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Przygotowała Martyna Skomra 

„Człowieka trzeba mierzyć 
miarą serca - SERCEM” 

 Zbliża się koniec roku szkolnego, więc warto 

zastanowić się nad planami na wakacje. Dobrym 

pomysłem jest wyjazd z rodziną lub przyjaciółmi. 

Można pojechać na przykład w góry. Nie trzeba 

wyjeżdżać daleko, żeby podziwiać piękne widoki i 

zdobywać szczyty. To właśnie w Polsce są zachwy-

cające pasma górskie: Tatry, Karkonosze, Gorce, 

Bieszczady i wiele innych. Ci, którzy nie lubią gór-

skich wędrówek, mogą wybrać się nad morze lub 

jezioro i tam wypoczywać. Ciekawym sposobem na 

spędzenie wakacji jest też zwiedzanie różnych 

miast Polski i świata. 

 Co jednak robić, gdy nigdzie nie wyjeżdżamy? 

Jednym ze sposobów zagospodarowania wolnego cza-

su jest obejrzenie dobrego filmu albo przeczytanie 

książki. Czytanie wcale nie musi być nudne! Najważ-

niejsze, to znaleźć odpowiadający nam gatunek litera-

tury. Jedni uwielbiają fantasy, inni preferują książki 

historyczne, jeszcze inni horrory, kryminały albo ro-

manse. Potem czas na wybór ciekawego egzemplarza. 

Warte przeczytania są m.in. "Władca Pierścieni", 

"Silmarillion", "Zielona Mila", "Pod Kopułą", 

"Przebudzenie", "Dawca", "Kamienie na szaniec", 

"Wiedźmin", "Igrzyska Śmierci", "Bardzo poszukiwa-

ny człowiek" i wiele innych. 

 Nie można zapomnieć również o aktywnym wypo-

czynku. Świetnym rozwiązaniem jest wyjście na ba-

sen, jazda na rowerze, rolkach czy bieganie. Każdy 

znajdzie coś dla siebie. 

 W wakacje mamy dużo wolnego czasu, więc do-

brze go wykorzystajmy. Najważniejsze jest, żeby ro-

bić to, co się kocha. Znajdźmy czas na rozwijanie 

swoich talentów i na hobby. Odpoczywajmy aktyw-

nie! Możemy tez spędzić wakacje przed komputerem, 

ale czy warto??? 

Weronika Kucaba 

http://m.in
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10 czerwca 2015 r. odbył się X 

Szkolny Konkurs Piosenki Obco-

języcznej i jak przystało na edy-

cję jubileuszową, wzięła w nim 

udział rekordowa liczba uczest-

ników: 52 solistów, którzy za-

śpiewali 42 piosenki w językach 

obcych nauczanych w naszej 

szkole, czyli języku angielskim i 

niemieckim. 

Wzorem ubiegłych lat występy oceniane były w 

trzech kategoriach: klasy 0-3 SP, klasy 4-6 SP oraz klasy 

1-3 GIM.  W jury konkursowym zasiadły Panie: Anna 

Sępska - Skomra, Iwona Nycz, Agnieszka Maczuga, 

Marzena Wołos i Ewa Borowska-Brzoza oraz Pan 

Artur Nycz. Występy oceniano nie tylko pod względem 

językowym oraz wokalnym, ale również zwracano uwa-

gę na dodatkowe atrakcje przygotowane przez wyko-

nawców. Były to przede wszystkim ciekawe stroje, gru-

py  ubarwiające występy tańcem, czy chórki. Jednakże 

największe wrażenie na publiczności i jury zrobił mim 

oraz grupa dzieci przebranych za wielbłąda, który pod-

czas występu „gubił” swoje garby.   

Nad całością oprawy muzycznej czuwał, jak zwykle 

niezawodny, Pan Krzysztof Czyjt, a konkurs profesjo-

nalnie  poprowadziły uczennice klas trzecich gimnazjum 

- Magdalena Dyrkacz i Gabriela Litwin. 

Tak oto przedstawiają się wyniki naszego konkursu: 
 

KATEGORIA KLAS 0 – 3 SP 

I miejsce – Amelia Kwiatkowska „Let’s play” 

II miejsce – Miłosz Rydel „I’m ready” 

III miejsce – Paulina Kunysz „Hello” 

Wyróżnienia: Oliwia Janowska, Maciej Kunysz, Julia 

Sapek, Klaudia Walat, Wiktoria Michna, Emilia Bazyle-

wicz, Aleksandra Cukierda 
 

KATEGORIA KLAS 4 – 6 SP 

I miejsce – Milena Bem „Thank you very much” 

II miejsce –Aleksandra Pilecka „Is it right” 

III miejsce – Jakub Zając „Happy” 

Wyróżnienia: Milena Kloc, Julia Mendrala 

Nagroda publiczności : Julia Mendrala 

KATEGORIA KLAS 1 – 3 GIM 

I miejsce – Anna Dobrzańska i Krzysztof Nurcek 

„Strangers in the night” 

II miejsce – Klaudia Drąg i Mateusz Dyrkacz „I’m yo-

urs” oraz  ex aequo Jakub Ruszel „Nothing else matters” 

III miejsce – Weronika Kopeć „Für Immer” 

Wyróżnienie: Marcelina Skawińska 

Nagroda publiczności: Jakub Ruszel 

Atmosfera podczas konkursu była wspaniała. Pu-

bliczność brawami doceniała występy swoich szkolnych 

kolegów. Wszyscy entuzjastycznie przyjęli tegoroczną 

nowość, czyli przyznanie nagrody publiczności. Jedynie 

członkowie jury nie mogli w pełni cieszyć się z wystę-

pów, ze względu na wyrównany poziom uczestników i 

konieczność dokonania bardzo trudnego wyboru zwy-

cięzców.  

