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czyźni wręczają znajomym kobietom, mat-

kom, żonom, partnerkom, koleżankom 

kwiaty i drobne podarunki. W niektórych 

krajach (jak Rumunia) dzień ten jest równo-

ważny z Dniem Matki, podczas którego 

dzieci ofiarują drobne prezenty swoim mat-

kom i babciom.  

 Co roku, 8 marca kobiety obchodzą swo-

je święto - Dzień Kobiet. Jednak mało kto 

wie, że to święto jest wyrazem szacunku 

dla ofiar walki z równouprawnieniem ko-

biet.  
 Zostało ustawione dla upamiętnienia strajku 

15 tys. Kobiet, które 8 marca 1908 r. w Nowym Jorku domagały 

się praw wyborczych w fabryce tekstylnej. Właściciel zakładu za-

mknął strajkujące kobiety w fabryce w celu uniknięcia rozgłosu. W 

wyniku nagłego pożaru zginęło 129 kobiet.  

 Według innej wersji pierwowzorem święta kobiet były Matrona-

lia obchodzone w starożytnym Rzymie. Przypadały one w pierw-

szym tygodniu marca i związane były z płodnością i macierzyń-

stwem. Z okazji tego święta mężczyźni obdarowywali swoje żony 

prezentami.  

 W Polsce w czasie PRL-u obchody Dnia Kobiet kojarzyły się z 

rozdawanymi masowo goździkami i pończochami. Obecnie męż-

Życzymy Wam, kochani czytelnicy, 
aby te święta wielkanocne  
wniosły do waszych serc 

wiosenną radość i świeżość, 
pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.  

REDAKCJA 
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1. Karnawał i ostatki – od dawna ludzie między świętem 

Trzech Króli a Środą Popielcową bawią się, jedzą i tańczą. 

Jednak w trakcie Wielkiego Postu, nie ma o tym mowy! Post 

był bardzo surowo przestrzegany. Dlatego podczas ostat-

ków popularny był zwyczaj wnoszenia między bawiących się 

szkieletu śledzia – miało to oznaczać zakończenie zabawy i 

przypomnieć o nadchodzących dniach, kiedy jedzono dość 

skromnie. Niektóre zabawy odwiedzał też dziad zapustny, 

którego zadaniem było o północy wyganiać bawiących się 

tam gości. 

2. Środa Popielcowa – pierwszy dzień Wielkiego Postu, ma-

jący na celu przygotować nas do Świąt Wielkanocnych. Po-

sypanie głowy popiołem przypomina, że nasze życie docze-

sne przemija, dlatego powinniśmy starać się żyć jak najle-

piej. Słyszymy wtedy słowa "Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię”. 

3. Wielki Post – dawniej obchodzono go bardzo surowo. Nie 

było mowy o zabawach, muzykowaniu czy tłustym jedzeniu. 

Obecnie w naszych kościołach w trakcie Mszy Św. Wielko-

piątkowej słychać kołatki o bardzo smutnym brzmieniu. 

Mają one na celu pokazać tajemnicę Boskiej Śmierci. W 

tym czasie ludzie więcej się modlili, pomagali ubogim i przy-

gotowywali się do Świąt, zarówno duchowo jak i praktycznie 

– np. sprzątając obejście i przygotowując ozdoby świątecz-

ne. Śródpoście – tradycyjnie jest to czwarta niedziela Wiel-

kiego Postu. Wtedy na jeden dzień powracała do kościoła i 

domostw radosna atmosfera. Po pierwsze miała ona przy-

pominać, że cały Wielki Post, który był dawniej trudny i bar-

dzo poważnie traktowany, służy oczekiwaniu na bardzo ra-

dosne wydarzenie – Zmartwychwstanie Pana Jezusa! Dlate-

go w tą niedzielę śpiewa się pełne nadziei pieśni, słychać 

dzwony i muzykę. 

4. Niedziela Palmowa – upamiętnia wjazd Jezusa do Jero-

zolimy. Tradycyjnie palmy robiono z tych roślin, które rosły 

nad rzeką – bo płynąca w nich woda dawała roślinom zie-

leń i życie, te rośliny odradzały się po zimie najszybciej. Była 

to m.in. wierzba i trawy oraz trzciny nadrzeczne. 

5. W Wielki Czwartek chłopcy ze wsi wyganiali Wielki Post, 

hałasując kołatkami. Dzieci robiły dobry uczynek i przy oka-

zji świetnie się bawiły. Do dziś księża praktykują w ten 

dzień obrzęd obmywania stóp dwunastu mężczyznom. To 

na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z apostołami. 

6. Wielki Piątek to dzień wyciszenia. W Kościele nie ma 

Mszy Świętej, gromadzą się tam wierni, którzy modlą się w 

ważnych dla siebie intencjach. W niemal każdym polskim 

kościele jest nocne czuwanie przy grobie Jezusa, którego 

pilnują strażnicy. 

7. Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. Podczas nabożeń-

stwa w tym dniu święci się ogień, wodę i ciernie. Ogień sym-

bolicznie spala to, co stare, natomiast woda daje życie. 

Dawniej wodą spryskiwano dom, by rok był spokojny, podsy-

cano ogień i wrzucano do niego leszczyny. Popiół rozrzuca-

no w dniu pierwszej orki, co miało zapewnić szczęście i do-

statek. Dziś ogień pełni inną rolę, służy do odpalenia Pas-

chału, czyli wielkiej świecy, która pali się aż do końca świąt 

Wielkiej Nocy. Paschał stoi tuż przy ołtarzu. Sobota to rów-

nież dzień święcenia pokarmów. Zgodnie z tradycją świę-

conka powinna zostać przygotowana już w Wielki Piątek.  

Do koszyczka wkładamy: 

• baranka – symbol zmartwychwstałego Chrystusa, 

• jajka – symbol rodzącego się życia, 

• chrzan – symbol siły, 

• wędlina – symbol dostatku, 

• ser – symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych, 

• sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota 

prawdy, 

• babka – symbol umiejętności. 

Naturalnie barwiono jeden z ważniejszych symboli świąt 

Wielkiej Nocy – jajka. Ten symbol rodzącego się życia od-

nosi się także do Jezusa, który pokonał śmierć Podczas 

wielkanocnego śniadania składamy sobie życzenia i dzieli-

my się jajkiem. 

8. Tradycyjne świąteczne potrawy to: 

• żurek – czyli barszcz biały, 

• kiełbasa – zwykle biała, na ciepło, 

• szynka wędzona w jałowcowym dymie, 

• ćwikła z chrzanem, 

• pieczone mięso, 

• własnoręcznie wykonana babka lub mazurek, 

• pascha, 

• sernik (kiedyś zwany przekładańcem). 

9. Według tradycji stół świąteczny powinien być przykryty 

białym obrusem i udekorowany liśćmi bukszpanu. Na środ-

ku stołu stawiamy baranka. W niedzielę wstajemy wcze-

śnie, by pójść na mszę zwaną rezurekcją. Niedziela to naj-

ważniejsze święto chrześcijańskie, nazywane dawniej Pas-

chą. Następnie zasiadamy do świątecznego rodzinnego 

śniadania. Wielkanocna Niedziela to czas przeznaczony na 

rodzinne biesiadowanie. Lany Poniedziałek to czas radości, 

zabawy i psikusów, na które wszyscy czekali przez cały 

okres postu. W tym dniu nawzajem polewamy się wodą. 

Gabriela Ruszel 

 Pisanki z muliny są niezwykle efektowne, lekkie, 

zwiewne i przykuwające uwagę. Świetnie będą wyglą-

dać w ozdobnym koszyczku na stole wielkanocnym, 

ale i zawieszone w formie girlandy w wybranym przez 

Ciebie miejscu. Zapoznaj się z poniższą instrukcją i 

wykonaj w tym roku swoje własne pisanki z muliny.  

Potrzebujesz: 

 małe balony na wodę,  

 krochmal,  

 nożyczki,  

 szpilkę,  

 sznurek 
Wykonanie:  

 Nadmuchaj balony. Następnie utnij dłuższy kawałek 

muliny około 30-40 cm. Krochmal wlej do miseczki lub 

kubka i zanurz w nim całą przygotowaną nić. Wyjmuj, 

przesuwając między palcami, aby zdjąć nadmiar. Owijaj 

balon muliną nasączoną krochmalem. Gdy nitka skoń-

czy się, przygotuj kolejny kawałek. Owijaj balonik, aż 

mulina będzie pokrywać go w różnych kierunkach. Koń-

cówkę muliny zawiąż w miejscu zawiązania balonu. Po-

wieś na noc do wyschnięcia. Następnego dnia przebij 

balon szpilką. Delikatnie, aby nie zniszczyć sznurecz-

ków, wyjmij resztki balonu ze środka przez jeden z otwo-

rów. Twoja pisanka jest już gotowa. 

Kinga Szmuc 
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Półmetek roku szkolnego już za nami, zatem czas na podsu-

mowanie efektów wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. Jak zaw-

sze, uczniowie Zespołu Szkół, godnie reprezentowali swoją szkołę, 

osiągając wiele sukcesów, zdobywając nagrody i wyróżnienia w 

różnorodnych konkursach. Wszelkie działania i podejmowane 

wysiłki miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego oraz 

zagospodarowanie uczniom wolnego czasu we właściwy sposób.  

Wszystko rozpoczęło się wraz z inauguracją nowego roku 

szkolnego 2015/2016. Wtedy to pani Dyrektor powitała nas ser-

decznie, dzięki czemu wróciliśmy do swoich obowiązków w przy-

jemnej atmosferze, pełni motywacji. 

