomić sobie, że życie jest tylko jed-

no i należy przeżyć je jak najpiękniej. Nie możemy 

marnować go na przejmowanie się wyglądem. Wszy-

scy jesteśmy stworzeni do sukcesu, musimy tylko 

znać swoją siłę! Każdy ma inny gust, inne upodoba-

nia, więc wygląd naprawdę nie jest w życiu najważ-

niejszy. Każdy z nas jest jedyny w swoim rodzaju, nie-

powtarzalny! Każdy człowiek jest piękny na swój spo-

sób. Pamiętajcie, prawdziwe piękno tkwi w naszym 

wnętrzu. Musimy tylko je wydobyć i umieć pokazać 

światu. 

„Nie jest najważniejsze, byś był lepszy od innych. Naj

ważniejsze jest, byś był lepszy od samego siebie z 

dnia wczorajszego.” ~Mahatma Gandhi 

Gabriela Litwin 

9.09. - Premiera książki Catherine Wilkins  

„Moje cudowne życie i inne katastrofy” 

12.09. - Do kin wszedł nowy film z Chloë Moretz i Jamiem Blakleyem 

„Zostań, jeśli kochasz” 

16.09. - Premiera albumu The Script „No Sound Without Silence" 

19.09. - Kinowa premiera filmu „Więzień labiryntu" 

19.09. - Do kin wszedł film z Danielem Radclifem, gwiazdą  „Harrego Pottera"  

- „Słowo na M" 
Martyna Skomra 
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Polakom wrzesień  kojarzy się z tragicz-

nymi zdarzeniami. Pierwszego września 

1939 roku o godzinie 4.45 dzieci, które 

miały iść pierwszy raz po wakacjach do 

szkoły, musiały bronić Westerplatte, Helu i 

Oksywi, ponieważ Niemcy niespodziewanie 

zaatakowały Polskę.  

Siedemnastego września ze wschodu 

zaatakował Polskę ZSRR. Według obietnic 

Anglia i Francja miały wesprzeć naszą oj-

czyznę, jednak oni strzegli swoich granic. 

Wojna przyniosła nie tylko zniszczenia, rui-

ny, poczucie zagrożenia, ale też śmierć, 

cierpienie, rodzinne tragedie. W 1940 roku 

III Rzesza zajęła Danię, Norwegię, Belgię, 

Holandię, Luksemburg i Francję. Między 

sierpniem a listopadem tego roku  Wielka 

Brytania zniszczyła niemieckie lotnictwo, 

była to jedna z pierwszych porażek III Rze-

szy. III Rzesza zajęła także Grecję i Jugo-

sławię a Związek Radziecki Litwę, Estonię, 

Łotwę i Finlandię.  

Siódmego grudnia 1941 roku na skutek 

ataku na Pearl Harbor do wojny przyłączyły 

się Stany Zjednoczone.  

W maju 1945 roku Niemcy skapitulowa-

ły. Z 8/9 maja 1945 roku zakończyły się 

działania wojenne w Europie. W sierpniu 

Stany Zjednoczone zrzuciły bombę atomo-

wą na Hiroszimę i Nagasaki, a skutki tego 

są odczuwalne do dziś.  

Japonia skapitulowała drugiego wrze-

śnia 1945 r.  to był koniec II wojny świato-

wej.  

Lata wojennego konfliktu były dla Pola-

ków, którzy dopiero odbudowali państwo-

wość bardzo tragiczne. Powinniśmy zawsze 

pamiętać o ofiarach tej wojny i oddawać 

im cześć, bo dzięki ludziom, którzy wtedy 

walczyli z wrogiem, składając najwyższą 

ofiarę, możemy spokojnie uczęszczać po 

ulicy, chodzić do szkoły, mieszkać we wła-

snym kraju i czuć się bezpiecznie. 
 

Karolina Maternia 

   Pewnego słonecznego dnia niewysoki 

czternastolatek o imieniu Florian, wracając 
ze szkoły, postanowił odwiedzić swoje ulu-
bione miejsce - małe jeziorko pośrodku lasu.  
 Chciał być teraz sam. Miał dość, że chłopcy 
w szkole wyśmiewali się z tego, że nosi te same 
ubrania. Jego rodzina nie była  zamożna, więc 
nie było go stać na drogie, markowe ciuchy, ja-
kie mieli jego rozpieszczani, kapryśni koledzy. 
Spacer po lesie był dla niego odskocznią od ca-
łej tej sytuacji.  
 Nad jeziorkiem czekała go miła niespodzian-
ka. Dotarłszy na miejsce, zobaczył wydobywają-
ce się z wody kolorowe światło. Zachwycony 
tym zjawiskiem przypomniał sobie legendę o 
garnku złota znajdującym się na końcu tęczy i 
zapragnął znaleźć drugi koniec kolorowego łu-
ku. Chciał zdobyć garnek ze złotem, by sytuacja 

