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Co roku, tuż przed świętami Bożego 

Narodzenia, nie tylko liczymy na pre-

zenty, ale sami stajemy się ofiarniejsi, 

życzliwsi dla innych ludzi. Dostrzega-

my wtedy ich potrzeby i staramy się 

ich wspomóc. Okazuje się, że więcej 

radości sprawia obdarowywanie innych niż otrzy-

mywanie podarunków.  

W Zespole Szkół w Kraczkowej uczniowie chęt-

nie angażują się w różne akcje charytatywne. Sa-

morządy uczniow-

skie szkoły podsta-

wowej i gimnazjum 

przyłączyły się do 

ogólnopolskiej akcji 

„Góra Grosza”. Po-

nadto zbierają na 

rzecz Hospicjum dla 

Dzieci w Rzeszowie 

pieniądze, nakrętki, 

kosmetyki, pielusz-

ki, ubrania, zabawki, 

słodycze itp. Nato-

miast Szkolne Koło 

Caritas nawiązało współpracę z oddziałem tej or-

ganizacji w Łańcucie i zachęca uczniów do przyno-

szenia odzieży używanej, którą będzie można 

przekazać potrzebującym. Or-

ganizuje również zbiórkę przy-

borów szkolnych i zabawek dla 

dzieci zmagających się z trudną 

sytuacją material-

ną. Dary zostaną 

przekazane w ra-

mach prezentów 

miko łajkowych. 

Tak samo w przy-

padku zbiórki sło-

dyczy i żywności 

trwalej przeprowa-

dzonej 28 listopa-

da w sklepie 

„Stokrotka”. Tym razem darczyńcy wsparli podo-

piecznych Ośrodka Caritas w Wysokiej.  

W niedzielę 6 grudnia wolontariu-

sze będą rozprowadzali w czasie 

uroczystości odpustowej pierniko-

we mikołaje, a dochód ze sprze-

daży przeznaczą na potrzeby cho-

rych dzieci z naszej parafii. SKC 

zachęca również do zakupów de-

koracji na kiermaszu organizowanym przy koście-

le w okresie adwentu. 

Uczniowie bardzo chętnie wspierają te akcje 

charytatywne, bo w ten sposób pomagają cho-

rym dzieciom, osobom biednym, samotnym, 

opuszczonym. To piękny dar serca. Wszystkim 

darczyńcom i ofiarodawcom bardzo dziękujemy 

w imieniu organizatorów akcji oraz osób obda-

rowanych. 

Weronika Bar, kl. 4b 
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Listopad to miesiąc poświęcony 

zmarłym, dlatego uczniowie Zespołu 

Szkół w Kraczkowej na początku tego miesiąca 

chętnie odwiedzali cmentarz parafialny.  

Wybierały się tam całe klasy wraz z wychowaw-

cami. Byli również przedstawiciele Samorządu 

Uczniowskiego wraz z opiekunami. Uczniowie 

przynosili znicze, które potem zapali na grobach. 

Złożyli hołd księżom, nieznanym żołnierzom, spo-

czywającym na kraczkowskim cmentarzu. Ważna 

jest pamięć o tych, którzy polegli w walkach o na-

szą wolność. Był również czas na pochylenie się 

nad mogiłami bliskich, krewnych i znajomych. 

Uczniowie w ciszy i skupieniu wspominali ludzi, 

którzy odeszli. Odmawiali modlitwy i zapalali lam-

piony, które symbolizują jedność z duszami zmar-

łych. 

Młodzież przygotowana przez opiekunów SKC 

zaprezentowała krótki montaż słowno – muzyczny, 

w czasie którego wyraziła swoją wdzięczność, uzna-

nie i szacunek seniorom z Kraczkowej. Uczniowie 

przekonani o znaczącej roli ludzi starszych w kształ-

towaniu systemu wartości, postaw życiowych i prze-

konań, powołując się na naukę Ojca Świętego Jana 

Pawła II, uczcili członków Koła Seniora wzruszający-

mi słowami, wierszami i piosenkami. 