Podsumowując pierwsze półrocze w naszej szkole, uważam z 

całą stanowczością, iż obfitowało ono w niezwykłe, ciekawe wyda-

rzenia. Cała społeczność szkolna była zaangażowana w rozmaite 

zadania, które rozwijały nasze pasje i zainteresowania. Co więcej, 

nadchodzące miesiące zapowiadają się równie interesująco. Już 

nie możemy się ich doczekać. A takie wyniki osiągnęliśmy: 

UCZNIOWIE ZE 100% FREKFENCJĄ: 

 
 

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI  

DO STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO: 

 
 

Karolina Maternia 

1A Julia Lew, Wojciech Ziaja 

1B - 

2A - 

2B Karolina Maternia, Dawid Rogowski,  

Krystian Ząbek 

3A - 

3B Maciej Bącal 

KL. UCZEŃ ŚREDNIA  

OCEN 

ZACHOWANIE 

1B Oliwia Kudyba 4,87 wzorowe 

1B Kinga Szmuc 4,80 wzorowe 

2B Karolina Mater-

nia 

4,93 wzorowe 

3A Dawid Kielar 5,07 wzorowe 

3A Jakub Bem 5,07 wzorowe 

3B Maciej Bącal 4,87 wzorowe 

3B Paulina Grzywa 5,13 wzorowe 

3B Weronika Kuca-

ba 

4,93 wzorowe 

3B Kacper Murias 4,80 wzorowe 

3B Jakub Olbrycht 5,00 bardzo dobre 

ŚREDNIA OCEN KLAS  

 
ŚREDNIA OCEN  

Z JĘZYKA POLSKIEGO : 

 
ŚREDNIA OCEN  

Z MATEMATYKI: 

 
LICZBA ZACHOWAŃ  

WZOROWE: 

 

KLASA ŚREDNIA 

III B 4,00 

III A 3,70 

I B 3,61 

I A 3,44 

II B 3,29 

II A 3,17 

3B 3,84 

3A 3,16 

1B 3,08 

1A 3,04 

2B 3,00 

2A 2,84 

3B 3,32 

1B 3,28 

3A 3,12 

1A 2,92 

2B 2,88 

2A 2,58 

3B 5 

3A 3 

1B 3 

2B 1 

1A 1 

2A - 

BARDZO DOBRE: 

 
 

DOBRE: 

 
 

POPRAWNE: 

 
 

NIEODPOWIEDNIE: 

 

3B 11 

1B 10 

1A 7 

3A 7 

2A 6 

2B 3 

1A 14 

3A 13 

2B 8 

1B 8 

3B 6 

2A 5 

1B 4 

2B 3 

3B 3 

1A 2 

2A 2 

3A 2 

2A 6 

2B 3 

1A - 

1B - 

3A - 

3B - 

 W średniowiecznej Europie z okazji 

świąt wielkanocnych w kościołach odby-

wały się zabawy polegające na podawa-

niu sobie ugotowanego na twardo jajka. 

Ksiądz rozpoczynał zabawę, rzucając 

jajko jednemu z chórzystów, ten przeka-

zywał je następnemu i tak dalej – zwy-

cięzcą zabawy zostawał chórzysta, który 

trzymał jajko w momencie, gdy zegar 

wybił 12. Nagrodą było trzymane przez 

niego jajko. 

 Człowieka można zidentyfikować po 

odcisku palców, a psa po odcisku jego 

nosa. 

 Na pierwszych nowożytnych igrzyskach 

olimpijskich zwycięzcy dostawali srebr-

ne medale. 

 Biblia jest nie tylko najlepiej sprzedawa-

ną książką, jest także najczęściej kra-

dziona z księgarni. 

Kinga Szmuc 
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1. Jak wspominasz czas nauki w Kraczkowej? 

Kraczkowska szkoła jest cudowna, zarówno podstawówka, 

jak i gimnazjum. Pamiętam swój pierwszy dzień w szkole, 

uroczyste przyjęcie pierwszaków i to, że byliśmy najmniejsi 

ze wszystkich. Bardzo się ucieszyłam na wiadomość, że bę-

dę w klasie z Madzią Dyrkacz i Dominikiem Klocem, bo ich 

poznałam dużo wcześniej. Podstawówka to był czas, kiedy 

poznałam Marcelinę Skawińską i to jest moje najlepsze 

wspomnienie z tamtych lat. Jeśli chodzi o naukę, to zawsze 

jakoś szło, nie najlepiej, nie najgorzej. W gimnazjum zaczę-

łam na serio się uczyć, chociaż średnia z roku na rok była 

mniej zadowalająca, ale dobra. W gimnazjum zostałam też 

oddzielona od Madzi i Cyśki, co na początku było szokiem i 

rozczarowaniem. Był to więc czas zawiązywania nowych 

przyjaźni. 3b była jedyna w swoim rodzaju i pokochałam ją, 

bo wiedziałam, że tak specyficznych osób już więcej nie spo-

tkam. Dziki, guźce, antylopy... - w skrócie zwierzyniec.  