finansowa w jego rodzinie się poprawiła i aby 
koledzy wreszcie go zaakceptowali. Pragnąc 
dotrzeć na miejsce jak najszybciej, zaczął biec. 
Nagle potknął się o wystający z ziemi kamień. 
Zaczął wymachiwać rękoma, żeby utrzymać 
równowagę, jednak to nic nie dało. Z pluskiem 
wpadł do jeziorka. Po chwili przestał cokolwiek 
widzieć i słyszeć...  
Ciąg dalszy nastąpi...  

Katarzyna Paskart,  
Patrycja Cisło  
i Weronika Kucaba  
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 W metropolii wzniesionej na ruinach Chicago idealne społe-

czeństwo budowane jest na zasadzie selekcji. Każdy nastolatek 

musi przejść test predyspozycji, określający jego przynależność 

do jednej z pięciu grup.  
 Jeśli nie posiadasz żadnej z pięciu kluczowych cech, będziesz 

żyć na marginesie. Jeśli zaś masz więcej niż jedną z nich, jesteś 

NIEZGODNYM i czeka cię całkowita eliminacja. Chyba że – tak 

jak Beatrice – uda ci się uciec i znaleźć drogę do podziemnego 

świata ludzi, którzy zdecydowali się rzucić wyzwanie bezdusznemu 

systemowi. Tris musi znaleźć w sobie dość odwagi, by zaryzyko-

wać wszystko w walce o to, co kocha najbardziej. 

Marcelina Skawińska 

 30 sierpnia 2014 roku w Warszawie na Sta-

dionie Narodowym rozpoczęły się Mistrzostwa 

Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Odbywały 

się w trzech rundach kwalifikacyjnych i wzięło w 

nich udział 38 reprezentacji. Eliminacje wyłoniły 6 

najlepszych zespołów, które awansowały do MŚ. 

Każdy z nas kibicował, oczywiście Polakom, którzy 

dążyli do wygranej.  

Reprezentacja Polski zagrała trzynaście meczy, w 

tym Mecz Otwarcia z Serbią oraz finał z Brazylią. 

 

W tabeli poniżej zamieszczone są ich osiągnięcia: 

 Jesteśmy ogromnie dumni z naszych reprezen-

tantów. Wszyscy z zaciśniętymi kciukami kibico-

waliśmy i z zaciekawieniem oglądaliśmy każdą ak-

cję. Dziękujemy chłopakom, za tak wiele emocji i 

pokazanie piękna sportu. Mordercze treningi przy-

niosły efekty, pełnię satysfakcji oraz tytuł Mistrza 

Świata (po 40 latach od zwycięstwa w 1974 r. w 

Meksyku).  

 Mamy nadzieję, że w przyszłości nasi też da-

dzą czadu i że będziemy mogli zobaczyć ich na 

podium także w kolejnych mistrzostwach. Dziś z 

wielką dumą dziękujemy Wam - SIATKARZE! 

Drużyny Wyn

ik  

Set 

1 

Set 

2 

Set 

3  

Set 

4  

Set 

5  

Polska- 

Serbia 

3:0 25:1

9 

25:1

8 

25:1

8 

- - 

Polska-

Australi

a 

3:0 25:1

7 

25:1

9 

25:2

2 

- - 

Polska- 

Wenezu

ela 

3:0 25:2

0 

25:1

3 

25:1

4 

- - 

Polska-

Kameru

n 

3:1 25:2

7 

25:2

3 

25:1

6 

25:2

2 

- 

Polska-

Argenty

na 

3:0 25:2

0 

25:2

0 

25:2

3 

- - 

Polska-

USA 

1:3 27:2

9 

22:2

5 

27:2

5 

23:2

5 

- 

Polska-

Włochy 

3:1 19:2

5 

25:1

8 

25:2

0 

26:2

4 

- 

Polska-

Iran 

3:2 25:1

7 

25:1

6 

24:2

6 

19:2

5 

16:1

4 

Polska-

Francja 

3:2 25:1

8 

21:2

5 

25:2

3 

22:2

5 

15:1

2 

Polska-

Brazylia 

3:2 25:2

2 

22:2

5 

14:2

5 

25:1

8 

17:1

5 

Polska-

Rosja 

3:2 25:2

2 

25:2

2 

21:2

5 

22:2

5 

15:1

1 

Polska-

Niemcy 

3:1 26:2

4 

28:2

6 

23:2

5 

25:2

1 

- 

Polska-

Brazylia 

3:1 18:2

5 

25:22 25

:2

3 

25:2

2 

- 

 