Występujący zwrócili uwagę na przekazywanie 

przez seniorów młodym pokoleniom wartości kultu-

rowych, religijno - moralnych, wzorów życia, warto-

ści tj. bezinteresowność, poświęcenie, altruizm, do-

broć serca. Podkreślili również doniosłość działal-

ności ludzi starszych w wychowywaniu do miłości 

ojczyzny i kształtowaniu postawy patriotycznej, 

uwrażliwianiu na wartości narodowej kultury, histo-

rii, literatury, czyli na duchowe bogactwo ojczyzny. 

„Dziękujemy, że nauczyliście nas, jak kochać Ojczy-

znę, tę dużą – Polskę – i tę małą” – mówiła prowa-

dząca. „Dziękujemy, że nauczyliście nas zgodnie z 

nauką Papieża Polaka, że człowiek jest wielki nie 

przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie 

przez to, co ma, lecz przez to, czym potrafi dzielić 

się z innymi” – deklarował jeden z wykonawców.  

Za Patronem Szkoły młodzież przyznała, że se-

niorzy są „strażnikami pamięci zbiorowej, pomaga-

ją mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponie-

waż życiowym doświadczeniem zyskali wiedzę i 

dojrzałość, mają szczególny tytuł, aby być wyrazi-

cielami wspólnych ideałów i wartości, które są pod-

stawą i regułą życia społecznego. Duchowe, moral-

ne i religijne wartości, jakimi żyją ludzie starsi, sta-

nowią niezastąpione źródła równowagi społeczeń-

stwa, rodzin, jednostek. Rodzą one takie postawy 

jak: poczucie odpowiedzialności, przyjaźń, roztrop-

ność, cierpliwość, mądrość, duchową głębię, sza-

cunek dla przyrody i postawę pokojowego rozwiązy-

wania konfliktów.” 

Paulina Grzywa 

W dniach 27-29 października bieżącego roku, 

uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas 

pod nadzorem opiekunów udali się na cmentarz 

w celu posprzątania zaniedbanych, zapomnia-

nych grobów, którymi nikt się nie opiekuje. Zao-

patrzeni w niezbędne sprzęty z zapałem wyruszyli 

do pracy. Uporządkowali wspólnie wiele mogił, na 

których zapalili również symboliczne znicze. Dzię-

ki takim akcjom jak ta, oddajemy cześć zmarłym 

i uczymy się szacunku do tradycji.  

Cmentarz w tym roku wyglądał przepięknie, 

ponieważ pogoda dopisała, a piękne kwiaty chry-

zantem nie zostały zniszczone przez przymrozek. 

Te wyjątkowe chwile skłaniały do refleksji: 

Śpieszmy się kochać ludzi, 

tak szybko odchodzą… 

Natalia Bem, kl. 4b i Paulina Grzywa 
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„Władca Pierścieni” J.R.R. Tolkiena to podstawowa lektura dla każdego fana 

fantasy. Akcja toczy się w Śródziemiu w Trzeciej Erze. Hobbit Frodo wiedzie 

spokojne życie w Shire. Wszystko zmienia się, kiedy zostaje powiernikiem Jedynego 

Pierścienia. Ten niepozorny przedmiot to potężne narzędzie zła i od jego istnienia 

zależą dalsze losy świata. Niestety, zniszczyć go można tylko tam, gdzie powstał – w 

Mordorze. Frodo wraz ze swoim przyjacielem Samem podejmuje się tego zadania. Czy 

hobbiści przeżyją morderczą wędrówkę i dotrą niezauważeni aż do samej Góry Przeznaczenia? W tym samym 

czasie ich przyjaciele walczą z Sauronem – twórcą Pierścienia, który chce odzyskać Jedynego i zawładnąć 

całym Śródziemiem. 

„Władca Pierścieni” to wspaniała opowieść o poświęceniu i zmaganiu się ze swoimi słabościami. Frodo sym-

bolizuje każdego człowieka niosącego swoje brzemię. W książce pojawia się też wątek przyjaźni, miłości, rzą-

dzy władzy, śmierci. Powieść do ostatniej strony trzyma czytelnika w napięciu. To jedna z najlepszych ksią-

żek, jakie czytałam i wciąż chętnie do niej wracam. Uważam, że naprawdę warto ją przeczytać. Polecam! 