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom kon-

kursu, Państwu Nauczycielom i publiczności za obec-

ność i miłą atmosferę oraz wszystkim, którzy pomogli 

nam w organizacji tego niemałego przedsięwzięcia.  

Nasz konkurs z roku na rok cieszy się rosnącą 

popularnością wśród uczniów i mamy nadzieję, 

że ta tendencja się utrzyma, a zatem na kolejne 

edycje zapraszamy już dziś! 

Nauczyciele języków obcych:  
Ewa Borowska – Brzoza, Iwona Nycz, 
Agnieszka Maczuga, Marzena Wołos,  

Anna Sępska - Skomra 
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7.05. - Premiera filmu „Avengers: Czas Ultrona” 

15.05. - Premiera filmu o Papieżu Polaku „Apartament” oraz melodramatu  

„Wiek Adaline” 

22.05. - Premiery filmów: „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona” oraz „Mad 

Max: Na drodze gniewu” 

29.05. - Premiera filmu „Kraina jutra”, „Plemię”, a także „Eden”  

Przygotowała 
Martyna Skomra 

W niedzielę 3 maja młodzież Publicznego Gim-

nazjum w Kraczkowej wystąpiła przed publiczno-

ścią zgromadzoną w Domu Ludowym na gmin-

nych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja.  

Uczniowie, przygotowani pod kierunkiem pań: Hali-

ny Magoń i Iwony Szczepańskiej oraz pana Witolda 

Inglota, zaprezentowali program artystyczny, w którym 

przypomnieli okoliczności uchwalenia Konstytucji, jej 

znaczenie i zdobycze oraz przekonywali, że o wydarze-

niach tak głęboko zakorzenionych w dziejach naszego 

narodu nie wolno zapomnieć. Dzień 3 maja jest bo-

wiem dla nas – Polaków czymś znacznie więcej niż 

datą upamiętniającą uchwalenie Ustawy. To przede 

wszystkim symbol odzyskanej niepodległości i histo-

rycznego dziedzictwa, symbol potrzeby walki o te 

wartości, znak tożsamości narodowej i dowód na to, 

że „jeszcze Polska nie zginęła”. 

Inscenizację o historycznym charakterze wzboga-

ciły refleksyjne recytacje wierszy oraz wzruszające i 

mobilizujące do przyjęcia aktywnej postawy patrio-

tycznej piosenki, a także scenka inspirowana szkol-

ną rzeczywistością. Historycznym rozważaniom cha-

rakteru nadały postaci Króla Augusta Poniatowskie-

go oraz światłych patriotów – współtwórców Konsty-

tucji. 

Młodzież, która wykazała się dużym zaangażowa-

niem w pracę nad programem, ujęła serca publiczno-

ści swoimi aktorskimi umiejętnościami i talentami 

wokalno – recytatorskimi. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum upa-

miętnili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja we 

wtorek – 5 maja, uczestnicząc w akademii, w trakcie 

której ponownie zaprezentowano okolicznościowy 

program. 

Magdalena Dyrkacz 
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Zbliżają się wakacje – czas zabawy i błogiego odpo-

czynku. Korzystając z wakacyjnych przyjemności nie mo-

żemy jednak zapomnieć o bezpieczeństwie własnym i 

bliskich. Powinniśmy być czujni i zwracać uwagę na zagro-

żenia podczas wypoczynku, aby za dwa miesiące wrócić 

do szkoły z samymi dobrymi wspomnieniami. Zapamiętaj 

kilka prostych zasad, które pozwolą  Ci spędzić ten czas z 

dala od nieprzewidzianych wypadków: 

1. Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym informację, 

gdzie i z kim będziesz spędzać czas. Zostaw wszystkie 

możliwe numery telefonów - swoje i przyjaciół. W razie 

zagrożenia jak najszybciej skontaktuj się z nimi, by mogli 

interweniować.  To nie przesada - to podstawowe zasady 

bezpieczeństwa! 

2. Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami - nigdy nie 

wiesz, kto może Cię obserwować. Podczas płacenia staraj 

się nie pokazywać zawartości portfela. W podejrzanym 

towarzystwie nie chwal się nowym smartfonem. Robiąc 

to, możesz rzucić się w oczy złodziejowi.   

3. Podróżując pociągiem, zawsze zajmuj miejsca z dala 

od podejrzanych osób i - jeśli to możliwe - blisko konduk-

tora bądź służby ochrony kolei. Nie siadaj samotnie w 

przedziałach i trzymaj się blisko ludzi. Staraj się nie po-

dróżować nocą. Pamiętaj - napastnik lub złodziej zawsze 

korzysta z okazji. Unikaj podróży autostopem. Nigdy nie 

korzystaj z ofert podwiezienia przez obcych. 

4. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy - 

czasami lepiej udać, że się nie słyszy i iść dalej. Kiedy 

zaczepki się nasilą, odpowiadaj pewnie, krótko, bez wda-

wania się w dyskusję. Nie obrażaj napastnika. Kiedy ktoś 

Cię celowo potrąci, nie odwracaj się i idź dalej. Można 

również przeprosić - dla własnego dobra. 

5. Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym tłu-

mie, uważaj na swoją torbę, portfel, telefon. Nie noś port-

fela i dokumentów razem i nigdy nie wkładaj ich do tylnej 

kieszeni. Dokładnie zapinaj plecaki i torby. Wartościowe 

rzeczy noś tylko w zamykanych kieszeniach. Złodziej pro-

wadzi wnikliwą obserwację, wybierając swoje ofiary. 

6. Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypadki 

dosypywania i dolewania różnych specyfików są coraz 

większym problemem. Nigdy nie przyjmuj napojów od nie-

znanych lub mało znanych Ci osób. Jeśli spędzasz czas 

wśród nieznajomych, napoje zostaw pod opieką osoby 

zaufanej. 

7. Unikaj samotnych wycieczek i imprez. Nie wiesz, co 

może Cię spotkać. W gronie przyjaciół  jest raźniej, a 

poza tym  zawsze możesz liczyć na ich pomoc. 

8. Wakacje to okres wzmożonej działalności dealerów 

narkotykowych. Pamiętaj, że mitem jest, iż 

"dopalacze" i alkohol pomagają w dobrej zabawie. 

NAUCZ SIĘ BYĆ ASERTYWNYM!  

NAUCZ SIĘ ODMAWIAĆ! 

9. Uważaj na nowe znajomości nawiązane przez Inter-

net. Nigdy nie umawiaj się na z osobami, których nie 

znasz osobiście. Jeśli spotkanie wydaje się konieczno-

ścią udaj się na nie z kolegą/koleżanką i niech odbę-

dzie się ono w miejscu publicznym. Nigdy nie masz 

pewności, czy osoba poznana w Sieci nie okaże się 

oszustem.  

10. Będąc nad wodą, korzystaj tylko i wyłącznie ze 

strzeżonych kąpielisk. Bezpieczne kąpieliska to te, 

nad którymi czuwa oko ratownika. Unikaj zbyt długie-

go przebywania w pełnym słońcu.  W górach chodź 

tylko wyznaczonymi szlakami i zawsze powiadamiaj o 

wyjściu i trasie swoich bliskich lub personel schroni-

ska. Może okazać się, że będziesz potrzebował pomo-

cy.  

Życzymy dobrego wypoczynku, zdrowia i niczym 

niezmąconej radości, bezpiecznych podróży, słonecz-

nej pogody i niezapomnianych wrażeń przeżytych pod-

czas wszystkich niezwykłych wakacyjnych przygód. 

Życzymy, byśmy wszyscy mogli się dnia 1 września 

spotkać w szkole zdrowi, szczęśliwi, wypoczęci i pełni 

zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym. 

Gabriela Litwin 

Kardynał Wojtyła cenił u swoich podwładnych ich wła-

sne zdanie, nawet jeśli trudno mu było je zaakceptować. 

Znany z obstawania przy swoim ksiądz Tadeusz Piero-

nek swego czasu spierał się o coś z kardynałem. Wreszcie 

kardynał Wojtyła zdjął swój krzyż biskupi, podał go księ-

dzu Pieronkowi i powiedział: „Masz, teraz ty rządź”. 

Przygotowała Martyna Skomra 
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W dniu 21 maja 2015 r. „szczęśliwa dwunast-

ka” – uczniowie klas trzecich gimnazjum– udali 

się pod opieką Pani Haliny Magoń na zajęcia la-

boratoryjne do I LO w Rzeszowie. Pod czujnym 

okiem naszej anglistki, Pani Ewy Borowskiej – 

Brzozy, która jest równocześnie nauczycielem 

chemii w I LO, każdy z uczestników wykonał sa-

modzielnie 8 eksperymentów w prawdziwym labo-

ratorium chemicznym.  

Byliśmy po ogromnym wrażeniem świetnego 

wyposażenia pracowni, ale trochę obawialiśmy 

się, czy poradzimy sobie z przygotowanymi przez 

Panią Brzozę zadaniami. Po założeniu białych far-

tuchów i otrzymaniu precyzyjnych instrukcji nasze 

obawy szybko się rozwiały, a praca okazała się 

nie tylko łatwa, ale również ekscytująca. Prze-

mieszczaliśmy się w parach pomiędzy stanowi-

skami z różnymi doświadczeniami i nawet nie zo-

rientowaliśmy się, kiedy minęły 2 godziny zajęć. 

Mieliśmy okazję nie tylko badać odczyny roztwo-

rów, wytrącać barwne osady, ale również spalać 

wybuchowo wodór i 

otrzymywać „lustro 

srebrne”. Nie obyło 

się oczywiście bez 

małych wpadek czy 

stłuczonych probó-

wek, ale prócz plam 

na rękach i spo-

dniach większych 

strat nie było.  

Na zakończenie 

naszej chemicznej 

przygody uczestniczy-

liśmy w krót-

kim pokazie 

doświadczeń, 

podczas któ-

rego dowie-

dzieliśmy się 

m.in. z czego 

produkowane 

są fajerwerki 

i jak zrobić 

„wulkan che-

miczny”. Po części laboratoryjnej mieliśmy rów-

nież okazję zwiedzić szkołę, a naszą przewod-

niczką była Kasia Rałowska, uczennica klasy 1 e 

o profilu biologiczno-chemicznym.  

Pomimo pochmurnej 

i deszczowej pogody 

dzień był naprawdę 

udany i wszyscy wra-

caliśmy do Kraczko-

wej z uśmiechami na 

twarzach i pełni po-

zytywnych wrażeń. 
 

