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Przygotowała Martyna Skomra 

„Wiara i rozum są jak dwa skrzy-
dła, na których duch ludzki unosi 

się ku kontemplacji prawdy.” 

16 stycznia 2015 r. w naszej szkole odbyła się "żywa lek-

cja historii". Wzięli w niej udział uczniowie ze szkoły pod-

stawowej i gimnazjum. Grupa "Rekonstrukto" przybliżyła 

nam czasy średniowiecza.  

Mężczyźni byli przebrani za rycerzy. Mieli ze sobą broń 

wykonaną na wzór broni z tamtych czasów. Wszyscy chętnie 

ją obejrzeli z bliska. Mogliśmy tylko wyobrazić sobie, jak bar-

dzo była ona skuteczna i okrutna. Pokazano nam również, jak 

wygląda pasowanie na rycerza. Nie zabrakło także pokazów 

pojedynków. W ciekawy sposób przedstawiono też kary, jakie 

stosowano w średniowieczu. Organizatorzy przywieźli m. in. 

dyby, w które zakuli jednego z uczniów gimnazjum. Oj, nie 

było mu do śmiechu. Na koniec każdy mógł sam obejrzeć 

wszystkie elementy uzbrojenia rycerskiego. 

Lekcja była bardzo ciekawa. Dzięki niej mieliśmy okazję 

lepiej poznać życie w bardzo odległych czasach. 

Weronika Kucaba 
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Ogólnoświatowa Sieć Komputerowa Internet to-

warzyszy nam od wielu lat. Powstała w latach 60. 

ubiegłego wieku, a w dzisiejszych czasach więk-

szość z nas nie wyobraża sobie bez niej życia. Z In-

ternetem łączymy się dzięki komputerom, lapto-

pom, telefonom, tabletom... Każdego dnia mamy 

możliwość sprawdzenia wiadomości, uzyskania po-

trzebnych informacji i kontaktu z ludźmi z całego 

świata. Internet to skarbnica wiedzy, bardzo przy-

datne narzędzie, ale także miejsce, w którym jeste-

śmy narażeni na wiele zagrożeń. 
Już po raz dwunasty  obchodzimy Dzień Bezpieczne-

go Internetu. W tym roku przypadł on 10 lutego. To wyda-

rzenie ma na celu zwrócenie uwagi na niebezpieczeń-

stwa, jakie czyhają w Internecie nie tylko na dzieci i mło-

dzież, ale także dorosłych. Przyjrzyjmy się więc sytua-

cjom, w których powinnyśmy być szczególnie ostrożni. 

SPAM 

Każda osoba korzystająca z poczty elektronicznej zna 

problem niechcianych wiadomości. Codziennie nasza 

skrzynka zaśmiecana jest nieoczekiwanymi mailami. Nie 

dość, że są one denerwujące, to stanowią poważne za-

grożenie. Wiele z nich poza treścią reklamową zawiera 

linki i załączniki. Pamiętajmy, by pod żadnym pozorem 

ich nie otwierać. Mogą zawierać one wirusy, które spo-

wolnią nasz komputer, łącze internetowe, narażą nas na 

kradzież naszych danych lub zniszczenie komputera. 

Uważajmy na wiadomości od podejrzanych nadawców! 

KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI 

Korzystanie z Internetu wymaga od nas rejestracji na 

różnych stronach: portalach społecznościowych, poczcie, 

w grach. Często jesteśmy zmuszeni podać nasze szcze-

gółowe dane takie jak imię i nazwisko, adres. Jest to 

dość ryzykowne. Zakładając konta na wielu stronach, 

narażamy się na kradzież naszych danych, umożliwiając 

podszywanie się pod nas. Strzeżmy naszych danych i 

haseł jak oka w głowie! Nie dopuśćmy, by ktoś włamał 

się na nasze konto i wykorzystywał naszą tożsamość do 

nieznanych nam celów.  

KONTAKT Z NIEZNAJOMYMI 

Internet umożliwia nam kontakt z różnymi ludźmi. 

Nieraz zdarza się, że piszą do nas osoby, których nie 

znamy. Nie ufajmy im, nie spotykajmy się z nimi ani nie 

udostępniajmy im swoich danych! Nigdy nie wiemy, z kim 

rozmawiamy. Może to być morderca, pedofil lub złodziej. 

Bądźmy czujni i nie ściągajmy na siebie niepotrzebnych 

kłopotów! 