Weronika Kucaba 

11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniej-
szych dat w kalendarzu. Wtedy obchodzimy Narodowe 
Święto Niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 r., po 
123 latach zaborów, nasz kraj znów pojawił się na mapie 
Europy.  

Wspomnianego dnia, słynny polski przywódca i działacz 
niepodległościowy Józef Piłsudski, został Naczelnym Dowódcą 
Wojsk Polskich, a przebywające na naszych ziemiach oddziały 
obcych żołnierzy, zaczęły się z nich wycofywać. Ponownie mo-
gliśmy zacząć się cieszyć ze swojego własnego domu – Polski, 
która przez wiele lat zawłaszczona była przez Rosję, Prusy i 
Austrię.  

W dniu 10.11.2015 roku w naszej szkole wszyscy byli ubrani 
odświętnie, aby uczcić ten szczególny dzień. Najpierw odbyła 
się krótka akademia okolicznościowa upamiętniająca wydarze-
nia prowadzące do odzyskania niepodległości. Następnie prze-

prowadzono konkurs recytatorski „Strofy o ojczyźnie”, w którym 
uczestnicy zaprezentowali te znane i te mniej znane wiersze o 
naszej ojczyźnie – Polsce. Konkurs był podzielony na trzy eta-
py: klasy 0-3, 4-6 SP i 1-3 PG. Recytatorów oceniała komisja w 
składzie: p. Małgorzata Hadław, p. Anna Bieda oraz p. Jadwiga 
Grad. Na końcu spotkania przemawiała i zaprezentowała swoją 
twórczość pani Małgorzata Hadław.  

W pierwszej kategorii zwyciężyła Małgorzata Nycz, II miej-
sce zajęła Weronika Trzyna, a III – Miłosz Rydel. Podczas 
zmagań recytatorskich w klasach 4 – 6 wyróżniła się Natalia 
Bem, która zajęła I miejsce, zdobywczynią II miejsca została 
Milena Bem, a III Aleksandra Probachta. W konkurencji dla 
gimnazjum zwyciężył Maciej Bącal, laureatką II miejsca była 
Kinga Bereś, a III – Oliwia Kudyba. 

 

Weronika Bar i Kinga Szmuc 

„Zakazany Bóg” w reżyserii Pablo Moreno to film, który opisuje 
okrutne prześladowania Kościoła w XX wieku.  

Podczas wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936 -1 939 zniszczo-
no i splądrowano 2000 kościołów, zamordowano ponad 800 ducho-
wych, zakazano praktyk religijnych. Przez cały czas tych prześladowań 
obiecywano chrześcijanom darowanie życia pod warunkiem wyrzecze-
nia się wiary, lecz nie odnotowano żadnego przypadku apostazji. 
„Zakazany Bóg” to film, który wzbudza bardzo wiele emocji. To 
piękna i wzruszająca historia 51 błogosławionych męczenników z 
Barbastro. Gorąco polecam! 

Gabriela Musiał  
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Pewnego słonecznego dnia Jaś jak co dzień poszedł do 

szkoły. Był niezbyt grzecznym uczniem  klasy 3 szkoły pod-

stawowej, dlatego wiele osób znało jego osobę. Rodzice 

chłopaka często byli zakłopotani i czuli się niezręcznie 

przez jego niesforne zachowania.  