Marcelina Skawińska 

Już niedługo wakacje. Każdy uczeń czeka na ten okres z 

niecierpliwością i podekscytowaniem. Nic dziwnego - w końcu 

nie musimy się uczyć, lecz spędzać dnie na błogim odpoczyn-

ku. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Nim się 

obejrzymy będzie wrzesień i znów usiądziemy w szkolnych 

ławkach. Nie warto jednak wpadać w panikę. Najrozsądniej-

szym rozwiązaniem będzie zaplanowanie sobie tych dwóch 

miesięcy tak, by w pełni je wykorzystać, mieć co wspominać i 

wypoczętym wrócić do szkoły. 

 Zaplanuj wszystkie wyjazdy. Okres wakacyjny to bez wąt-

pienia czas na podróżowanie. Nie warto spędzić ich całych 

siedząc w domu. Nieważne czy pojedziesz na miesiąc do 

Grecji, czy na kilka dni do babci - każdy wyjazd jest okazją 

do poznania nowych osób i przeżycia niezapomnianych 

przygód. 

 Spędź czas z bliskimi. W ciągu roku szkolnego nie ma wie-

le czasu na przyjemności. Warto więc poświęcić kilka chwil 

rodzinie. 

 Rób to, co lubisz. Nieważne czy to jazda na rolkach, czyta-

nie książek, czy rysowanie - masz na to mnóstwo czasu!  

 Prowadź kalendarz. Brzmi nieciekawie, ale wcale takie nie 

jest! Zapisz, co robiłeś danego dnia. Gdy przyjdzie jesień, 

usiądziesz w jakiś zimny, deszczowy wieczór, otworzysz 

kalendarz, przeczytasz, co fajnego ci się przydarzyło i na 

twojej twarzy na pewno pojawi się szeroki uśmiech. 

Martyna Skomra 
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28 maja uczniowie na-

szego Gimnazjum rywa-

lizowali w międzyklaso-

wym konkursie na naj-

lepszą inscenizację tea-

tralną. Swoje występy 

poprzedzili dwumie-

sięcznymi przygotowa-

niami. Gimnazjaliści byli 

odpowiedzialni za wy-

bór sztuki, przygotowa-

nie scenografii, charak-

teryzacji, opanowanie 

gry aktorskiej i ujmujące wygłoszenie kwestii. Wy-

konania poszczególnych klas oceniało jury w skła-

dzie:. pani Barbara Michna – reprezentująca  Ra-

dę Rodziców, pani Marzena Wołos, panowie Sta-

nisław Kisała i Artur Nycz. Jurorzy przydzielali 

punkty w skali od 1 do 10 w kategoriach: wybór 

sztuki, zaangażowanie klasy, opanowanie tekstu, 

gra aktorska, dekoracje i rekwizyty, stopień trud-

ności podjętych działań i ogólne wrażenie arty-

styczne. 

Młodzież 

zaprezento-

wała wysoki 

poziom zdol-

ności aktor-

skich. Za-

chwycała 

pomysłowo-

ścią i zaan-

gażowaniem. 

Występujący 

prześcigiwali 

się w pomy-

słach, by 

podbić serca 

publiczności.  Klasę Ia zobaczyliśmy w skeczu o 

szkole. Inscenizacja wywołała falę radości i śmie-

chu. Młodzi aktorzy, charakteryzując swój los w 

szkole, posłużyli się cytatami znanych piosenek. 

Klasa Ib zaprezentowała parodię wybitnej sztuki 

Szekspira – „Romeo i Julia”. Wcielając się w role 

bohaterów dramatu, uczniowie przedstawili  wi-

downi  współczesne  zmagania zakochanych i ich 

rodziców, ale w zdecydowanie bardziej humory-

stycznym wydaniu. Klasa IIb przeniosła widzów  w 

świat „Balladyny”, ale w nowoczesnej, zabawnej 

wersji. Najstarsi gimnazjaliści zaprezentowali 

„Zemstę – inaczej” klasa IIIa i „Samych swoich” 

klasa IIIb. 

Mimo iż wszyscy bardzo się starali i ujmowali 

efektami swej pracy, zwycięzca mógł być tylko 

jeden. Pierwsze miejsce zajęła klasa Ib, która 

otrzymała nagrodę finansową, ufundowaną przez 

Radę Rodziców. Na miejscu drugim uplasowała 

się klasa IIIa, nagrodzona słodkim poczęstun-

kiem i bonusami lekcyjnymi, a na trzecim II b, 

uhonorowana słodkościami. Nagrody za drugie i 

trzecie miejsce oraz „suszki” dla wszystkich 

uczestników konkursu ufundowało Koło Gospo-

dyń Wiejskich z Kraczkowej.  

Gratulujemy laureatom, a także wszystkim, 

którzy podjęli to trudne wyzwanie występu sce-

nicznego. Życzymy sukcesów w kolejnych roz-

grywkach konkursowych. 

Marcelina Skawińska 
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„Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy 

ruszamy w drogę i nie kończy, kiedy dotarliśmy do me-

ty. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i prak-

tycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci 

się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ru-

szamy się z miejsca. Wszak istnieje coś takiego jak za-

rażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rze-

czy nieuleczalnej”.(R. Kapusiński)  

Po podróżach zostają wspomnienia, zdjęcia, ulotne 

momenty, które staramy się zatrzymać w pamięci. Po-

dróżując, odkrywamy nowe miejsca, smaki, zapachy, 

poznajemy nowe osoby, ich kulturę, sposób bycia – sta-

jemy się bogatsi o nowe przeżycia.  