2. Których nauczycieli wspominasz ze szczególnym senty-

mentem? 

Oczywiście ukochaną panią Magoń, moją wychowawczynię, 

która zawsze mówiła nam to, co myślała i to się liczy. Nigdy 

nie zapomnę tych zdjęć, które zrobiła naszej klasie. Zawsze 

to wszystkich denerwowało, ale teraz to super pamiątka. 

Nieoceniony pan mgr Łojko, który na wieść, że planowałam 

iść do szkoły policyjnej, chciał oddać prawo jazdy. Nigdy nie 

zapomnę jego powiedzeń, a szczególnie: "cisza na wsi", 

"Wisz tablica", "bajki to po 19". Właśnie na lekcjach pana 

Aleksandra zaliczyłam mnóstwo wzlotów i upadków. Pewne-

go dnia zostałam panią nadkomisarz, a potem przyszły złe 

oceny i schodziłam do pani podkomisarz, a skończyło się na 

aspirancie. Szczególnym sentymentem darzę też panów wf-

istów, którzy zawsze lubili ze mnie żartować, ale ja się od-

wdzięczę. Pan Robert zawsze pocieszał mnie swoimi docin-

kami i żartami. Ale należy pamiętać, że kocham i cenię 

wszystkich nauczycie-

li. Życzę także powro-

tu do zdrowia pani 

Brzozie! 

3. Gdzie się teraz 

uczysz i czy jesteś 

zadowolona z wyboru 

szkoły? 

Uczę się w III Liceum 

Ogólnokształcącym w 

Rzeszowie. Nie wiem 

jeszcze, czy jestem z 

tego zadowolona, ale 

wiem, że wybrałam 

super kierunek wos-

geo-ang. Nie narze-

kajcie na nadmiar 

nauki w gimnazjum, bo to dosłownie pikuś w porównaniu 

do liceum. 

4. Czym zajmujesz się w wolnych chwilach? 

Gdy jest zimno, klęczę przy kaloryferze lub okrywam się 

kocem i oglądam telewizję. W ciepłe dni wychodzę z psem 

na spacer, jeżdżę na rolkach i rowerze. W wolnym czasie 

nie zapominam o modlitwie i rozważaniu Pisma Świętego, 

dzięki któremu wiem, czego oczekuje ode mnie Bóg. 

5. Co doradziłabyś obecnym gimnazjalistom? 

Zaufajcie Panu, jak jest napisane w Ks. Psalmów: "Pan jest 

moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało: Doznałem 

pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sła-

wię". Pamiętajcie, trzeba cieszyć się każdym dniem, nie-

ważne, ile złych ocen się dostało, zapamiętajcie słowa Jo-

hann'a Wolfganga Goethe: "Gdzie słyszysz śpiew, tak śmia-

ło wstąp, tam dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach wierzaj 

mi, ci nigdy nie śpiewają." I śpiewajcie! I oczywiście uczcie 

się dużo! 

 Rozmawiała Paulina Grzywa 

 Uczniowie Publicznego Gimnazjum wzięli 

udział w tegorocznej edycji Konkursu Mate-

matycznego im. prof. Jana Marszała dla 

gimnazjalistów, który odbył się w I Liceum 

Ogólnokształcącym w Łańcucie. W konkur-

sie brało udział 35 uczniów z 12 gimnazjów. 

Gminę Łańcut reprezentowali gimnazjaliści 

z: Albigowej, Kosiny i Kraczkowej. 

 Dawid Kielar z kl. III a zajął II miejsce, 

a Jakub Olbrycht z kl. III b otrzymał wy-

różnienie w tym konkursie. Uczniowie wy-

kazali się doskonałą znajomością wiedzy 

matematycznej.  

 

Gratulujemy zwycięzcom 

i życzymy  

dalszych sukcesów!!! 
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 W przeddzień ferii zimowych 12 lutego 2016 r. w naszej 

szkole na sali gimnastycznej odbyła się druga edycja kon-

kursu „Mam talent”.  