Tego dnia godziny mijały wolno. Lekcje były nudne, na 

przerwach nic się nie działo, bo dyżurowała pani Łokaj 

(Według Jasia, najstraszniejsza w szkole). W końcu po 4 

lekcji, na długiej przerwie obiadowej chłopcy świetnie się 

ze sobą porozumieli i obmyślili plan zabawy na ten dzień, 

a rozpoczęli od … „ściganego”. Jaś bardzo się cieszył. W 

pewnej chwili spojrzał na zegar. Zostało mu 5 min. Szybko 

przemieścił się na 2 piętro. Jak strzała zaczął z niego zbie-

gać. Był bardzo podekscytowany i szczęśliwy. Kacper nie 

mógł go złapać. Urwis zeskoczył ze schodów i mknął kory-

tarzem lotem błyskawicy. Nagle zza drzwi wyszła pani Ło-

kaj. Jasiu próbował zatrzymać się, ale nie dał rady. Po 

chwili jednak stał jak słup soli. Oczy złej nauczycielki prze-

biegły po ciele chłopca, ale miał wrażenie, że przeniknęły 

do głębi. Jego twarz zrobiła się czerwona. Rysował się na 

niej grymas zawstydzenia, a zarazem niepewności. Nie 

wiedział, co ma zrobić. Pani „postrach” zabrała winowajcę 

do dyrektora. Opowiedziała przełożonemu o przejawach 

bezmyślności, nieodpowiedzialności chłopaka oraz złama-

niu regulaminu szkolnego. Była bardzo zirytowana i zdeter-

minowana, aby wymierzyć Jasiowi wysoką karę. Dyrektor 

zrozumiał powagę sytuacji. Przecież ta zabawa mogła 

skończyć się tragicznie. A co jeśli chłopak przewróciłby się, 

uderzył w ścianę, zderzył z innym uczniem, wywrócił młod-

szego kolegę, a tym samym spowodował niebezpieczne 

urazy ciała, zagroził życiu lub zdrowiu?  Porozmawiał z 

przestraszonym Jankiem i uświadomił mu potencjalne 

konsekwencje nieprzemyślanej zabawy. Oczywiście na 

takie wybryki jest miejsce w bezpiecznych warunkach, nie 

w szkole. Wydawało się, że Jasiu rejestruje te wszystkie 

uwagi z wielką starannością. Dyrektor zaznaczył też, że 

mały powinien uczynić coś dobrego, trzeba zrehabilito-

wać się po takim przewinieniu. 

Jaś wrócił do domu i nie wiedział, co niby mógłby 

zrobić. Pytał kilku osób, co dobrego może zrobić czło-

wiek w jego wieku, przecież nie ma pieniędzy, znajo-

mości, nawet niewiele potrafi robić... Nie uzyskał kon-

kretnej odpowiedzi. Przed  godziną 17 przyjechała bab-

cia Krysia. Od razu domyśliła się, że coś jest nie tak. 

Jej zazwyczaj nazbyt aktywny wnuk siedział na kana-

pie, miał niewesołą minę i zdawał się rozmyślać. Jed-

nakże zapytany o powód tego skupienia, opowiedział 

całą historię. Babcia wiedziała, na czym polega pro-

blem. Przecież chłopiec nie miał do tej pory żadnych 

obowiązków. Wszyscy go rozpieszczali, choć nie mieli 

dla niego zbyt wiele czasu.  Miał wszystko, rodzice 

prześcigiwali się w spełnianiu jego zachcianek, ale cią-

gle mu się nudziło. Lubił być w centrum zainteresowa-

nia, jednak nie wiedział, jak mądrze zwrócić na siebie 

uwagę. Znalazł więc kontrowersyjny sposób i po prostu 

był niegrzeczny. Jak zwykle za mało rozmów i kontaktu 

z dorosłymi, za mało wspólnie z rodziną spędzanego 

czasu, za mało uwagi najbliższych mu osób. Babcia 

wiedziała, co zrobić.  

Następnego dnia Jaś przeprosił panią, która wtedy 

nie wydawała mu się już taka zła. Zaproponował jej 

swoją pomoc, gdyby czegoś potrzebowała. Obiecał tak-

że poprawę, a nawet reagowanie wobec niestosow-

nych zachowań ze strony kolegów. Pani Halina 

uśmiechnęła się i podziękowała za tę postawę. 

Odtąd trzecioklasista stał się wzorem w szkole. 

Wszyscy rówieśnicy i nauczyciele lubili go. Jasiu zrozu-

miał, że dobro popłaca. Tę lekcję na pewno zapamięta 

na długo. 

Karolina Maternia 

Listopad jest miesiącem szczególnej pamięci o 

zmarłych bliskich nam osobach, krewnych, znajo-

mych, zasłużonych. Jest to szczególny czas, gdyż 

jesień ukazuje swą barwę, a przyroda przygoto-

wuje się do zimowego snu. Ludzie są nieco bar-

dziej wyciszeni, zamyśleni...  

