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Przygotowała Martyna Skomra 

„Musicie być mocni mocą 
miłości, która jest  

potężniejsza niż śmierć” 

Pierwsze półrocze dobiega końca, powinniśmy poświęcić 

więc chwilę na jego podsumowanie. Watro jest się zastano-

wić, czy zrobiliśmy wszystko, na co było nas stać. Czy chęt-

nie angażowaliśmy się w życie naszej szkoły? 

Za nami są już dwie dyskoteki. Pierwsza z okazji dnia 

chłopaka. Na drugiej bawiliśmy się, aby uczcić andrzejki. Nie 

zabrakło na niej wróżbitów i andrzejkowych wróżb, które 

wprawiały nas w dobry nastrój. Za nami także Dzień Spódni-

cy. Tego dnia każda dziewczyna chętnie podkreślała swoją 

kobiecość. 

W tym półroczu również chętnie pomagaliśmy! Nasza 

szkoła wzięła udział w dwóch akcjach charytatywnych. Zbie-

raliśmy potrzebne rzeczy dla podopiecznych Podkarpackiego 

Hospicjum dla Dzieci i rywalizowaliśmy międzyklasowo na 

największą sumę w ramach akcji "Góra Grosza". Wygrała 

klasa Ia z wynikiem 101,34. 

30 września uczestniczyliśmy w próbnej ewakuacji. To 

tylko ćwiczenia, ale warto było sprawdzić, czy potrafimy w 

trudnych sytuacjach opanować emocje, zachować zimną 

krew i podporządkować się innym. Odbył się również kon-

kurs językowo-plastyczny dla 4-6 SP i 1-3 PG. Uczniowie 

mieli za zadanie wykonanie komiksu - historyjki przedstawia-

jącego wybrane przysłowie w języku angielskim lub niemiec-

kim i zobrazować jego znaczenie. W gimnazjum wygrała 

Martyna Skomra (3B). W tym półroczu odbyły się także lek-

cje: podróżnicza i historyczna, z których dowiedzieliśmy się 

wiele ciekawych i inspirujących informacji. 

Obchodziliśmy także święta, takie jak Dzień Edukacji Naro-

dowej. Odbyła się wtedy okolicznościowa akademia. Program 

przygotowały pani Elżbieta Wróblewska i pani Barbara Kolek. 

Wystąpili uczniowie klas 2B i 3B szkoły podstawowej. Niedługo 

potem obchodziliśmy Święto Szkoły. 22 października dla Szko-

ły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum był Dniem Patrona 

Jana Pawła II. Wszyscy uczniowie i nauczyciele uczestniczyli 

we Mszy Świętej o godz. 9.00 w Kościele Parafialnym w Kracz-

kowej. Następnie w szkole odbyła się uroczysta akademia, 

poświęcona osobie Jana Pawła II. Wystąpili uczniowie klas V i 

VI, których przygotowywały panie Alina Maciuła i Agata Kargol. 

Uczciliśmy również Dzień Niepodległości. Z tej okazji 13 listo-

pada odbyła się okolicznościowa akademia, w której wystąpili 

uczniowie II i III klas, a przygotowali ją pani Marzena Wołos, 

pani Agnieszka Maczuga, pan Artur Nycz i pan Witold Inglot. 

Mieliśmy także okazję uczestniczyć w jasełkach przygotowa-

nych przez panią Elżbietę Kozioł. W biblijne role i nie tylko, 

wcielili się uczniowie z klasy 2A oraz dwoje uczniów z 2B. 

Myślę, że ostatnie kilka miesięcy większość osób bardzo 

dobrze wspomina. Postarajmy się, aby drugie półrocze było 

jeszcze atrakcyjniejsze w wydarzenia od tego, które już się 

kończy. :) 

Przygotowała Magdalena Dyrkacz  
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21 i 22 stycznia to bardzo waż-

ne dni w roku. To czas obdarzania naszych Dziadków 

szczególnymi wyrazami miłości. Warto pamiętać o tym 

święcie i odpowiednio się do niego przygotować. Na 

pewno te daty kojarzą się nam z czymś bardzo przy-

jemnym, bo przecież to Babcia utuli, gdy rodzice na-

krzyczą i poczęstuje potajemnie jakimś łakociem. To 

osoba, która i usmaży racuchy z jabłkami, i upiecze 

pyszną szarlotkę. Zrobi ciepły, wełniany szalik i ręka-

wiczki na zimę, by w srogie mrozy pamiętać o cieple 

babcinego domu. Gdy zrobi pierogi – obdziela nimi 

całą rodzinę. Dla każdego zawsze ma dobre słowo i 

ciepły uśmiech. U Niej czas płynie jakby wolniej, zapo-

mina się o troskach i problemach... A Dziadek? To ko-

chany siwowłosy starszy pan, który ma doskonałą pa-

mięć  do historii z okresu wojennego i późniejszych 

wydarzeń. Nikt tak jak on nie potrafił rozbawić Cię do 

łez, ani zbudować lepszego karmnika na lekcję techni-

ki. To On potrafi zrobić coś z niczego i zaradzić w każ-

dej beznadziejnej sytuacji...  

Dziadkowie to ludzie, którym zawdzięczamy naj-

piękniejsze chwile naszego życia. Należy im się szcze-

gólny szacunek. Nie chodzi tu tylko o naszych bliskich. 