 W tym dniu sala wyglądała inaczej niż zwykle, była wspa-

niale przystrojona kolorowymi balonami. Nad sceną widniał 

duży, ozdobny napis z tytułem konkursu. Każdy mógł wystąpić 
i zaprezentować swój ukryty talent w dowolnej dziedzinie. Do 

wspólnej zabawy zgłosiło się jedenastu chętnych.  
 Najmłodszy uczestnik to Brajan Nowak z klasy 1a. Jego 

zamiłowanie to rower, na którym jeździ już od najmłodszych 

lat, zajmując wysokie miejsca w tej kategorii. Do jego osią-

gnięć należą: I miejsce w Mistrzostwach Polski BMX w Jaśle, 
III miejsce o Puchar Jasła, III miejsce na otwarciu nowego 

toru pumtraku w Nowym Sączu. Był to nasz najmłodszy 

uczestnik, który zachwycił wszystkich swoją pasją. 
Wystąpili także: 
- Oliwia Szczepańska z klasy 3a, prezentując akrobatykę, 

- Aleksandra Cukierda z klasy 4, śpiewając piosenkę pt. „A 

Million Voices”, 

- Weronika Bar z klasy 4, która zaśpiewała piosenkę pt. 

„Laleczka z saskiej porcelany”, 

- TRIO, w którego skład wchodziły uczennice klasy 5: Marle-

na Kwolek, Julia Nowak i Roksana Musiał. Ich występ to 

śpiew połączony z tańcem do piosenki pt. „Smak radości”, 

- Jakub Zając z klasy 5, który zaprezentował nam swój popi-

 Akcja filmu 
rozgrywa się w 
przyszłości. Bo-
haterką jest 16 – 
letnia dziewczyna 
żyjąca w futury-
stycznym świe-
cie, w którym 
społeczeństwo 
jest podzielone 
według pięciu ka-
tegorii, odpowia-
dającym różnym 
cnotom.  
 To ekranizacja 
powieści Veroniki 
Roth. Porusza te-
mat niedalekiej 
przyszłości. 
 Bardzo pole-
cam ten film 

wszystkim. Jest ciekawy i na pewno Was 
zaintryguje. 

 O s t a t n i o 

p r z e c z y t a n ą 

przeze mnie 

książką był „Ten 

jeden dzień” 

Gayle Forman. 

 To historia 

życia Allyson, 

poukładanego, 

dokładnie zapla-

nowanego i upo-

rządkowanego. 

Okazuję się jed-

nak, że wystar-

czy jeden dzień, 

a wszystko może się zmienić.  

 Ostatniego dnia swoich europejskich wakacji 

Allyson poznała Willema, obiecującego młodego 

aktora. Mężczyzna różni się od niej pod każdym 

względem. Kiedy jednak namawia ją, by zmieniła 

swoje plany i wyjechała z nim do Paryża, ona się 

zgadza.  

 A co było dalej? Dowiecie się czytając książkę, 

która pokazuje, że zwyczajne nudne życie może 

w jednym momencie stać się niezwykłe. 

Gabrysia Musiał 

sowy numer z kostkami Rubika, 

- Hubert Jurgielewicz z klasy 3, który zagrał dla nas na key-

boardzie, 

- Aleksandra Pilecka i Daria Rogowska z klasy 6a, wykonu-

jąc swój układ taneczny. 

Wszyscy zaprezentowali się wspaniale, a publiczność 
dobrze się bawiła długo klaszcząc w dłonie po każdym wy-
stępie. To właśnie od widowni zależało, kto wygra te elimi-

nacje. Oto wyniki : 

I miejsce: Aleksandra Pilecka i Daria Rogowska z czasem 

oklasków: 5 minut i 7 sekund,  

II miejsce: Jakub Zając z czasem oklasków: 3 minuty i 27 

sekund,  

III miejsce: Brajan Nowak z czasem oklasków: 2 minuty i 

31 sekund, 

IV miejsce: TRIO: Marlena Kwolek, Julia Nowak, Roksana 

Musiał z czasem oklasków: 1 minuta i 5 sekund, 

V miejsce: Hubert Jurgielewicz z czasem oklasków: 46 

sekund 

VI miejsce: Aleksandra Cukierda z czasem oklasków: 32 

sekundy  

VII miejsce: Oliwia Szczepańska z czasem oklasków: 32 

sekundy  

VIII miejsce: Weronika Bar z czasem oklasków: 20 sekund  

Wszystkim uczestnikom i publiczności dziękujemy za 

udział, doskonałą zabawę i umilenie nam czasu w ostat-

nim dniu nauki przed feriami.  

Gabriela Ruszel 
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Marzec kojarzy się z wiosną 

i z… kobietami. Jakie są? 

Czego pragną? Poniżej znaj-

duje się kilka pytań, na które odpowiadały kobie-

ty w różnym wieku. Oto wyniki wywiadu: 

1. Co, według Ciebie, jest najpiękniejsze w byciu 

kobietą? 

Prawie wszystkie pytane osoby za 

największy dar uznały macierzyń-

stwo. W odpowiedziach pojawił się 

także wdzięk, delikatność, nieprze-

widywalność, cechy wyglądu, podziw 

ze strony mężczyzn oraz możliwość noszenia su-

kienek i butów na obcasie. 