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU 

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że kompu-

ter może uzależnić w taki sam sposób jak alkohol, praca 

czy narkotyki. Niepokojące symptomy sygnalizujące uza-

leżnienie od Internetu, na które powinniśmy zwrócić 

uwagę to:  spędzanie całego wolnego czasu przed kom-

puterem, rozdrażnienie w przypadku braku dostępu do 

sieci, zaniedbywanie szkoły i innych obowiązków, zaan-

gażowanie w wirtualny świat i ograniczenie kontaktu z 

realnymi przyjaciółmi.  Nie pozwólmy, by Internet zawład-

nął naszym życiem!  

CYBERBULLING 

W Internecie jesteśmy narażeni na przemoc. Nosi 

ona miano cyberprzemocy i w ostatnich czasach stała 

się poważnym problemem. Jej formami jest np.: prześla-

dowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych 

osób, groźby, szantaż, publikacja kompromitujących ma-

teriałów. Taka forma znęcania się nad ofiarami wynika z 

tego, że łatwiej poniżać, dyskredytować i szykanować, 

gdy istnieje szansa ukrycia się za internetowym pseudo-

nimem bez potrzeby konfrontacji z szykanowaną osobą 

oko w oko. Nie dajmy się zastraszyć! Pamiętajmy, że nikt 

w Internecie nie staje sie w pełni anonimowy!  

OSZUSTWA I KRADZIEŻE 

Zakupy w Internecie są bardzo popularne i wygodne. 

Jednak stanowią duże ryzyko. Zdarza się, ze sprzedawcy 

oferują towar, którego w rzeczywistości nie posiadają. 

Kupujący przelewa pieniądze, ale zakupionej rzeczy nie 

dostaje. Sprawdzajmy, co i od kogo kupujemy! Nasze 

podejrzenie powinna wzbudzić nieokreślona lokalizacja, 

np.: Cały Świat, Internet, niedokładne dane sprzedawcy, 

brak zdjęć wykonanych przez sprzedającego. 

Sam w sobie Internet nie jest ani zły, ani dobry – 

jest po prostu narzędziem… Tylko odpowiednie korzy-

stanie z niego może zapewnić brak szkodliwości dla 

naszego zdrowia i dla naszego komputera. Oczywiście 

nie mamy większego wpływu na to, co inni użytkowni-

cy robią, na ich złe zamiary wobec nas, ale powinni-

śmy maksymalnie zabezpieczać się przed tego typu 

działaniami.  

BĄDŹMY OSTROŻNI I PAMIĘTAJMY, ŻE ŚLADY PO 

NASZEJ DZIAŁALNOŚCI W INTERNECIE ZOSTAJĄ NA 

ZAWSZE! 

Przygotowała Gabriela Litwin 
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KLASA I A  

 

 
 

KLASA I B  

 

 

 
 KLASA II A    

 

 

ZACHOWANIE WZOROWE: - 

OCENA ILOŚĆ 

CELUJĄCA 1 

BARDZO DOBRA 38 

DOBRA 78 

DOSTATECZNA 88 

DOPUSZCZAJĄCA 56 

NIEDOSTATECZNA - 

ŚREDNIA 3,38 

ZACHOWANIE WZOROWE: 2 

OCENA ILOŚĆ 

CELUJĄCA 4 

BARDZO DOBRA 40 

DOBRA 75 

DOSTATECZNA 76 

DOPUSZCZAJĄCA 57 

NIEDOSTATECZNA - 

ŚREDNIA 3,42 

ZACHOWANIE WZOROWE: 1 

OCENA ILOŚĆ 

CELUJĄCA 2 

BARDZO DOBRA 71 

DOBRA 92 

DOSTATECZNA 89 

DOPUSZCZAJĄCA 86 

NIEDOSTATECZNA 4 

ŚREDNIA 3,36 

KLASA II B  

 

 
 

KLASA III A    

 

 
  

KLASA III B   

 

  

Karolina Maternia 

ZACHOWANIE WZOROWE: 2 

RODZAJ ILOŚĆ 

CELUJĄCA 4 

BARDZO DOBRA 84 

DOBRA 120 

DOSTATECZNA 90 

DOPUSZCZAJĄCA 60 

NIEDOSTATECZNA - 

ŚREDNIA 4,01 

ZACHOWANIE WZOROWE: 5 

OCENA ILOŚĆ 

CELUJĄCA 9 

BARDZO DOBRA 62 

DOBRA 81 

DOSTATECZNA 80 

DOPUSZCZAJĄCA 79 

NIEDOSTATECZNA 9 

ŚREDNIA 3,42 

ZACHOWANIE WZOROWE: 5 

OCENA ILOŚĆ 

CELUJĄCA 7 

BARDZO DOBRA 63 

DOBRA 58 

DOSTATECZNA 92 

DOPUSZCZAJĄCA 76 

NIEDOSTATECZNA 8 

ŚREDNIA 3,37 

JUŻ PO FERIACH, WIĘC WITAJCIE 

 I DO ŁAWEK ZASIADAJCIE, 

 BO GDY IDZIE WAM NAUKA 

 TO STYPENDIUM DO WAS PUKA! 