Szacunek należy sie każdej starszej osobie spotkanej 

na ulicy. Ci ludzie są często wyśmiewani, wyszydzani 

przez młodych. Niektórym sprawia satysfakcję robie-

nie sobie żartów ze schorowanej starszej pani, bo nie 

myślą o tym, że czas się i dla nich nie zatrzyma. Za-

zwyczaj to osoby w podeszłym wieku są ofiarami kra-

dzieży. To bardzo niesprawiedliwe! Takie postępowa-

nie sprawia innym przykrość, która nikomu się nie 

należy, a poza tym psuje opinię o młodym pokoleniu. 

Starsi ludzie mają w sobie wiele miłości i cierpliwo-

ści, dlatego powinniśmy się odnosić do nich z szacun-

kiem. Być może niektórym w tej chwili nasuwa się py-

tanie: jak to robić? Wystarczy, widząc stojącą w auto-

busie lub kościele starszą osobę, ustąpić jej miejsce. 

Nawet zwykłe "Dzień dobry!" sprawi, że mijany na ulicy 

senior będzie uważał nas za miłą osobę. Dobrym ge-

stem może być pomoc w przejściu przez ulicę czy nie-

sieniu ciężkich zakupów. Naszym starszym bliskim i 

sąsiadom możemy pomóc w domowych porządkach, 

dbaniu o ogród czy wyprowadzaniu psa na spacer. 

Warto też spędzić z nimi trochę czasu i wysłuchać ich 

opowieści, popytać trochę i poopowiadać.  

Jak widać, sposobów na umilenie życia innym jest 

wiele, trzeba tylko chcieć je wprowadzić! 

Gabriela Litwin 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka pragniemy złożyć wszystkim Seniorom  

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i pogody ducha.  

Niech los, co ma najlepszego, ścieli Wam pod nogi i niech otacza Was radość,  

a omija smutek. Żebyście zawsze byli szczęśliwi i zadowoleni z tego, co wydarzy się  

w Waszym życiu. Abyście pozostali tacy, jak jesteście, bo – nie oszukujmy się – 

jesteście wspaniali. Stu lat radosnego życia, w gronie kochających dzieci i wnuków!  
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Rio de Janeiro  

Karnawał w Rio de Janeiro ( Brazylia) jest jed-

nym z najbardziej znanych na całym świecie. Za-

czyna się w ostatni piątek przed środą popielcową i 

trwa nieustannie przez pięć dni. Rozpoczyna się 

przekazaniem uczestnikom parady kluczy do miasta 

i sztucznych ogni, po czym na sambodromie poja-

wiają się członkowie szkół brazylijskiej samby ry-

walizujący ze sobą w tańcu przez pięć dni i nocy. 

Karnawał w Rio zapewnia nie tylko wspaniałą roz-

rywkę dla ludzi z całego świata, ale daje również 

szansę na poznanie prawdziwej kultury Brazylii. 

Jest on swoistą bogatą kulturowo manifestacją Bra-

zylijczyków. 
Venice Carnival  

Każda z dzielnic gości pokazy i parady tematycz-

ne. W dzielnicy Santa Croce odbywa  się wielkie 

przedstawienie teatru ulicznego, podczas którego za 

pomocą rozmaitych efektów specjalnych uracza 

węch widzów. Zmysł smaku, nierozerwalnie zwią-

zany z węchem  gości w sąsiedniej dzielnicy - Can-

naregio. Tu na odwiedzających czekają pokazy ga-

stronomicznego kunsztu oraz lekcje kuchni w wy-

konaniu największych kucharzy, a także rzeźby z 

owoców i czekolady. Dzielnica San Polo oferuje 

imprezy dla wzrokowców, w tym rozmaite projek-

cje, pokazy świetlne oraz konkursy dla dzieci i do-

rosłych na najpiękniejszą maskę Karnawału. Melo-

mani znajdą coś dla siebie w dzielnicy Dorsoduro. 

To tu odbywają koncerty, instalacje dźwiękowe oraz 

sesje muzyki średniowiecznej. Zmysł dotyku będzie 

bohaterem w dzielnicy Castello, gdzie uczestnicy 

oddadzą się w ręce wyszkolonych, niewidomych 

przewodników, którzy poprowadzą ich przez spe-

cjalny tor w całkowitych ciemnościach. Ostatni, 

szósty zmysł, zostanie wystawiony na próbę w 

dzielnicy San Marco, w której odbędą się przedsta-

wienia poświęcone historii i tradycji. Karnawałowy 

nastrój dopełni Kąpiel Morsów oraz tradycyjny Kar-

nawał na wyspie Burano. Całość uświetnią spekta-

 13.01. - Premiera płyty „Title" Meghan Trainor 

 14.01. - Premiera książki „Zac i Mia" 

 16.01. - Premiera filmu animowanego ,”Dzwoneczek i bestia z Nibylandii" 

 23.01. - Premiera filmu fantasy „Siódmy syn"  

Martyna Skomra 

kle wystawiane w weneckich teatrach. Rozpoczyna 

się on w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i 

trwa aż do balu na placu Św. Marka we wtorek 

przed Środą Popielcową.  
Goa Carnival 

Karnawał na Goa jest jednym z najbardziej en-

tuzjastycznie obchodzonych imprez na Zachodnim 

Wybrzeżu Półwyspu Indyjskiego. Specjalnością 

karnawału na Goa jest w pewnym sensie buntowni-

czość - mamy tu bogatą mieszankę kultur i religii, 

która w połączeniu z kolorowymi strojami i od-

miennością prezentowanych tańców prowadzi do 

“zażartej” rywalizacji. Wszystko to w atmosferze 

radości, zabawy i egzotycznego krajobrazu. Karna-

wał na Goa zaczyna się zwykle w lutym i trwa 

przez siedem dni. Szczytowy moment obchodów 

ma miejsce od 26 do 28 lutego.    