2. Co poprawia Ci humor? 

„Zakupy, kawałek czekolady, miłe słowa od in-

nych ludzi…” – tak brzmiała odpowiedź dojrzałych 

kobiet. Natomiast nastolatkom radość sprawia 

przede wszystkim rozmowa z przyjaciółmi i chło-

pakiem, a także słuchanie muzyki, oglądanie 

zdjęć i zabawa ze swoim zwierzakiem. 

3. O czym marzysz? 

Okazało się, że nastolatki marzą przede wszyst-

kim o prawdziwej miłości. Pojawiły się też takie 

odpowiedzi, jak skok ze spadochronu i podróże. 

Starsza młodzież chciałaby założyć rodzinę i mieć 

swoją firmę, a dorosłe kobiety pojechać na wy-

cieczkę. Wśród ich ma-

rzeń pojawiło się też 

szczęście swoich dzieci. 

4. Jaki prezent na dzień 

kobiet chciałabyś do-

stać? 

Tutaj wszystkie kobiety odpowiedziały podobnie. 

Wśród wymarzonych prezentów pojawiły się 

kwiaty, pluszaki, biżuteria. Najważniejsze jednak, 

by podarunek był od serca. 

5. Jaką cechę w mężczyznach najbardziej ce-

nisz? 

Na to pytanie również 

odpowiedzi nie różniły 

się. Do najważniej-

szych zalet mężczyzny 

kobiety zaliczyły: opie-

kuńczość, szczerość, 

poczucie humoru, od-

wagę, inteligencję, wierność, 

odpowiedzialność, a także punk-

tualność. 

6. Jaki jest twój sposób na zre-

laksowanie się? 

Dziewczyny wymieniły spacer, 

gorącą kąpiel, sen, oglądanie telewizji, czytanie 

książek, zjedzenie czegoś słodkiego oraz sport. 

Dorosłe kobiety wskazały słuchanie muzyki, do-

bry film i kawę. 

Mam nadzieję, że nasi Panowie z tą wiedzą 

zrobią coś właściwego i sprostają marzeniom i 

oczekiwaniom Pań. Wszystkiego najlepszego dla 

przedstawicieli obu płci. 

Weronika Kucaba 

Rzeszów, 23 grudnia 2015 r., środa 

Cześć! Nazywam się Sandra. Mieszkam w Rze-

szowie. Mam teraz sporo wolnego, bo zbliża się 

Boże Narodzenie i Sylwester. Przeżywam jednak  

bardzo trudne chwile w moim życiu, ponieważ 

rodzice postanowili przeprowadzić się do Kracz-

kowej, a ja muszę zmienić szkołę. Nie jestem z 

tego zadowolona. No, ale cóż ... Co tu zrobić ? 

Niełatwo jest pożegnać się z przyjaciółmi.  

Kraczkowa, 8 stycznia 2016 r., sobota 

Już jestem w nowym domu. Mój pokój jest cu-

downy. Nie znalazłam jeszcze przyjaciół, ale na 

pewno przyjdzie jeszcze na to czas. Do szkoły idę 

dopiero po feriach – w drugim półroczu. Jestem 

bardzo ciekawa, jak tam będzie ... 

Kraczkowa, 29 lutego 2016 r., poniedziałek 

Dzisiaj był mój pierwszy dzień w nowej szkole. 

Już zdążyłam przeżyć wpadkę. Poszłam na śnia-

danie, a po chwili strąciłam łokciem szklankę i 

wylałam na siebie herbatę. Byłam cała mokra. 

Wszyscy się ze mnie śmiali. A tak na marginesie 

nie znalazłam żadnych przyjaciół. Nigdy już nie 

pójdę do tej szkoły !!!!!! …. (c.d.n.) 

Aleksandra Pilecka 
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 Szkolne Koło Caritas powstało na wniosek dyrekcji szkoły i 
opiekunów złożony w Caritas Archidiecezji Przemyskiej w dn. 
14.09.2015 r. Koło zostało wpisane do Rejestru Kół z dniem 
21.09.2015 r. Uroczyste przyjęcie uczniów do grona wolontariuszy 
odbyło się 23 października 2015 r. w czasie mszy św. Swój udział 
w działalności szkolnego Caritas zadeklarowało 48 uczniów. Celom 
Koła przyświeca wypełnianie zadań zawartych w Regulaminie 
Szkolnego Koła Caritas Diecezji Przemyskiej. Działania, które pod-
jęto w semestrze są realizowane zgodnie z opracowanym Planem 
Pracy Koła, powstałym w oparciu o założenia wyżej wspomnianego 
Regulaminu.  
 Podjęto następujące akcje, w których wzięli udział wolonta-
riusze SKC (wykaz chronologiczny): 

 3 października wsparcie pań z KGW w pracach przygotowaw-
czych do okolicznościowego przyjęcia (Kinga Michna, Hu-
bert Grad, Karolina Maternia, Karolina Inglot, Karolina Wisz, 
Alicja Drozd, Klaudia Drąg) 

 Pomoc w świetlicy (Wiktoria Rochecka, Kinga Bereś, Justyna 
Lech, Agnieszka Moskwa) 

 Pomocy w nauce udzielają Weronika Kucaba, Paulina Grzy-
wa, Karolina Maternia. 