WiktoriaJurek kl. 1b 

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO STYPENDIUM NAUKOWEGO:  

KLASA IMIĘ I NAZWISKO ŚREDNIA ZACHOWANIE 

I A - - - 

I B - - - 

II A JAKUB BEM 5,10 WZOROWE 

IIB PAULINA GRZYWA 
JAKUB OLBRYCHT 

5,00 
4,90 

WZOROWE 
BARDZO DOBRE 

III A MARCELINA SKAWIŃSKA 4,81 WZOROWE 

III B GABRIELA LITWIN 
GABRIEL KUDYBA 

5,00 
5,00 

WZOROWE 
WZOROWE 

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:  

KAROLINA MATERNIA (I B) I ALEKSANDER PASŁAWSKI (III B)  
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- Czy pamiętasz swój pierwszy dzień w szkole? 

- Tak. Pamiętam, że nie mogłam doczekać się tego dnia. 

Dzień przed rozpoczęciem roku byłam bardzo podekscy-

towana, nie mogłam spać. Ale kiedy nadszedł ten długo 

wyczekiwany dzień, byłam przerażona i niechętnie szłam 

do szkoły. 

- Czy od zawsze lubiłaś się uczyć?  

- Nie zasiadałam do książek chętnie, zawsze znajdywa-

łam wiele innych rzeczy do zrobienia. Z czasem jednak 

zaczęło się to zmieniać. 

- Jakich nauczycieli wspominasz ze szczególnym sen-

tymentem? 

- Najbardziej w pamięci utkwiło mi dwóch nauczycieli. 

Jednym z nich jest moja wychowawczyni z klas 1-3, pani 

Dorota Skomra-Bem. Dzięki niej wiele się nauczyłam, 

poznałam świat. A drugim jest pan Aleksander Łojko, 

który może był i surowym nauczycielem i może czasem 

narzekałam na niego, ale dzięki temu zmobilizowałam 

się do nauki, choć nie zawsze efekty były zadowalające. 

- Czego brakuje Ci najbardziej? 

- Najbardziej brakuje mi mojej "starej" klasy. Z większo-

ścią kolegów i koleżanek znałam się od przedszkola, 

więc trudno było się rozstać po tak długiej znajomości. 

- Do jakiej szkoły teraz chodzisz? Dlaczego wybrałaś 

właśnie tę szkołę? 

 - Uczę się w III LO w Rzeszowie. Wybrałam tę szkołę, 

ponieważ jest to jedną z lepszych w Rzeszowie i polecali 

mi ją starsi koledzy i koleżanki. 

- Które umiejętności wyniesione z gimnazjum przyda-

ły Ci się w dalszej edukacji? 

- Jeżeli chodzi o edukację, to na pewno przydała się 

ogólna wiedza ze wszystkich przedmiotów. A w życiu to 

umiejętność odnajdywania się w nowym otoczeniu, 

współpraca w grupie. 

- Co lubisz robić w wolnym czasie? 

- W wolnym czasie chętnie czytam książki, spotykam się 

z przyjaciółmi, lubię wyjść na spacer, rower czy rolki. 

-Kogo uważasz za wzór do naśladowania? 

- Wzorem do naśladowania z pewnością jest Ojciec 

4.02. - Premiera kolejnego bestselleru Keri Smith „To nie książka” 

4.02. - Premiera nieautoryzowanej biografii „Taylor Swift. Taka jak ty!" 

10.02. - Premiera płyty z piosenkami z filmu „50 twarzy Greya” 

13.02. - Do kin trafia film z Meryl Streep i Johnny Deppem „Tajemnice lasu” 

14.02. - Kinowa premiera „50 twarzy Greya” 

16.02. - Premiera płyty Charli XCX „Sucker” 

17.02. - Premiera książki Hanny Cygler „Złodziejki czasu”                    Przygotowała. Martyna Skomra 

Święty Jan Paweł II. Szczególnie ujęła mnie Jego bez-

graniczna miłość do każdego człowieka, Jego poczucie 

humoru i dobroć, za którą szły tłumy. Zwłaszcza, że to 

właśnie On jest patronem naszej szkoły, dlatego powin-

niśmy brać z Niego przykład. 

- Czy masz jakąś radę dla uczniów naszej szkoły? 