J’ Ouvert Carnival  

Karnawał we wschodniej części regionu Karaibów. 

J’ ouvert jest połączeniem dwóch francuskich słów 

jour bouvert, co w wolnym tłumaczeniu oznacza 

dzień otwarty. Celebracja imprezy rozpoczyna się 

co roku w poniedziałek o świcie, tuż przed wscho-

dem słońca, kiedy to zbierają się zespoły taneczne 

oraz uczestnicy karnawału, którzy smarują swe cia-

ła błotem, popiołem lub kolorowymi farbami. Im-

preza trwa przez cały dzień, a jej oficjalna część 

kończy się godzinę po zachodzie słońca.    

Aruba Carnival 

 Barwnie zdobione przybrzeżne łodzie, wybory 

króla i królowej, orkiestra na żywo, salsa i półna-

gie ciała połyskujące od brokatu oraz zabawa w 

dzień i w nocy, to nic innego, jak trwający prawie 

2 miesiące karnawał na Wyspie Aruba. Rozpoczy-

na się juz na początku stycznia, kończy dzień przed 

środą popielcową - 25 lutego spaleniem kukły 

“Króla Momo”, która jest symbolem ciała obraca-

jącego się w proch. 

Karolina Maternia 



4 

Nazwa Walentynek pochodzi od imienia Świętego 

Walentego, który 14 lutego obchodzi swoje imieniny. 

W kręgu kultury Zachodu ten dzień jest uznawany za 

święto miłości oraz przyjaźni. 

Patron tego święta żył w III wieku i wbrew zakazom 

Klaudiusza II udzielał ukochanym potajemnych ślu-

bów. Cesarz zabraniał młodym mężczyznom żeniaczki 

w obawie, że nie będą chcieli wstępować do armii. 

Walenty został przyłapany i za swoje przewinienie stra-

cony dokładnie 14 lutego (w 270 roku). 

Nie wiesz co dać z tej okazji ukochanej osobie? Po 

prostu podaruj coś prosto z serca. Niezwykle cenny 

będzie też czas, który tego dnia jej poświęcisz. Pamię-

taj również o rodzinie i przyjaciołach, okazując im, jak 

wiele dla ciebie znaczą.  

Martyna Skomra 

Już niedługo nadejdą tak wyczekiwane przez nas 

ferie zimowe. Nie ma wątpliwości, że chwile te są 

niezwykle cenne i warto przeżyć je jak najlepiej. Te 

dwa tygodnie spędźmy w gronie rodziny i przyjaciół, 

robiąc to, na co wcześniej nie znaleźliśmy czasu. 

Poniżej znajdują się filmy i książki godne polecenia: 

„Hobbit: Bitwa Pięciu Armii", „Gwiazd naszych wina", 

„Niezgodna", „Zostań, jeśli kochasz", „Igrzyska śmierci: 

Kosogłos. Część 1". 

PS. Spędź też trochę czasu na świeżym powietrzu, 
np. na lodowisku bądź spacerze. :-) 
 

Przygotowała Martyna Skomra 

Zabawa trwała od 16-19 godziny. Była to impreza zorga-

nizowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

Mógł w niej wziąć udział każdy uczeń z klasy 4-6. Oprawę 

muzyczną przygotowali pracownicy Szkoły Muzycznej 

„Yamaha”. Były to same skoczne utwory. Postarali się oni o 

wiele ciekawych konkursów. Dodatkowo każdy  uczeń mógł 

zażyczyć sobie wybrany przebój i zadedykować go komuś.  

W połowie dyskoteki rozstrzygnięto Konkurs  na Najład-

niejszą i Najśmieszniejszą Maskę Karnawałową. Wybór tych 

najładniejszych  nie był łatwy, bo wszystkie były oryginalne i 

bardzo pomysłowe. Jednak jury - przedstawiciele rodziców - 

wybrało zwycięzców, którzy zostali nagrodzeni słodkościami.    

10 stycznia 2015 r. w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa.  

Na sali panował niesamowity nastrój, wywołany przez 

dyskotekowe, kolorowe światła i dymy. Wszyscy świetnie się 

bawili.  Impreza bardzo się udała i nie mogę doczekać się 

następnej. 

Justyna Szydełko. kl. VI a 
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Co roku 23 stycznia na całym świecie obcho-

dzony jest Dzień Bez Opakowań Foliowych. 

Warto uświadomić sobie, że chociaż dla ludzi to-

rebki foliowe są ogromnie wygodne, to dla środo-

wiska mogą one stanowić poważne zagrożenie. 

 

 

Co roku na świecie zużywa się około 60 milio-

nów ton jednorazowych “siatek”. Każda z nich słu-

ży nam średnio około 20 minut. Potem staje się od-

padem i trafia na wysypisko. Jedna torba rozkłada 

się 100, a nawet 400 lat i przez cały ten czas uwal-

nia szkodliwe substancje chemiczne. 

Jak sprawa reklamówek foliowych wygląda na 

świecie? 

 Całkowity zakaz używania jednorazowych toreb 

obowiązuje m.in. w Australii, na Alasce, w RPA 

i Bangladeszu. 