To wyjątkowy czas, kiedy należy znaleźć chwilę, 

by zastanowić się nad życiem, jego ulotnością, kru-

chością i pomyśleć o Tych, których już nie ma. Na 

grobach bliskich zapalamy znicze, zostawiamy wień-

ce i kwiaty oraz modlimy się, obcując w tę chwilę ze 

zmarłymi. 

Nie wszystkie groby są jednak odwiedzane. Kiedy 

przyjdziemy na cmentarz, pochylmy głowę i zapalmy 

znicz na opuszczonej i zapomnianej mogile. Czło-

wiek żyje bowiem tak długo, dopóki trwa pamięć o 

nim. Nikt z nas nie chce być przecież zapomnianym. 

1 listopada w Kościele katolickim przypada 

święto Wszystkich Świętych. Jest ono radosnym 

świętem tych, którzy dostąpili zbawienia, a także 

tych, którzy za życia byli dla nas przykładem do 

naśladowania, którzy żyli z Bogiem w sercu i dla 

Boga, a także dla ludzi. 

2 listopada jest dniem nabożeństw i modlitw w 

intencji zmarłych dusz czyśćcowych oczekują-

cych na wejście do nieba. Tym właśnie ludziom 

poświęca się wypominkowe modlitwy i ofiary. 

Nie zapominajmy o nich.  

Święty Jan Paweł II powiedział: "Modlitwa za 

zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet 

jeśli odeszli w łasce i przyjaźni z Bogiem, być 

może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, 

by dostąpić radości nieba". 

Patrycja Cisło 
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1. Gdzie mieszka Święty Mikołaj? 

a) na biegunie południowym 

b) w Japonii 

c) w Laponii 

2. Skąd wywodzi się nazwa Święty Mikołaj? 

a) od biskupa Miry 

b) od Mikołaja, bohatera książki dla dzieci pt. 

„Mikołajek” 

c) od Dziadka Mroza, który rozdawał prezenty w Rosji 

3. Dzieci obdarowane przez niego znajdowały prezent 

ukryty pod poduszką lub: 

a) w kominie  

b) w skarpetce 

c) pod choinką 

4. Jakiego koloru jest strój świętego Mikołaja? 

a) czerwono – biały 

b) czarno – biały 

c) czerwono - czarny 

5. Mikołaj wrzucał prezenty przez: 

a) okno 

b) komin 

c) kominek 

6. Atrybutem Świętego Mikołaja jest: 

a) czerwony nos 

b) długa siwa broda 

c) dziurawe buty 

7. Czym jeździ Święty Mikołaj? 

a) psim zaprzęgiem  

b) saniami z reniferami 

c) złotą karocą  

8. Jak się nazywają pomocnicy Świętego Mikołaja? 

a) elfy  

b) krasnoludki 

c) chochliki 

9. Co trzeba koniecznie zrobić, żeby dostać prezent od 

świętego Mikołaja ? 

a) zostawić poczęstunek 

b) wyczyścić buty 

c) otworzyć drzwi 

10. Czym zasłynął Święty Mikołaj z Miry? 

a) oddał swój majątek biednym 

b) założył schronisko dla bezdomnych ludzi 

c) nie chciał wyrzec się wiary 

Czy wiesz, że: 

 W Rosji święty Mikołaj jest nazywany Dziadkiem Mrozem. 

 W Wielkopolsce święty Mikołaj to Gwiazdor. 

 W Hiszpanii prezenty przynoszą Trzej Królowie 6 stycznia. 
 

Aleksandra Pilecka 

 Andrzejki jest to czas, kiedy można poznać swoją 

przyszłość. Przypadają one z nocy 29 na 30 listopada 

w wigilię świętego Andrzeja – patrona Szkocji, Grecji i 

Rosji. Jest to czas ostatnich zabaw przed adwentem, a 

także świetną okazją do organizowania hucznych za-

baw. 

 Niegdyś we wróżbach andrzejkowych mogły brać 

udział tylko niezamężne kobiety (męskim odpowiedni-

kiem andrzejek były katarzynki). Traktowano te wróżby 

bardzo poważnie i odprawiano je indywidualnie. Zmie-

nił się ich charakter i w dzisiejszych czasach udział 

mogą brać dziewczyny, chłopcy, dzieci i dorośli. Wróż-

by odprawiane są bardziej w grupach, na zabawach, 

imprezach czy podczas spotkań ze znajomymi. 