- Zawsze wyznaczajcie sobie jasne cele w życiu i 

dążcie do ich realizacji z uporem i wytrwałością. 

Nigdy się nie poddawajcie, a zyskacie prawdziwą 

życiową satysfakcję. Zawsze starajcie się pogłębiać 

swoją wiedzę, bo ona, tak jak dobroć i szlachetność, 

podnosi wartość człowieka. 
 

Rozmawiała Magdalena Dyrkacz 
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Eliza to piętnastoletnia uczennica gimnazjum. 

Dosyć dobrze się uczy i lubi chodzić do szkoły. 

Jej najlepsza przyjaciółka ma na imię Natalia i 

jest jej rówieśniczką. 
Pewnego popołudnia, po odrobieniu zajęć domo-

wych Eliza postanowiła poprzeglądać rożne strony 

internetowe. Wreszcie dostrzegła możliwość zawar-

cia nowych znajomości. W pewnym momencie napi-

sał do niej chłopak. Grzecznie się przywitał i wysłał 

jej kilka zdjęć. Zrobił na dziewczynie bardzo dobre 

wrażenie i od razu ją zauroczył. Eliza była podekscy-

towana. Oczyma wyobraźni próbowała stworzyć wi-

zję dalszych wypadków. 

-Może dałabyś mi swój numer telefonu? - odczytała z 

ekranu monitora. 

-Wiesz, dopiero co się poznaliśmy. Może pierwsze 

dowiemy się o sobie czegoś więcej? 

-Bardzo chciałbym się z tobą spotkać. Gdy będę miał 

twój numer, łatwiej się skontaktujemy. To jak? 

-Chciałbyś się ze mną spotkać ?- zapytała . 

-Z taką piękną dziewczyną zawsze. Może jutro? 

Eliza, aż się zarumieniła. Nie słyszała komplemen-

tów często. 

-No dobrze, przekonałeś mnie. - dodała, po czym po-

dyktowała nieznajomemu numer.  

-Może być na skraju lasku obok pubu „Legenda”? 

Nie przeszkadza ci to? 

-W ogóle. To do zobaczenia jutro! 

Nazajutrz dziewczyna nie mogła się skupić na 

lekcjach , ponieważ cały czas myślała o spotkaniu. 

Zwierzyła się Natalii, lecz ta nie była entuzjastycznie 

nastawiona do pomysłu koleżanki. Tłumaczyła Eli-

zie, że nie może być pewna czystych intencji chłopa-

ka, może ją oszukuje. W Internecie nigdy nie wiado-

mo, na kogo się trafi. Niestety dziewczyna nie prze-

jęła się słowami przyjaciółki i zaraz po zakończeniu 

zajęć w szkole udała się na umówione spotkanie. 

Stała w lesie i gorączkowo przestępowała z nogi 

na nogę. Nagle ktoś zasłonił jej oczy. Uśmiechnięta 

myślała, że to tajemniczy chłopak, jednak gdy się 

odwróciła, stał za nią starszy człowiek. Zdezorien-

towana, zawstydzona i niemająca chęci na rozmowę 

z kimś takim, chciała uciekać, lecz mężczyzna, któ-

ry podawał się za młodego chłopaka, złapał ją za 

ręce i mocno trzymał. Przerażona krzyczała, mając 

nadzieję, że ktoś ją usłyszy. Myślała ,że zdarzy się 

najgorsze ... 

Nagle usłyszeli strzał. Mężczyzna przestraszył 

się i uciekł, a Eliza nie wiedziała, co to było i co ma 

zrobić. Okazało się, że to myśliwy oddał strzał. 

Zbliżył się do dziewczyny i starał się ją uspokoić. 

Gdy tylko usłyszał krzyk, postanowił działać. Eliza 

bardzo podziękowała za ratunek z opresji, po czym 

udała się do domu i wszystko opowiedziała rodzi-

com i przyjaciółce. Ale to nie był koniec historii. 

Mężczyzna zaczął nękać nastolatkę telefonami i wy-

pisywać brutalne i wulgarne sms-y. Wtedy rodzice 

dziewczyny postanowili zgłosić sprawę na policję. 

Dzięki temu sprawca został ukarany. 

Eliza zmieniła numer i postanowiła, że nigdy 

więcej nie spotka się z nieznajomym, poznanym w 

Internecie.  

Popełniła straszne głupstwo, którego bardzo ża-

łowała i wiedziała, że tej historii długo nie zapomni. 

Kto wie, co by się mogło stać, gdyby nie myśliwy. 
 

Patrycja Cisło 

Dnia 29.01.2015 r. odbyła się w 

naszej szkole zabawa karnawałowa 

zorganizowana przez Komitet Rodzi-

cielski. Imprezę prowadził DJ, który 

zadbał o atrakcyjny repertuar mu-

zyczny.  