W dzisiejszych czasach większość z nas kojarzy 

postać świętego Mikołaja z wielkim, ubranym na 

czerwono staruszkiem z siwą brodą, który rozdaje 

prezenty. Często zapominamy, że święty Mikołaj był 

biskupem Miry i żył w IV wieku. Był to bardzo dobry 

człowiek. Do dziś krąży o nim wiele podań. Podobno 

biednym pannom, które chciały wyjść za mąż, a nie 

miały posagu, podrzucał przez okno nocą pieniądze 

w  worku. Dlatego obecnie święty Mikołaj odwiedza 

dzieci niepostrzeżenie w nocy lub odwiedza je w 

dzień z workiem prezentów. To piękna tradycja. Mi-

mo że stosunkowo od niedawna pojawił  nowy wize-

runek świętego Mikołaja. Przypomina on raczej wy-

rośniętego krasnoluda w czerwonej czapce z pom-

 W USA sklepy 

oferują torby 

papierowe. 

 We Francji 

całkowity za-

kaz używania 

jednorazówek wszedł w życie od 2009 r. 

 W Irlandii w 2002 r. wprowadzono podatek na 

reklamówki plastikowe – podatek wprowadziła 

też Słowacja. 

 W Wielkiej Brytanii w niektórych supermarke-

tach oraz domach towarowych klienci przycho-

dzący z własnymi ekologicznymi torbami mogą 

dostać zwrot niewielkiej kwoty albo dodatkowe 

punkty w ramach programów lojalnościowych. 

 W Polsce wiele sklepów wycofało już ze sprze-

daży foliowe torebki na zakupy. 

A co ty zrobisz? Może zrezygnujesz z torby fo-

liowej, przynajmniej 23 stycznia? 

Kinga Szmuc, kl. VI b  

ponem. Jednak radość z otrzymanych podarunków 

jest ta sama. Przybycie świętego Mikołaja zwykle 

jest tajemnicze. Dzieci bardziej cieszą się ze zwy-

kłych słodyczy, które On przynosi , niż z drogich ga-

dżetów od rodziców.  

W okresie świąt Bożego Narodzenia istnieje 

zwyczaj obdarowywania się prezentami. Wtedy każ-

dy może być świętym Mikołajem. Upominki nie mu-

szą być drogie. Liczy się to, że damy komuś coś od 

siebie. To bardzo miłe uczucie, gdy znajdujemy coś 

pod choinką, ale jeszcze milej jest, gdy ktoś cieszy 

się z prezentu od nas. Większą radość sprawia 

wręczanie komuś własnoręcznie zrobionych lub 

kupionych podarunków, niż ich otrzymywanie. War-

to komuś sprawić radość. To uśmiech na twarzy 

obdarowanego daje nam satysfakcję dobrego 

uczynku.  

W okresie świątecznym chętnie też bierzemy 

udział w różnych akcjach charytatywnych: np. 

„Góra grosza”, zbieramy nakrętki dla potrzebują-

cych, datki dla dzieci w hospicjum lub w domu 

dziecka, wspieramy działalność Caritas, Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nawet pomagamy 

zwierzętom w schronisku.  

Tradycja ta z pewnością wywodzi się od święte-

go Mikołaja, biskupa, który cały swój majątek od-

dał ubogim. To mądra i dobra osoba, od której się 

można wiele nauczyć i którą warto naśladować.  

Oliwia Kudyba i Kinga Szmuc, kl. VI b 
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13 grudnia 2014 r. w naszej szkole odbył się Rodzinny 

Turniej Piłki Siatkowej, w którym wzięło udział 8 drużyn. W 

każdej znalazło się 6 zawodników, dopingowanych do walki 

przez kibiców. W tle rozgrywek rozbrzmiewała muzyka za-

chęcająca do walki. Turniej uroczyście otwarła Pani Wicedy-

rektor Elżbieta Jękot, która zachęciła zawodników do rywali-

zacji. 

Rozgrywki rozpoczęły się o 

godzinie 9.00. Każda drużyna 

wybierała sobie kapitana, któ-

ry losował, w jakiej grupie się 

znajdzie. Zawodnicy byli po-

dzieleni na dwie grupy: A i B. 

Po wylosowaniu rozpoczęły się 

rozgrywki pomiędzy zespołami. 

W ich skład wchodziły nastę-

pujące drużyny: „Kuźniary”, 

„Huragan tłoki”, „Sudoły”, „Big 

family Skomra”, „Międlary”, 

„Gargały”, „Różańscy” oraz „Kopcie”. W grupach każdy z 

każdym stoczył pojedynek. 

Na hali panowała przyjazna atmosfera.  Wszyscy zagrze-

wali się do walki, dawali od siebie, ile mogli, starali się 

utrzymać na dobrej pozycji i wygrać. Oczywiście nie obyło 

się bez lekkich stłuczeń i obtartych kolan, gdyż dla gry trze-

ba się poświęcać. Nikt jednak nie wyszedł z hali z kontuzją. 

Każdy, starszy czy młodszy, starał się wypaść jak najlepiej i 

nie zawieźć drużyny. 

Z każdej grupy wyłoniono po dwie najlepsze drużyny. W 

grupie A dominującymi zespołami były: „Różańscy” oraz 

„Sudoły”. Natomiast w B: „Huragan tłoki” i „Kuźniary”. 

Po rozegraniu meczów półfinałowych wybrano dwie naj-

 Zapewne każdy z Was wie, że 22 listopada 2014 r. ru-

szył Puchar Świata w skokach narciarskich 2014/2015. 