 23 października 2015 r. wolontariusze pomagali paniom z KGW 
w pakowaniu żywności dla potrzebujących wsparcia mate-
rialnego rodzin (Martyna Nowak, Michał Probachta, Amelia 
Trojnar, Gabriela Lech)  

 27, 28, 29 października przeprowadzono akcję sprzątania 
na cmentarzu w Kraczkowej (Andżelika Trąd, Patrycja Cisło, 
Katarzyna Paskart, Hubert Grad, Karolina Inglot, Julia Rogo-
wska, Alicja Drozd, Paweł Skomra,  Aleksandra Lekowska, 
Martyna Nowak, Oliwia Jamuła, Izabela Wdowik, Karolina Bem, 
Weronika Kucaba, Paulina Grzywa, Dawid Palczewski, Łukasz 
Gorczyca, Eryk Kuźniar, Kacper Murias, Maciej Bącal, Jakub 
Zięba, Jakub Pondel, Kinga Bereś, Aleksandra Kuźniar, Gabrie-
la Bytnar, Kamila Międlar, Amelia Trojnar, Michał Probachta, 
Patryk Pieńczak, Karolina Panek, Katarzyna Korecka, Gabriela 
Lech, Natalia Kunysz, Monika Michna, Kinga Szydełko, Natalia 
Kogut, Regina Kościółek) 

 W listopadzie przeprowadzono zbiórkę odzieży używanej 
oraz zbiórkę przyborów szkolnych – akcje skierowane dla 
osób zmagających się z ubóstwem materialnym. 

 22 listopada sekcja teatralna Koła wystąpiła z przygotowa-
nym wcześniej programem okolicznościowym z okazji 15- 
lecia istnienia Koła Seniora w Kraczkowej (Udział wzięli: 
Kacper Murias, Maciej Bącal, Izabela Wdowik, Katarzyna Ko-
recka, Karolina Bem, Monika Michna, Alicja Drozd, Klaudia 
Drąg, Katarzyna Paskart, Karolina Wisz, Paulina Grzywa, Ga-
briela Musiał, Dawid Palczewski) 

 28 listopada w sklepie „Stokrotka” członkowie Koła przeprowa-
dzili zbiórkę słodyczy, żywności trwałej i artykułów pielę-
gnacyjnych na rzecz podopiecznych Ośrodka Opiekuńczo 
– Wychowawczego prowadzonego przez Caritas w Wyso-
kiej. Dary zawieziono 2 grudnia (Paulina Grzywa, Gabriela 
Musiał, Monika Szydełko, Łukasz Gorczyca, Karolina Wisz, 
Klaudia Drąg, Justyna Lech, Wiktoria Rochecka. Wykaz zebra-
nych produktów w protokole) 

 6 grudnia przy kościele przeprowadzono kiermasz mikołai z 
piernika, z którego dochód przeznaczono na cele charytatyw-

ne.( Gabriela Lech, Amelia Trojnar, Weronika Kucaba, Natalia 
Kunysz, Natalia Kogut, Regina Kościółek, Kinga Szydełko, Moni-
ka Szydełko) 

 17 grudnia oraz przed nabożeństwami roratnimi sprzedawano 
stroiki świąteczne (Gabriela Musiał, Kinga Michna, Monika 
Szydełko, Kacper Murias, Karolina Maternia, Paweł Skomra, 
Katarzyna Paskart, Patrycja Cisło, wykonanie: K. Maternia, J. 
Rogowska, K. Drąg, G. Musiał, P. Cisło, K. Paskart, A. Le-
kowska, K. Inglot) 

 Od 8 grudnia sekcja teatralna przygotowywała  największe 
przedsięwzięcie – wystawiony w Domu Ludowym 31 stycznia 
spektakl „Wigilia, która zdarzyła się przypadkiem”. Dziełó 
miało na celu wsparcie chorej uczennicy Zespołu Szkół. 
(Wystąpili: Kacper Murias, Maciej Bącal, Paulina Grzywa, Karoli-
na Bem, Izabela Wdowik, Monika Michna, Katarzyna Paskart, 
Patrycja Cisło, Gabriela Musiał, Kinga Michna, Katarzyna Korec-
ka, Klaudia Drąg, Dawid Palczewski, Jakub Pondel, Karolina 
Wisz) 

 4 lutego odbył się kiermasz słodkości z okazji tłustego 
czwartku – sprzedawano przygotowane przez członków Koła 
wypieki, pączki, faworki (sprzedaż: Aleksandra Kuźniar, Gabriela 
Szydełko, Małgorzata Drozd, przygotowanie: Aleksandra Kuź-
niar, Małgorzata Drozd, Piotr Kucaba, Rafał Wiech, Gabriela 
Szydełko, Justyna Szydełko, Amelia Trojnar, Agnieszka Walat, 
Oliwia Kudyba, Kinga Wąs, Klaudia Tereszkiewicz, Jakub Drozd, 
Bartłomiej Kogut, Agnieszka Moskwa, Kinga Bereś) 

 Dofinansowano wycieczkę dla ucznia Gimnazjum. 