Przygotowała Marcelina Skawińska 
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 Dnia 16 września 2014 roku odbyły się wybo-

ry do Samorządu Szkolnego w Szkole Podstawo-

wej w Kraczkowej. 

 Zgłosiło się czterech kandydatów. Byli to: Ame-

lia Trojnar z kl. 6 b , Kamila Międlar z kl. 6 b, We-

ronika Dresiewicz z kl. 5 b i Sebastian Kudyba z kl. 

4. Przygotowali oni wcześniej plakaty wyborcze. 

Nakleili na nich swoje zdjęcia i wypisali swoje 

obietnice wyborcze. Każdy z nich przekonywał ko-

legów, dlaczego inni powinni na nich głosować.  

 Głosowanie odbyło się na drugiej lekcji 16 wrze-

śnia. Uczniowie z klas czwartej, piątych i szóstych 

podkreślali na kartach wyborczych nazwisko swego 

kandydata. Później komisja przeliczyła głosy i 

ogłosiła wyniki:  

Przewodniczącą Samorządu Szkolnego została 

Kamila Międlar , a Zastępcą – Sebastian Kudy-

ba.  Gratulujemy!  

Kinga Szmuc, kl. VI b 

W czwartek, 25 września 2014 r., w naszej 

szkole odbyła się dyskoteka zorganizowana przez 

Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Chłopaka.  

Impreza rozpoczęła się o godz. 15:30 , a skończy-

ła o godz. 18:30. Przybyli prawie w komplecie 

uczniowie z klas czwartej, piątych i szóstych.  

Dekoracjami zajęły się dziewczyny z kl. VI b . 

Przyozdobiły salę gimnastyczną balonami, koloro-

wymi bibułami i serpentynami. Dodatkowo spe-

cjalne światła wprowadziły prawdziwy, dyskoteko-

wy nastrój. Muzykę przygotowali starsi koledzy z 

gimnazjum: Dominik Bem i Piotrek Międlar.  

Wszyscy uczniowie tego dnia byli odświętnie 

ubrani. Włożyli kolorowe bluzki i spodnie, a nie-

które dziewczyny nawet ładne sukienki. W poło-

wie imprezy niektóre klasy zorganizowały sobie 

poczęstunek w formie pizzy.  

Po zakończonej zabawie każdy z nas pe-

łen wrażeń udał się do domu, wypocząć. To była 

niezwykła impreza - dobry początek nowego roku 

szkolnego. 

Justyna Szydełko, kl. VI a 
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W czwartek, 18 września 2014 roku, ucznio-

wie klas szóstych wybrali się na rajd pieszy do 

lasu w Cierpiszu. Była to impreza zorganizowana 

przez Samorząd Uczniowski. 

Po dwóch pierwszych lekcjach zebraliśmy się 

na placu przed szkołą i po przeliczeniu uczestni-

ków, o godz. 10:00, wyruszyliśmy w drogę. Szli-

śmy drogami wiejskimi, polnymi, przez sady, po-

la, łąki i zarośla. Po półtoragodzinnej wędrówce 

dotarliśmy na miejsce. Chłopcy rozegrali mecz na 

pobliskim boisku, a dziewczyny odbijały piłką i 

grały w badmintona. Później zaczęliśmy zbierać 

chrust. Rozpaliliśmy ognisko w specjalnie do tego 

przeznaczonym miejscu i upiekliśmy kiełbaski. 

Niespodziewanie kilku osobom kiełbaski spadły 

do ognia, a inni mieli ubaw z tego powodu. Na 

szczęście większość miała dodatkową porcję 

kiełbasek. Po jakimś czasie panie ponownie 

przeliczyły uczniów. Postanowiono jeszcze odwie-

dzić Szkołę Podstawową w Cierpiszu. Nie byliśmy 

jednak tak zbyt długo. Do Kraczkowej wróciliśmy 

około godziny 15:00.  

Ta wycieczka była fascynująca. Każdemu bar-

dzo się podobała. Większość z nas chciałaby po-

nownie wybrać się na raj pieszy. 