Większość z Was kibicuje Polakom, więc zamieszczamy 

terminarz poszczególnych spotkań: 

10.01 - Tauplitz K200 (indywidualny - loty) 

11.01 - Tauplitz K200 (indywidualny - loty) 

15.01 - Wisła K134 (indywidualny) 

17.01 - Zakopane K134 (drużynowy) 

18.01 - Zakopane K134 (indywidualny) 

24.01 - Sapporo K134 (indywidualny) 

25.01 - Sapporo K134 (indywidualny) 

30.01 - Willingen K145 (indywidualny) 

31.01 - Willingen K145 (drużynowy) 

01.02 - Willingen K145 (indywidualny) 

07.02 - Liberec K134 (indywidualny) 

08.02 - Liberec K134 (indywidualny) 

14.02 - Vikersund K225 (indywidualny - loty) 

15.02 - Vikersund K225 (indywidualny - loty) 

07.03 - Lahti K130 (drużynowy) 

08.03 - Lahti K130 (indywidualny) 

lepsze drużyny. Byli to: „Kuźniary” oraz „Huragan tłoki”. W 

skład zespołów finałowych wchodzili: „Huragan tłoki”- Mi-

chał Skawiński, Kacper Skawiński, Marek Skawiński, Karol 

Panek, Bogdan Panek oraz Wasza ukochana pani redaktor 

tej gazetki- Marcelina Skawińska :P. W skład drużyny prze-

ciwnej zaliczali się: Damian Kuźniar, Krzysztof Kuźniar, 

Marcin Drozd, Kamil Pieńczak, Dawid Bem oraz Gabriela 

Strzałkowska. 

Starcie tytanów nastąpiło po raz drugi. Jednak o ile przy 

pierwszym spotkaniu wygrali „Kuźniary”, za drugim razem 

„Huragan tłoki”. 

Po ochłonięciu, łzach radości i uściskach rąk przeciwni-

ków, nadszedł czas na nagrody i dyplomy. Główną nagrodą 

dla drużyny zwycięskiej były: piłka - Mikasa Official Game 

Ball na Voleyball Men’s World Championship Poland 2014, 

piękny puchar oraz dyplom z wyrazami uznania. 

Piąte miejsce zajęli „Big family Skomra”, czwarte- 

„Różańscy”. Na podium stanęli: na pozycji trzeciej- 

„Sudoły”, drugiej - „Kuźniary”, a na pierwszej nieustraszeni  

i niepokonani - „Huragan tłoki”. 

Nie zabrakło również nagród dla najlepszych sportow-

ców. Tytuł „Najlepszej siatkarki” zdobyła Dominika Puchal-

ska, natomiast tytuł „Najlepszego zawodnika”- Michał Ska-

wiński.  

Turniej zakończył się o godzinie 14.30. Takie dni powin-

ny być organizowane częściej, gdyż SPORT TO ZDROWIE, a 

o zdrowie należy dbać! Zachęcamy, do korzystania z takich 

okazji i brania udziału w kolejnych edycjach. 
 

Gorąco polecam!!! 

Marcelina Skawińska 

10.03 - Kuopio K127 (indywidualny) 

12.03 - Trondheim K138 (indywidualny) 

14.03 - Oslo K134 (indywidualny) 

15.03 - Oslo K134 (indywidualny) 

20.03 - Planica (indywidualny - loty) 

21.03 - Planica (drużynowy - loty) 

22.03 - Planica (indywidualny - loty) 

  Jak widzicie 

przed nami trzy 

miesiące zma-

gań najlepszych 

skoczków nar-

ciarskich na 

świecie. Jak po-

radzą sobie Po-

lacy? Czy Ka-

mil Stoch się-

gnie po Krysz-

tałową Kulę?  

 

O tym dowiemy się pod koniec marca 2015. Ży-

czę wszystkim miłego oglądania. 

 KIBICUJMY!!! 

Marcelina Skawińska 
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 Jan Paweł II polecił wybudować dla siebie basen w Castel Gan-

dolfo. Na zarzuty o zbyt kosztowne pomysły miał odpowiedzieć:  

- Mój pogrzeb pociągnie za sobą o wiele większe wydatki. Papież mu-

si być sprawny i zdrowy ... 

 Przygotowała Martyna Skomra 

Witamy nadchodzący rok zawsze z 

nadzieją, że będzie on lepszy od 

poprzedniego. Traktujemy go jako 

moment przełomowy, świetną szan-

sę na to, aby coś w swoim życiu 

zmienić, rozpocząć nowe działania, 

podjąć postanowienia, które potem 

będziemy realizować. Jak się oka-

zuje, robią je nie tylko dorośli. Jakie 

postanowienia mają uczniowie 

Zespołu Szkół w Kraczkowej?  

Większość z nas przygotowuje sobie listę postanowień nowo-

rocznych. Niektórzy planują poprawę w nauce, inni, że zaczną w 

końcu oszczędzać, jeszcze inni obiecują sobie, że będą bardziej 

uprzejmi. Czas weryfikuje naszą silną wolę i zazwyczaj już w pierw-

szych tygodniach Nowego Roku możemy przekonać się, czy potrafi-

my być wierni postanowieniom.  

Czy tylko dorośli odczuwają potrzebę zmian i ulepszania siebie 

samego oraz swoich nawyków? Okazuje się, że nie. Przeprowadzo-

ne badania pokazały, że nasi uczniowie chcą być lepsi! Co zrobić, 

by wszystkie te postanowienia się spełniły? 

Na liście noworocznych postanowień 8-letniego Kuby dominują 

te, które wiążą się z właściwym zachowaniem w określonych sytua-

cjach. Oto wypowiedź chłopca: „Mama powiedziała mi, że gdy od-

chodzi stary rok, to trzeba pomyśleć o tym, co się złego robiło i 

poprawić się, więc postanowiłem, że nie będę już dostawał uwag 

na lekcjach, bo dobrze się uczę, ale nie jestem taki grzeczny, jak 

na przykład dziewczyny z klasy. Zdecydowałem także, że będę 

czytał więcej książek, bo tata mówi, że czytam tylko komiksy i że to 

jest złe” – zwierza się Kuba. 