Nie ma już podróży niemożliwych. Wszystkie zakąt-

ki świata stały się dostępne. Nawet te najbardziej egzo-

tyczne, dziwne i dalekie, ale czy warto podróżować? 

Czy warto tracić tak cenny czas na podróże? Czy są 

one potrzebne?  

Myślę , że odpowiedź jest oczywista. Podróżując, 

uczymy się języków obcych. Aby się porozumieć z in-

nymi, musimy rozmawiać z nimi w 

ich języku. Poznajemy nowe słowa 

oraz zwroty. Zwiedzając różne konty-

nenty, poszerzamy swoją wiedzę na 

temat świata. Poznajemy otaczającą 

nas przyrodę oraz świat zwierząt.  

Cieszę się , że zbliżają się waka-

cje, bo to wyjątkowy czas , by po-

dróżować. Ruszajmy więc w drogę!  
 

Aleksandra Pilecka 

Dnia 30.04.2015 roku w Szkole Podstawowej 

zorganizowano warsztaty z panem Dariuszem 

Żurkiem, który z zawodu jest leśnikiem. 

Zajęcia trwały jedną godzinę lekcyjną. Pan Dariusz 

interesująco opowiadał o swej pracy. Zajmuje się 

ochroną roślin przed szkodnikami, koszeniem trawy w 

lesie oraz dokarmianiem zimą zwierząt leśnych, m.in.: 

saren, jeleni, ptaków. Niektórzy leśnicy wyznaczają 

drzewa do wycinki. Można je wykorzystać, np. na 

opał czy artykuły budowlane, takie jak deski. Poznali-

śmy etapy rozwoju drzew. Dorosłe i gotowe do ścięcia 

okazy osiągają 50-90 metrów wysokości i mają oko-

ło 100 lat.  

Pan Dariusz opowiadał o niebezpieczeństwach, 

które zagrażają lasom. Nasi dziadkowie wypalali 

łąki, myśląc, że uzyskany w ten sposób popiół użyź-

ni glebę. Było to bardzo niebezpieczne, ponieważ 

najczęściej pola uprawne i łąki znajdowały się blisko 

lasu. Do wymierania lasów przyczyniają się także 

zwierzęta, m.in. sarny, dziki. Obgryzają one młode 

pędy drzew, dlatego szkółki leśne są odgradzane, aby 

zwierzęta nie mogły dostać się do środka. Drzewa w 

lasach są też niszczone przez owady, które zjadają 

zewnętrzne organy drzewa. Leśnicy zatem malują się 

je specjalnym preparatem, który przypomina białą 

farbę.  

Pod koniec spotkania zadawaliśmy panu Dariu-

szowi pytania dotyczące lasów i jego pracy. Na pa-

miątkę dostaliśmy ulotki, na których znajdowały się 

informacje na temat kraczkowskiego lasu oraz tych 

w najbliższej okolicy, do których warto wybrać się w 

wolnym czasie. Można się tam wyciszyć i odpocząć, 

a na polanie, w specjalnie do tego przeznaczonym 

miejscu, w gronie najbliższych zapalić ognisko.  

To była ciekawa i potrzebna lekcja życia. Wie-

lu z nas dowiedziało się, jak należy zachowywać 

się w lesie. Uświadomiliśmy sobie, jak ważna jest 

troska o porządek i czystość w lesie, by służyły 

nam one jak najdłużej. Z pewnością nauczyliśmy 

się, jak właściwie trzeba zachowywać się w lesie. 

Kinga Bereś i Kamila Śleboda , kl. VI a 

https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
https://cytaty.eu/cytat/podroz.html
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W czwartek 30 kwietnia 2015 r. w naszej szkole odbyła 

się lekcja muzyczna, przygotowana przez Szkołę Mu-

zyczną YAMAHA. Spotkanie odbyło się na 4 lekcji i 

trwało całą godzinę. 

Przyjechali tancerze, którzy prezentowali różne odmia-

ny tańca nowoczesnego. Pierwszy z tancerzy zaprezento-

wał nam taniec podobny do pląsów robota. Zaś drugi z 

nich pokazał inny styl – break dance. Wykonawcy zachę-

cali wszystkich obecnych na pokazie, aby tańczyli razem z 

nimi. Wszystkim sprawiło to dużo radości. Panie nauczy-

cielki także przyłączyły się do wspólnej zabawy. Odtwa-

rzana była świetna muzyka, każdemu się podobała.  

Uczniowie z pewnością 

zapamiętają tę lekcję na 

długo, bo było zabawnie. Z 

chęcią przeżylibyśmy coś 

takiego ponownie.  
Aleksandra Kuźniar, kl. VIa 

- Babciu, czy pamiętasz rok 1989? Czy mogę zadać ci kilka 

pytań na ten temat? 

-  Oczywiście, wnusiu, co chcesz wiedzieć?  

- Czego dotyczyły rozmowy Okrągłego Stołu? 

- Polskiej gospodarce groziła katastrofa. Po fali strajków i 

protestów, władza i opozycja, czyli „Solidarność” zasiadły 

razem do rozmów. Stół, przy którym rozmawiali, naprawdę 

był okrągły, aby wszyscy mieli równie ważne miejsca. 

- Czym zakończyły się obrady? 

-  Postanowiono utworzyć senat, czyli drugą, obok sejmu, 

izbę parlamentu, do którego odbyć się miały pierwsze wol-

ne wybory. 