Na początku, jak na każdej impre-

zie, większość osób była biernymi 

obserwatorami, lecz dzięki motywu-

jącym zabiegom DJ wszyscy zaanga-

żowali się w zabawę. Atmosferę 

tworzyła nie tylko taneczna muzyka, 

ale także kolorowe światła i dymy.  

 

Chyba każdy przyzna, że była to jedna z najlepszych imprez w tym roku szkolnym.  

Z wielką niecierpliwością czekamy na kolejne potańcówki!!! 

Katarzyna Paskart 
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Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski, dominikanin, zapytał kie-
dyś Papieża, czy dojdzie do skutku planowane w roku jubileu-

szowym 2000 spotkanie przedstawicieli trzech wielkich religii:  

- Czy na Górze Synaj pojawią się chrześcijanie, muzułmanie i 

Żydzi? - dociekał zakonnik. 

- Ty się nie wymądrzaj, ty się módl! - odpowiedział Ojciec 

Święty.   

Przygotowała Martyna Skomra 

- Czy pamiętasz swój pierwszy dzień w szkole ? 

- Tak, oczywiście. Byłem trochę zdenerwowany, ze 

względu na to, że wchodziłem do całkiem nowego miej-

sca i poznawałem nowych ludzi. Klasa przyjęła mnie cał-

kiem dobrze, więc miło wspominam ten dzień. 

- Czy od zawsze lubiłeś się uczyć? Jakie przedmioty 

Cię najbardziej interesowały? 

- Szczerze mówiąc, nie lubię się uczyć. Nie jestem osobą, 

która siedzi nad książkami, kiedy tylko może. Uczę się 

wtedy, kiedy jest taka potrzeba, ponieważ w większości 

przypadków zapamiętuję materiał z lekcji. Oczywiście 

najbardziej interesowała mnie matematyka. Do przedmio-

tów, które też lubiłem, mogę zaliczyć geografię, chemię 

oraz zajęcia artystyczne. 

- Jakich nauczycieli wspominasz ze szczególnym senty-

mentem? 

- Ze szczególnym sentymentem wspominam Pana Alek-

sandra Łojko i Panią Iwonę Szczepańską. Najwięcej czasu 

spędziłem właśnie z nimi i bardzo dobrze ten czas wspo-

minam. 

- Czego brakuje Ci najbardziej?  

- Najbardziej brakuje mi codziennych spotkań z kolegami 

i koleżankami, ale także lekcji z dawnymi nauczycielami. 

W tej szkole była bardzo przyjemna atmosfera, dlatego 

tez trudno było ją opuścić. Szkoda mi tego, że uczęszcza-

łem do niej tylko przez 2 lata. 

- Do jakiej szkoły teraz chodzisz? Dlaczego wybrałeś 

właśnie te szkołę i co planujesz dalej? 

- Uczęszczam teraz do II LO w Rzeszowie. Wybrałem tę 

szkołę, ze względu na jej umiejscowienie, wiem że ma 

ona bardzo dobrą opinię. Wybrałem ją także dlatego, że 

niektóre znajome twarze też zamierzały się tam zapisać. 

- Które umiejętności wyniesione z gimnazjum przydały 

Ci się najbardziej w dalszej edukacji? 

- Muszę przyznać, że prawie wszystkie umiejętności wy-

niesione z gimnazjum przydały mi się i przydadzą w tej 

szkole. Przede wszystkim przydała mi się wiedza mate-

matyczna, która na moim profilu jest naprawdę na 

bardzo wysokim poziomie. 

- Co lubisz robić w wolnym czasie? 

- W wolnym czasie lubię robić różne rzeczy. Cenię 

przede wszystkim chwile spędzone z innymi ludźmi. 

Jeżeli pogoda na to pozwala, lubię spędzać czas na 

dworze. Przyznam, że lubię obejrzeć ciekawy film w 

telewizji i pograć w gry komputerowe. 

- Kogo uważasz za wzór do naśladowania? 

- Dobrym wzorem do naśladowania jest patron naszej 

szkoły, św. Jan Paweł II, który zawsze dawał przykład 

innym ludziom swoim zachowaniem i podejściem do 

bliźniego. 

- Czy masz jakąś radę dla uczniów naszej szkoły? 

- Myślę, że najlepszą radą, którą mogę wam dać, jest 

wiara we własne możliwości i wytrwała nauka. Dzięki 

temu możecie w życiu wiele osiągnąć. 

Rozmawiała Magdalena Dyrkacz 