 Trzeba przyznać, że mimo niezwykle młodego wieku, chłopiec 

doskonale rozumie ideę noworocznych postanowień. Jak jest u 

starszych dzieci?  

11-letnia Magda, uczennica piątej klasy, obiecała sobie, że od 

stycznia 2015r. zacznie oszczędzać, ponieważ do tej pory jej się to 

nie udawało.  

- „Na urodziny dostałam skarbonkę, która była bezużyteczna, po-

nieważ nigdy nie trafiały do niej pieniądze. Co dostawałam, to wy-

dawałam. Teraz to się zmieni, każde kieszonkowe będę do niej 

wrzucać. W ten sposób uda mi się coś zebrać i oszczędzoną sumę 

przeznaczę na wakacje”- zwierza się Madzia. Uważam, że jest to 

super pomysł, pamiętaj tylko, że tajemnica sukcesu to wy-

trwałość w postanowieniach!  
13-letnia Ewa, uczennica gimnazjum, przyznaje, że nie jest 

aniołem i potrafi rodzicom zajść za skórę. Postanowienia zapisała 

na kartce. Już nigdy nie podniesie głosu w rozmowie z mamą, nie 

będzie kłamać i oszukiwać. Postara się dbać o zdrowie, może za-

stosuje dietę. Musi także zacząć się uczyć matematyki. Ważną 

sprawą jest odkochanie się w chłopaku ze szkoły, który ją ignoruje, 

a ona robi z siebie pośmiewisko. Ostatni cel to znaleźć jakieś źró-

dło dochodu poza kieszonkowym, może pracę dorywczą. Ciągle 

brakuje mi na kino, czy kosmetyki! – żali się Ewa.  

Trzymamy kciuki za wszystkie postanowienia, no może poza 

ostatnim, bo na pracę przyjdzie jeszcze odpowiedni czas. 

Jak wytrwać?  

Bez względu na to czy masz 10, czy 50 lat, warto wiedzieć, co 

zrobić, by w tych postanowieniach wytrwać. Bo jak mówi chińskie 

przysłowie: „Podróż na tysiąc mil zaczyna się od pierwszego kro-

ku”. Warto więc ten pierwszy krok wykonać jak najszybciej, tu i 

teraz. Po pierwsze – nie przeceniaj swoich możliwości i nie zakła-

daj, że będziesz w stanie czegoś dokonać, jeśli z góry wiesz, że to 

mało realne. Sposób? 

Zastąp „wielki” cel ja-

kimś mniejszym. Na 

przykład: zamiast posta-

nawiać wyciągnięcie 

dwói z matematyki na 

piątkę, zaplanuj, że po 

prostu poprawisz tę 

ocenę na lepszą.  

Cel warto rozłożyć w 

czasie, dzięki czemu 

unikniemy poczucia 

przytłoczenia. Zmiana 

nie jest czymś, czego 

możemy dokonać od 

ręki, to proces długo-

trwały, wymagający roz-

łożenia w czasie i warto 

o tym pamiętać. Nagra-

dzaj się nawet za naj-

mniejszy sukces! W ten sposób dostarczysz niezbędnej motywacji. 

Jeśli na twojej drodze ku spełnieniu postanowienia pojawi się 

jakaś przeszkoda, nie poddawaj się. Przypomnij sobie, dlaczego 

chcesz dokonać akurat tej rzeczy. Wyobraź sobie, że już ją masz, 

to na pewno doda ci dużo siły! 

Warto też o swoich postanowieniach opowiedzieć bliskim, 

którzy dzięki wsparciu przybliżą cię do upragnionego celu. Zwierz 

się rodzicom lub przyjacielowi i zaufaj im, a nie będziesz musiał 

długo czekać na rezultaty. I pamiętaj: „Niech twoje postanowienia 

nie będą jak te bengalskie ognie, które świecą przez chwilę, aby 

zostawić później niczym gorzką rzeczywistość, czarny i nieużytecz-

ny niedopałek, który się wyrzuca z pogardą” (św. J. Escriva).  

Odkładanie kończy się często zaniechaniem. Tak więc dobre 

postanowienie trzeba wypełnić nie jutro, ale dzisiaj, nie dziś wie-

czorem, ale dzisiaj rano, nie za chwilę, ale natychmiast.  

POWODZENIA!!!  

Aleksandra Pilecka 

http://nocoty.pl/query,doda,szukaj.html
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Natalia Bróż jest absolwentką naszego gimnazjum, 

ucznnicą zeszłorocznej 3A, wychowanką pana Aleksandra 

Łojko. Teraz uczy się w II Liceum Ogólnokształcącym w Rze-

szowie. 

- Czy pamiętasz swój pierwszy dzień w szkole ? 

- Tak, strasznie się tego dnia bałam, choć go wyczekiwałam. 

Pamiętam nawet, w co byłam ubrana i miałam taki fajny torni-

ster z wizerunkiem Kubusia Puchatka. Był to dla mnie trudny 

dzień, ponieważ byłam bardzo nieśmiałą i wstydliwą osobą. 

Pamiętam również, jak dowiedziałam się, że nie będę chodzić 

z moją przyjaciółką do jednej klasy. Trudno się było zaklimaty-

zować, lecz później poznałam całą klasę i było całkiem fajnie. 

- Czy od zawsze lubiłaś się uczyć, jakie przedmioty Cię najbar-

dziej interesowały? 