- Czy w 1989r. odbyły się całkowicie wolne wybory, jak te-

raz? 

-  Nie do końca, gdyż wtedy 2/3 miejsc w sejmie zarezer-

wowała sobie dotychczasowa władza. Nie mniej jednak był 

to początek demokracji w Polsce. 

- Jaka była reakcja ludzi na te wydarzenia? 

-  Cieszyliśmy się, że Polska będzie wreszcie wolnym kra-

jem. Mieliśmy dość komunizmu. 

-  Jak się żyło przed obradami Okrągłego Stołu? 

- W sklepach brakowało towarów, a na niektóre z nich były 

kartki. Stało się w długich kolejkach. Nie można było gło-

śno powiedzieć, co się myśli. Prasa, telewizja, radio, a na-

wet listy i rozmowy telefoniczne były cenzurowane i kontro-

lowane.  

- Czy wszyscy chcieli głosować? 

-  W większości tak. Młodzi ludzie rozdawali ulotki i zachę-

cali wszystkich do głosowania. Choć nie wszyscy byli prze-

konani, że coś się zmieni, to większość lu-

dzi miała taką nadzieję. 

- Czy po wyborach było lepiej? 

-  Nie od razu. Dostępne towary były bardzo 

drogie, a wypłaty nadal małe. Choć było du-

żo towarów, ludzi nie było na nie stać. Pola-

cy mimo to zaczęli wierzyć, że wreszcie coś 

od nich zależy.  

- Bardzo Ci dziękuję, Babciu, za wywiad. 

Wiele się dowiedziałam.  

- To drobiazg. Cieszę się, że z tobą rozma-

wiałam. 

Kinga Szmuc, kl. VIb 
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- Tato, czy mogę z Tobą porozmawiać o tym, co wyda-

rzyło się w Polsce 4 czerwca 1989 r.? 

- Tak, oczywiście. Co chciałbyś wiedzieć? 

- Czy pamiętasz Okrągły Stół i jak go zapamiętałeś? 

- Chodziłem wtedy do 4 klasy liceum w Zamościu. Był 

to czas bardzo intensywny; z jednej strony przygotowa-

nie do matury, z drugiej – bardzo dynamiczne zmiany 

w Polsce. Decyzja o podjęciu przez władze rozmów z 

opozycją była dość dużym zaskoczeniem. Był to czas, 

kiedy przez Polskę przelewały się kolejne fale straj-

ków, demonstracji. Widać było, że władza traci grunt 

pod nogami. Okrągły Stół prowokował do pytań; co 

Oni kombinują? 

- Co to znaczyło, że wybory do sejmu będą częściowo 

wolne? 

- Obrady Okrągłego Stołu doprowadziły do zawarcia 

porozumienia pomiędzy władzą a opozycją. Łatwo się 

teraz o tym pisze i mówi, ale wtedy, w tamtym czasie, 

było to niespotykane, niezwykłe, niewyobrażalne. Pa-

miętać trzeba, że władzę wciąż sprawowała partia ko-

munistyczna, a Polska znajdowała się w bloku państw 

socjalistycznych, zdominowanych przez ZSRR i na 

terenie naszego kraju przebywali żołnierze rosyjscy. W 

tych warunkach komuniści zgodzili się, aby w wybo-

rach do sejmu 1/3 część mandatów została obsadzona 

w efekcie wolnych, demokratycznych wyborów. Wła-

dza zapewniła sobie 2/3 mandatów, ale była też przeko-

nana, że w tej wolnej puli również zdobędzie sporo 

miejsc, w efekcie utworzenia tzw. listy krajowej. 

- Co uzyskała opozycja w wyborach w 1989 roku? W 

jaki sposób zdobyła większość w sejmie? 

- Kampania wyborcza przed czerwcowymi wyborami 

przemieniła nieodwracalnie dotychczasową szarość 

dominującą w Polsce. Kampania przypadła na okres 

wiosenny, co dodatkowo przyczyniło się do radosnego, 

wiosennego, ożywczego nastroju. Skostniała, nienawy-

kła do konkurowania władza, przeświadczona o swej 

wyższości zderzyła się z kolorową, żywiołową, atrak-

cyjną kampanią wyborczą prowadzoną przez środowi-

ska solidarnościowe. (Jako żywo nasuwają się w tym 

miejscu porównania do zakończonych niedawno wybo-

rów prezydenckich w Polsce.) Kandydaci do sejmu i do 

senatu wystartowali pokazując się na plakatach z Le-

chem Wałęsą i hasłem „Solidarność”. Zdobyli oni 

wszystko, co można było zdobyć w tych wyborach. 

Partie obozu władzy, czyli PZPR, ZSL i SD miały 

oczywiście zagwarantowane ustaleniami z Okrągłego 

Stołu 2/3 miejsc w sejmie, ale resztę sejmu i niemal 

cały senat zdobyli przedstawiciele „Solidarności”. Do-

szło do sytuacji nieco patowej; niby większość w sej-

mie miała dotychczasowa władza, ale zdecydowanym, 

moralnym i rzeczywistym zwycięzcą wyborów była 

„Solidarność”. Doszło wówczas do zaskakującej i nie-

spodziewanej zmiany w dotychczasowym obozie rzą-

dzącym. Dotychczas wierni sojusznicy komunistycznej 

PZPR postanowili zerwać z przegranymi i wraz z 

„Solidarnością” stworzyli większość w sejmie, która 

była wystarczająca do objęcia władzy i powołania no-

wego rządu. 