 Dofinansowano wyprawkę komunijną dla ucznia Zespołu 
Szkół. 

 Koło dokumentuje swoją działalność przez: 
- systematyczne zamieszczanie informacji na stronie internetowej 
szkoły, zakładka SKC, 
- prowadzenie kroniki SKC,  
- gazetkę ścienną. 
 

12.02.2016 r. klasa III b PG uczestniczyła w 

lekcji języka polskiego z udziałem pułkownika 

Bolesława Martowicza. Przybliżył on uczniom rea-

lia II wojny światowej i opowiedział o swoich prze-

życiach. Przypominał okrutne obrazy bombardo-

wań, łapanek, walki o przetrwanie i ciągłego za-

grożenia. Podczas wojny pan pułkownik widział, 

jak Polacy ginęli przez nieumiejętność posługiwa-

nia się bronią, dlatego po zakończeniu walk, 

uczył młodych ludzi, jak jej używać. Cała klasa z 

uwagą słuchała słów prelegenta. Wszyscy mieli 

możliwość zobaczenia jego odznaczeń, a także 

zadania pytań, na które pan pułkownik z chęcią 

odpowiedział. 

Weronika Kucaba 
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1. Rodzaj rośliny należący do rodziny pier-

wiosnkowatych. 

2. Msza nazywana mszą olejów, sprawowa-

na w Wielki Czwartek. 

3. Duży ssak koloru siwego z charaktery-

stycznym rogiem. 

4. Najważniejsze Święto chrześcijańskie 

upamiętniające Zmartwychwstanie Chry-

stusa. 

5. Gatunek ptaka z rodziny krukowatych: 

w... 

6. Inaczej "kotki wierzbowe". Kwitną w 

marcu z charakterystycznym kwiatosta-

nem wierzby. 

7. Gatunek dużego ptaka brodzącego z 

czarno - białym upierzeniem. 

8. Inaczej lany poniedziałek. 

9. Wiara, ... , miłość. 

10. Zwyczajowa nazwa jajka zdobionego 

różnymi technikami. 

Patrycja Cisło 

Wsiada baba do autobusu i pyta kierowcy: 

- Panie, a jaki to autobus? 

- Czerwony 

- No, ale dokąd? 

- Do połowy, dalej są szyby. 

Informatyk wyjmuje masło z lodówki. Patrzy 

82% i mówi: 

- Dobra, poczekam, aż załaduje się całe. 

Brunetka wyjmuje torebkę z cukierkami i pyta 

blondynkę: 

- Chcesz krówkę? 

- Nie, dziękuję jestem wegetarianką! 

- Królowie nie zdejmują kapeluszy przed nikim - 

mówi nauczycielka 

- Nieprawda! - krzyczy Jasiu. 

- To powiedz nam, Jasiu, przed kim niby zdejmu-

ją? 

- Przed fryzjerem. 

1. W której z dziedzin kobiety przewyższają męż-
czyzn? 
a) matematyka 
b) wyobraźnia przestrzenna 
c) mowa ciała i intuicja 
2. Zalotka jest to: 
a) przyrząd do podkręcania rzęs 
b) określenie "flirciary" 
c) krótka halka zakładana pod przeźroczystą sukienkę 
3. Słowo "gejsza" oznacza: 
a) kobieta 
b) narzeczona 
c) artystka 
4. Kolor amarantowy to: 
a) opalizujący błękit 
b) różowoczerwony wpadający w fiolet 
c) purpuroczerwony z odcieniem migdałowym 
5. Fuksja to kolor: 
a) zielono-niebieski 
b) żółto-pomarańczowy 
c) różowo-fioletowy 
6. W Polsce jest więcej: 
a) kobiet 
b) mężczyzn 
7. Do czego stosuje się pacynkę? 
a) do makijażu oczu 
b) do makijażu ust 
c) do nakładania brązera 
8. Jaki kolor kredki optycznie powiększa oczy? 
a) czarny 
b) biały 
c) różowy 
9. Jaki typ karnacji jest najpopularniejszy? 
a) wiosna 
b) lato 
c) jesień 

1. c) 2. a) 3. c) 4. b) 5. c) 6. b) 7. a) 8. b) 9. b) 