- Ja i nauka - to od zawsze dwie odrębne sprawy. Lubię się 

uczyć tego, co mnie interesuje, a często tak mam, że nie widzę 

sensu w uczeniu się czegoś. Moje ulubione przedmioty zmie-

niały się z wiekiem. Zawsze lubiłam muzykę i plastykę, a także 

matmę. W gimnazjum bardzo polubiłam geografię i chemię, 

podobały mi się także zajęcia EDB. Teraz, gdy już jestem w 

liceum, moimi ulubionymi przedmiotami są: fizyka, matematy-

ka, WOIC oraz język angielski. 

- Jakich nauczycieli wspominasz ze szczególnym sentymen-

tem? 

- Z gimnazjum praktycznie wszystkich nauczycieli mile wspomi-

nam, lecz najbardziej brakuje mi pani Małgorzaty Tymińskiej-

Łojko, pani Elżbiety Kozioł oraz pana Aleksandra Łojko. Z tymi 

nauczycielami nawiązałam najmocniejszą więź. 

- Czego brakuje Ci najbardziej? 

- Najbardziej tej atmosfery, która panowała w gimnazjum, te-

go, że wszyscy wszystkich znali, tych ludzi, których pewnie nie 

zapomnę do końca życia. Brakuje mi też tego "humoru", który 

panował na lekcjach u pana Aleksandra Łojko. 

- Jesteś teraz w liceum, dlaczego wybrałaś właśnie tę szkołę i 

co planujesz dalej? 

- Wybrałam tę szkołę dzięki dobrej opinii o niej rozpowszech-

nionej przez starszych ode mnie uczniów, dzięki wysokiemu 

poziomowi nauczania i bardzo wysokiej zdawalności matur na 

dobrym poziomie. I nie zawiodłam się. Atmosfera w szkole jest 

wspaniała. Choć trzeba się trochę przyłożyć do nauki, jest 

świetnie. Nie żałuję swojego wyboru i oczywiście wszystkich 

zachęcam do wybierania 2 LO. 

Bardzo mocno Wam tę szkołę 

polecam! A co dalej? Po liceum 

planuję pójść na studia...na archi-

tekturę. 

- Które umiejętności wyniesione z 

gimnazjum przydały Ci się w dal-

szej edukacji? 

- Na początku bardzo przydała mi 

się analiza dzieła, praktycznie nikt 

nie potrafił jej dokonać, a nauczy-

ciele tego wymagali. W gimnazjum 

nauczyłam się też walczyć o swo-

je. Z tej szkoły wyniosłam także 

mnóstwo pozytywnego nastawie-

nia i miłych wspomnień. 

- Co lubisz robić w wolnym czasie? 

- Teraz nie mam zbyt wiele wolnego czasu. I nawet mi to nie 

przeszkadza. Ale mam dużo zajęć dodatkowych i na wolną 

chwilę-taką, żeby się nudzić, nie mam czasu. Uczęszczam na 

kurs języka angielskiego, należę do chóru Nicolaus, chodzę 

na oazę, a także robię studium z RAM'u, co tydzień jeżdżę na 

basen, a teraz jeszcze na lodowisko. 

- Kogo uważasz za wzór do naśladowania ? 

- Moim wzorem do naśladowania jest papież Jan Paweł II. 

Nasza szkoła nosi Jego imię i od najmłodszych lat uczyłam się 

o Nim i słuchałam, co robił dobrego. Dzięki akademiom na 

temat św. Jana Pawła II też dużo się dowiedziałam. Zaczęłam 

się wgłębiać w jego życie i jest On dla mnie autorytetem. Czę-

sto posługuję się Jego słowami w różnych dyskusjach. 

- Masz jakąś radę dla uczniów naszej szkoły? 

- Moja rada jest taka: nie naśladujcie mnie! Uczcie się 

systematycznie, później (w szkole średniej) będziecie 

mieli dużo łatwiej. Bądźcie zawsze otwarci na nowe do-

świadczenia i stawiajcie sobie poprzeczkę coraz wyżej. 

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymaga-

li". I oczywiście pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, 

miłej nauki w gimbazie! :) 

Rozmawiała Magdalena Dyrkacz 

Marcin Drozd jest absolwentem na-

szego gimnazjum. Był uczniem ze-

szłorocznej 3A, wychowankiem pana 

Aleksandra Łojko. Obecnie uczy się w 

II Liceum Ogólnokształcącym w Rze-

szowie. 

- Czy pamiętasz swój pierwszy dzień 

w szkole? 

- Dobrze pamiętam ten dzień. Nie 

tylko dla mnie było to duże przeżycie. 

W szkole panował olbrzymi hałas, 

korytarze zapełnione były uczniami. 

Znalazłem się w zupełnie nowej rze-

czywistości, ale już po kilku dniach wiedziałem, że nie mam 

powodów do obaw. Zarówno koledzy, jak i nauczyciele oka-

zali się bardzo mili. Zresztą większość swoich rówieśników 

znałem już z przedszkola. 

- Czy od zawsze lubiłeś się uczyć ? Jakie przedmioty Cię naj-

bardziej interesowały? 

- Chyba, jak każdy, często odczuwałem niechęć do nauki, 

ale na szczęście nie miałem problemów ze zrozumieniem 

materiału lub zapamiętywaniem czegoś. Czasami wystar-

czało być uważnym na lekcji, szczególnie, gdy była ona 

ciekawie prowadzona przez nauczyciela, co też jest sztuką. 

Z tego powodu moimi ulubionymi przedmiotami były mate-

matyka, język angielski, geografia i historia. 

- Jakich nauczycieli wspominasz ze szczególnym sentymen-

tem? 