- Czym niezwykłym odznaczał się rząd Tadeusza Ma-

zowieckiego? 

- Rząd Tadeusza Mazowieckiego był to pierwszy nie-

komunistyczny rząd po II wojnie światowej. Wpraw-

dzie wybory nie były w pełni demokratyczne. Wpraw-

dzie wciąż na terenie Polski byli żołnierze rosyjscy, 

wprawdzie Polska była jeszcze elementem wrogiego w 

stosunku do NATO Układu Warszawskiego, ale mieli-

śmy wreszcie Nasz Rząd. Na zgliszczach gospodarki 

socjalistycznej, w czasie galopującej hiperinflacji, roz-

począł on od zera budowę demokratycznej Polski i go-

spodarki wolnorynkowej. 

- Czym była Jesień Narodów? 

- Trudno z dzisiejszej perspektywy ogarnąć ówczesną 

rzeczywistość. Pamiętać trzeba, że Polska była elemen-

tem zdominowanego przez ZSRR bloku państw socja-

listycznych. Związek Radziecki nie pozwalał na jakie-

kolwiek przejawy niesubordynacji. Gdy w 1968 roku 

w Czechosłowacji w łonie sprawującej tam władzę par-

tii komunistycznej do głosu doszły osoby nieco bar-

dziej otwarte i postępowe, zakończyło się to atakiem 

na ten kraj wojsk Układu Warszawskiego, w tym rów-

nież polskich. Jednakże jesienią 1989 roku ten dotych-

czasowy, niewzruszony monolit rozsypał się jak do-

mek z kart. Wywrotowy przykład Polski rozpoczął re-

akcję łańcuchową. Władzę w kolejnych państwach 

przejmowała dotychczas konspirująca w podziemiu 

opozycja. Niestety, nie w każdym przypadku odbywało 

się to w sposób bezkrwawy. 

- Bardzo Ci dziękuję , Tato, za rozmowę. Dzięki To-

bie wiele zrozumiałem.  

Również  dziękuję. Było mi miło. 
 

Rozmawiał Filip Magnowski 
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29 maja 2015 r. klasy szóste i klasa 3b poje-

chały na wycieczkę do kopalni soli w Bochni, a 

następnie do Szczyrzyc. 

W dzień wycieczki uczniowie musieli wstać bardzo 

wcześnie, bo zbiórka była o godz. 5.20. Spod szkoły 

wyjechaliśmy 10 minut potem. Mimo że droga była dłu-

ga, to przebyliśmy ją bardzo przyjemnie. Na miejsce 

dotarliśmy ok. 8.00. Aby zejść w głąb ziemi kilka osób 

po kolei zjeżdżało małymi szybami.  

Kiedy wszyscy dotarli na dół, cała grupa przejechała 

1 km kopalni podziemną kolejką. Później podzieliliśmy 

się na mniejsze grupy i zaczęliśmy zwiedzanie. Prze-

wodnik opowiadał, jak ludzie dawniej wydobywali sól. 

Aby oddać nastrój tamtych czasów, na ścianach kopalni 

pojawiały się projekcje multimedialne, które ukazywały 

sceny z pracy średniowiecznych górników.  

Nasze grupy spotkały się w podziemnej kaplicy i 

wtedy wysłuchaliśmy legendy o św. Kindze oraz zrobi-

liśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Na koniec naszej wizy-

ty w kopalni udaliśmy się do wielkiej komory, w której 

urządzono boisko. Było tam też kilka sklepików, m.in. z 

pamiątkami. Wszyscy ucieszyli się, gdy można było 

wreszcie zjechać bardzo długą drewnianą zjeżdżalnią, 

(choć nie każdy miał odwagę). Niestety, aby skorzystać 

z tej przyjemności, trzeba było pokonać bardzo wyczer-

pującą trasę w górę. 

Wkrótce potem  opuściliśmy kopalnię . Rozpoczął 

się wtedy drugi etap naszej wycieczki. Autokarem poje-

chaliśmy do indiańskiej wioski w Szyrzycu. Niestety 

znajdowała się ona na górze i mieliśmy pokonać po gór-

kę naprawdę spory dystans pieszo. Jednak widok z tego 

miejsca był zachwycający. Pan przewodnik opowiedział 

o życiu Indian oraz o ich zwyczajach i strojach. Na koń-

cu zorganizowane były różne zabawy, takie jak strzela-

nie z łuku. 

Wszyscy pełni wrażeń przyjemnie wracali do auto-

karu, nie mogąc doczekać się pizzy w ramach posiłku. 

Chwilę potem dotarliśmy do restauracji, by tam zakoń-

czyć naszą wycieczkę. 

Po godzinie 18.00 byliśmy przed szkołą, a 

stamtąd wszyscy dali się do domów. Z pewnością 

to wydarzenie na długo pozostanie w naszej pa-

mięci. 

Justyna Szydełko, kl. VIa 

Ten dzień w szkole wyglądał zupełnie inaczej. 

Lekcji nie było. Dodatkowo pogoda wspaniale do-

pisała. Było ciepło, słonecznie, co sprzyjało zorga-

nizowaniu dla uczniów Zespołu Szkół rozgrywek 

sportowych z okazji święta wszystkich dzieci. 

Osobno bawiły się dzieci z klas młodszych i zeró-

wek, oddzielnie uczniowie klas IV- VI, a oddzielnie 

gimnazjaliści.  