 Pochodzenie andrzejkowych wróżb nie jest do koń-

ca znane – niektórzy wskazują na starożytną Grecję, 

inni odwołują się do kultu starogermańskiego boga 

Frejra, dawcy bogactw, bóstwa miłości i płodności. 

Przykłady wróżb: 

 Karteczki z imionami – na niewielkich, jednej wiel-

kości karteczkach należy wypisać imiona, dla dziew-

cząt imiona chłopców, a dla chłopców imiona żeńskie. 

Karteczki te złożyć i włożyć pod poduszkę. Zaraz po 

przebudzeniu nie patrząc, wylosować spod niej jedną 

karteczkę. W ten sposób można poznać imię wybranki 

lub wybranka serca. 

 Zabawa z butami – panny ustawiają but z lewej 

nogi jeden za drugim w pokoju, po czym ostatni prze-

stawiają na początek tak 

długo, aż pierwszy but nie 

dotknie progu. Panna, 

której but pierwszy do-

tknie progu, najszybciej 

wyjdzie za mąż. 

 Kolejną wróżbą może 

być: wycięcie z papieru 

serc i napisanie na nich 

imion. Serce przebija się 

igłą. Imię, na jakie trafi 

igła, to oczywiście imię 

przyszłego narzeczonego. 

 Inną wróżbą andrzej-

kową jest wróżenie z obierki – należy obrać jabłko tak, 

by powstała jedna obierka, po czym rzucić ją za siebie, 

kształt obierki ma oznaczać pierwszą literę imienia 

miłości życia. 

 Chyba najbardziej znaną wróżbą jest lanie roztopio-

nego wosku przez dziurkę od klucza na wodę. Na pod-

stawie kształtu woskowej figurki lub cienia rzucanego 

przez nią przewidujemy przyszłość. 

 Ale andrzejki to nie tylko wróżby, to także liczne 

przysłowia: 

Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście. 

Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja. 

Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego 

Narodzenia będzie sroga zima. 

Śnieg na Andrzeja , dla zboża zła nadzieja. 

Gabriela Musiał  



6 

1. Kraj kwitnącej wiśni. 

2. Ostatni dzień karnawału 

poprzedzający środę po-

pielcową. 

3. Zbierane w lesie. 

4. Inaczej tlenek węgla 

5. Rosną na dębie w małych 

czapeczkach. 

6. Kot w ... 

7. Zapalany na grobie. 

8. "Rolnik szuka..." 

9. Obchodzona 24 grudnia. 

Przygotowała Patrycja Cisło 

 Na powstanie jednej 100 - 
kartkowej książki potrzeba 
2-3 drzewa średniej wielko-
ści. Dlatego coraz częściej 
produkuje się papier z ma-
kulatury.  

 W RPA znajduje się bar w 
baobabie! Nazywa się on 
„Baobab Bar”. Wiek tego 
konkretnego drzewa szacuje 
się na około 6 tysięcy lat, a 
jego obwód to 47 metrów. 
Dziupla jest na tyle duża, że 
bar może pomieścić 15 
osób, choć rekord wynosi 
60 osób. 

 W 2002 r., w setną rocznicę 
powstania zabawki, dzień 
25 listopada ustanowiony 
został Światowym Dniem 
Pluszowego Misia. 

Przygotowała Kinga Szmuc Pastrycja Cisło 

Na lekcji języka polskiego: 

-Jasiu, powiedź nam, kiedy używamy wielkich 

liter? 

-Kiedy mamy słaby wzrok! 

-Mamo...Kup mi małpkę. Proszę! 

-A czym Ty ją będziesz karmił synku? 

-Kup mi taką z zoo, ich nie wolno karmić. 

-No córeczko. Pokażmy, jak się ładnie nauczy-

łaś nazw miesięcy: 

-Sty? 

-Czeń! 

-Lu? 

-Ty! 

-A dalej sama. 

-Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i 

dzień! 