- Szczególnie wdzięczny jestem panu Łojko, dzięki któremu 

teraz żadne zadania matematyczne nie stanowią dla mnie 

problemu (chyba nie trzeba tłumaczyć dlaczego). :) 

- Jesteś teraz w liceum, dlaczego wybrałeś właśnie tę szko-

łę? 

- Nauczyciele, którzy uczyli mnie moich ulubionych przed-

miotów, znacznie przyczynili się do wyboru mojej obecnej 

szkoły i profilu z rozszerzoną matematyką, geografią oraz 

językiem angielskim. 

- Masz jakąś radę dla uczniów naszej szkoły? 

- Nigdy sobie nie odpuszczajcie, bo czasami kilka 

punktów może zdecydować o tym, czy dostaniecie się 

do waszej wymarzonej szkoły. 

Rozmawiała Magdalena Dyrkacz 
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I sposób: 
Składniki:  

 1 parówka 

 1 jajko 

 sól 

 pieprz 

 ketchup, twarożek, bagietka, buł-

ka (dowolnie) 

Wykonanie: 

Parówkę obieramy z folii i przecina-

my prawie całą wzdłuż. Przecięte 

końce wywijamy na zewnątrz spina-

my wykałaczką. Na suchej patelni 

(ceramiczna, teflonowa) obsmażamy 

serce z parówki z jednej strony, najlepiej pod przykrywką, żeby się cała 

nagrzała. Po jakimś czasie obracamy parówkowe serce na drugą stronę i 

wbijamy jajko do środka, tak aby nie uszkodzić żółtka. 

Profilaktycznie szybko po wbiciu jajka, parówkę należy docisnąć do 

patelni (np. palcem) żeby białko nie wypłynęło dołem. Smażymy na 

małym gazie dość długo, aż się białko zetnie. Można proces smażenia 

jajka przyspieszyć, nakrywając pokrywką, ale wtedy traci się żółty ko-

lor żółtka i jego płynność. Najlepiej jajko jest solić zaraz po wbiciu, 

wtedy sól ma szansę się trochę rozpuścić. Przed podaniem można wyjąć 

wykałaczkę :)  

Porady: 

Zdecydowanie warto przed wbiciem jajka sprawdzić, czy parówka przy-

wiera do patelni, wiadomo wtedy, gdzie dociskać. Newralgicznym miej-

scem są zazwyczaj łączone wykałaczką końce parówki.   

Przepis na 12 sztuk 

Składniki: 

 50 g ciasteczek owsianych 

 500 g zmielonego twarogu 

 1/2 - 3/4 szklanki cukru 

 1 pełna łyżka mąki pszennej 

 1 białko jajka 

 6 truskawek 
 

Przygotowanie: 
Piekarnik nagrzać do 175 stopni. Formę na muffiny wyłożyć 

papilotkami. Ciasteczka owsiane* pokruszyć, wyłożyć do 

papilotek, uklepać. Twaróg wymieszać z cukrem, mąką i 

białkiem. Opcjonalnie dodać aromaty**.  

Masę wyłożyć na ciasteczka, w środek wcisnąć połówkę 

truskawki. Wstawić do nagrzanego piekarnika i od razu 

zmniejszyć temperaturę do 120 stopni. Piec przez 25 mi-

nut. Wyjąć z piekarnika i ostudzić. Można jeść po wystudze-

niu lub po schłodzeniu w lodówce (wówczas masa będzie 

bardziej kremowa). 

II sposób:  

Składniki:  

 1 jajko  

 sól  

 pieprz     

Wykonanie:  

Na patelnię wlać troszkę  

oleju. Położyć foremkę w 

kształcie serca. Rozbić jaj-

ko do środka foremki. 

Usmażyć i delikatnie prze-

łożyć na talerz.   

*do ciasteczek można dodać tarty imbir i/lub 

posiekane orzechy (raczej nie polecam) 

**opcjonalnie do masy serowej można dodać 

ekstrakt z wanilii, ziarenka z wanilii ewentual-

nie ekstrakt z pomarańczy lub skórkę z poma-

rańczy, skórkę z cytryny lub limonki. Najbar-

dziej pasuje aromat wanilii.   

Przygotowała Karolina Maternia 
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IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………... 

KLASA: ……………………….. 

 

1. Imię męskie pochodzące od imie-

nia Konstancja 

2. Owoc rosnący na szczycie krót-

kiej łodygi wyrastającej z rozety 

kolczastych liści 

3. Nowy … 2015 

4. Inaczej młoda para  

5. …-baba i 40 rozbójników  

6. Robić z igły …  

7. Wyróżnienie za pomocą środków 

fonetycznych niektórych sylab w 

obrębie wyrazu 

8. … norweski lub bałtycki  

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe… 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 

Po obiedzie. 

To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

Przychodzi baba z drutem w 

uchu do doktora, a lekarz się 

pyta: 

- Co pani robi? 

- Słucham metalu... 

Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem: 

- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 

- Co jest? Pali się? 

- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa. 

Jasio telefonuje do nauczyciel-

ki: 

- Proszę zwolnić dziś Jasia z lek-

cji - mówi grubym głosem. 

- A kto mówi? 

- Mój tata… 

Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi: 

-Wnusiu jakiś ty do mnie podobny ... 

Jasiu biegnie do mamy i mówi: 

- Mamo babcia mnie straszy ... 

Przychodzi baba do lekarza ze spalonymi uszami. 

Lekarz się pyta: 

- Co pani dolega? 

- No bo prasowałam, a z przedpokoju zadzwonił telefon, a ja odru-

chowo przyłożyłam żelazko do ucha. 

- A dlaczego ma pani spalone drugie? 

- A bo chciałam zadzwonić po pogotowie. 