 

Gabriela Szydełko i Małgorzata Drozd, kl. VI a 

Dnia 18 września 2014 r. dziewczyny z lasy 6 

a przeprowadziły  rozmowy z kolegami i koleżan-

kami wakacji.  Na pytanie: Czy podobały Ci się 

tegoroczne wakacje i czy chciałbyś, żeby wakacje 

trwały dłużej? - ponad 20 osób odpowiedziało: 

Tak. Był jeden wyjątek. Ktoś stwierdził, że waka-

cje mu się nie podobały, bo złamał sobie rękę. 

Uzyskałyśmy wiele różnych odpowiedzi na pyta-

nie: Gdzie spędziłeś swoje wakacje? Najbardziej 

spodobały nam się poniższe dwie wypowiedzi: 

 „Wyjechałam do Lipnika z oazą młodzieżową. 

W następnym roku też chciałabym tam spotkać 

się z moimi nowymi przyjaciółmi.” 

„Wakacje spędziłem w Zakopanem. Chodziłem 

po górach. Kupiłem wiele pamiątek. W następ-

nym roku marzę o wyjeździe nad Morze Bałtyckie 

wraz z rodziną.” 

 
Kinga Bereś i Kamila Śleboda, kl. VI a 
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 Załóżmy, że jest piątek po południu. Chcesz 

się orzeźwić po całym tygodniu? Masz ochotę na 

coś zdrowego, a zarazem przepysznego? To pro-

szę, oto przepis na „orzeźwiający mus owoco-

wy”: 

SKŁADNIKI: 

 4 kiwi 

 2 banany  

 0,5 kg truskawek  

 1 jogurt grecki 400 g 

 2 łyżeczki cukru 

WYKONANIE: 

Kiwi i banany obrać, pokroić na kawałki i zmikso-

wać. Truskawki odszypułkować, dodać cukier i 

zmiksować niezbyt dokładnie. 

Nakładać do szklanek: kiwi z bananem, warstwa 

jogurtu, mus truskawkowy. Ozdobić truskawkami 

lub miętą.  

Marcelina Skawińska 

W czasie jednej z wędrówek po górach biskup Karol 
Wojtyła spotkał górala, który widząc wędrowca utru-
dzonego i zakurzonego- zapytał go, kim jest. 
- Biskupem ! - odpowiedział zziajany Karol 
- Jak wyście som biskupem, to jo jestem papieżem ! - 
wzruszył ramionami góral.  

Martyna Skomra 

- Jasiu, dlaczego spóźniłeś się do 

szkoły? 

- Bo pewnej pani, zginęło 100 zł. 

- I co pomogłeś jej szukać ? 

- Nie, stałem na banknocie i cze-

kałem aż odejdzie. 

Nauczycielka do Jasia: 

- Świetny rysunek, ale przyznaj 

się kto go robił? Ojciec czy mat-

ka?  

- Nie wiem, ja już spałem! 

Jaś pisze list do Małgosi: 

" Nie jem śniadania, bo myślę o tobie. Nie jem obiadu, 

bo myślę o tobie. Nie jem kolacji, bo myślę o tobie. Nie 

śpię w nocy, bo... jestem głodny 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył 

dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór? 

- To jest... No, mam to na końcu języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To 

kwas siarkowy... 

http://napisy-na-zderzakach.humoris.pl/
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IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………  

KLASA: ……………………….. 

Instrukcja: Rozwiąż krzyżówkę, wpisz swoje imię, nazwisko i klasę, wytnij krzyżów-

kę, wrzuć ją do specjalnie przygotowanego pudełka i czekaj na losowanie nagrody 

1. Stolica Hiszpanii  

2. Ptak na godle polski 

3. Robią go pszczoły 

4. Impreza taneczna, zabawa 

5. Największy ssak na świe-

cie 

6. Dwa miesiące wolne od 

szkoły w lecie 

7. Twórca "Iliady" i 

"Odysei" 

8. Np. nożna 

9. Mały koń 

10. Mikołaj...; Twórca teo-

rii heliocentrycznej 

11. Rynek; odbywały się tam 

zgromadzenia obywateli 

w starożytnej Grecji  

12. Budka na ulicach, gdzie 

sprzedaje się m.in. Pra-

sę 

13. Platon - Grecki filozof, 

uczeń Sokratesa  

Powodzenia życzą: Katarzyna Paskart, 
Patrycja Cisło i Weronika Kucaba  