Na pierwszych trzech lekcjach uczniowie klas VI, 

V i VI przebywali na nowo otwartym boisku szkol-

nym. Wzięli udział w róż-

nych konkurencjach, 

m.in.: w przeciąganiu li-

ny, strzelaniu do celu, a 

nawet obgryzaniu jabłek 

bez używania rąk. Na-

stępnie rozegrano skróco-

ne mecze piłki nożnej 

wśród chłopców i mecze 

piłki siatkowej wśród 

dziewcząt. Podczas kolej-

nych lekcji uczniowie 

oglądali filmy. Rodzice 

przygotowali poczęstu-

nek.  

 

Ten wyjątkowy dzień zakończył się dyskoteką 

zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski. Szko-

da tylko, że taki dzień zdarza się tylko raz w roku. 
 

Małgorzata Drozd, kl. VIa 
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1 czerwca w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Dziecka. Nau-

czyciele wychowania fizycznego zorganizowali z tej okazji roz-

grywki sportowe. Każda z klas zaangażowała się w przebieg tur-

nieju. Uczniowie wzięli udział w ciekawych konkurencjach.  

Po czwartej lekcji zgromadzili się na nowych boiskach sportowych, 

aby rozpocząć turnieje piłki nożnej i siatkowej. Klasy podzielono na 

drużyny- chłopców i dziewcząt. Po krótkim instruktażu Pana Stanisła-

wa Kisały rozpoczęliśmy swoje zmagania. Każda z drużyn walczyła z 

pozostałymi. Po godzinnych zmaganiach udaliśmy się na słodkie po-

częstunki, aby nabrać sił do dalszej rywalizacji. Po dwóch godzinach 

zawody dobiegły końca.   

Dla uczniów było to wspaniałe urozmaicenie szkolnej rzeczywistości 

oraz okazja do zaprezentowania siły i zdolności. 

Serdecznie dziękujemy nauczycielom za zorganizowanie tak 

wspaniałego Dnia Dziecka! Zachęcamy do  dalszych inicjatyw.  Marcelina Skawińska 

Adrian jest energicznym chłopakiem. Bardzo lubi pły-

wać w basenie i nawiązywać nowe znajomości. 

Pewnego dnia wybrał się na zawody pływackie . Skok 

do wody udał mu się rewelacyjnie, dlatego chłopak zasłu-

żenie wygrał konkurs. Był z siebie bardzo dumny, gdyż nie 

spodziewał się, że uda mu się odnieść zwycięstwo w tak 

trudnych zawodach. 

Gdy stał na podium, podeszła do niego dziewczyna, 

która wręczyła mu nagrodę za wygraną. Z uśmiechem na 

twarzy pocałowała chłopaka w policzek. Adrian był bardzo 

zauroczony nieznajomą, dlatego chciał dowiedzieć się 

więcej na jej temat. Niestety udało mu się zaledwie po-

znać jej imię - Jagoda. Gdy Adrian ochłonął z emocji, zo-

rientował się, że przy podium leżał wisiorek, który prawdo-

podobnie należał do Jagody. Chłopak postanowił odszu-

kać właścicielkę zguby. Adrian próbował szukać dziewczy-

ny, ale niestety nie udało mu się to. Gdy zrezygnowany 

wracał do domu, nagle zauważył Jagodę. Szybko do niej 

podbiegł, by wręczyć jej naszyjnik. Dziewczyna mu podzięko-

wała i w zamian postanowiła go zaprosić na kawę. Chłopak 

z chęcią się zgodził i udali się do jej domu. Bardzo dobrze 

się rozumieli. Rozmowom nie było końca. Żadne z nich nie 

chciało zaprzepaścić tej znajomości. Po pewnym czasie 

Adrian zrobił pierwszy krok i zapytał Jagodę, czy chciałaby z 

nim być. Dziewczyna zaskoczona pytaniem chłopaka ucie-

kła z miejsca spotkania. Adrian nie wiedział, co się stało. 

Wieczorami wydzwaniał do Jagody, lecz ta nie odbierała. W 

końcu dostał od niej SMS'a z prośbą o spotkanie. Bardzo 

się go bał, ponieważ nie wiedział, co dziewczyna chce mu 

przekazać. Okazało się, że Jagoda chciała zrobić psikusa 

Adrianowi. Chłopak zaskoczony tym faktem, zaczął się z 

tego śmiać, a dziewczyna przytuliła go na przeprosiny, oraz 

zgodziła się zostać jego dziewczyną. Od tej pory byli nieroz-

łączni, a ich związek kwitł. 

Adrian bardzo się cieszył, że udał się na zawody pływac-

kie, ponieważ poznał na nich dziewczynę swoich marzeń. 
 

Katarzyna Paskart i Patrycja Cisło  

Ten rok był bardzo stresujący zarówno dla pierwszokla-

sistów, którzy musieli zaaklimatyzować się w nowej szko-

le, jak i uczniów klas 3, którzy już za kilka dni będą absol-

wentami naszego gimnazjum. Pisali oni bowiem trudne 

testy egzaminacyjne, decydujące o przyszłej nauce. Jed-

nak szkolna rzeczywistość to nie tylko stres edukacyjny. 

 W tym roku szkolnym odbyło się wiele dyskotek z róż-

nych okazji: zabawa integracyjna z klasami 1, andrzejko-

wa, karnawałowa czy z okazji  Dnia Dziecka. 

Uczniowie przygotowywali akademie m. in.: z okazji 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy zbrodni  

katyńskiej, odzyskania niepodległości, Dnia Edukacji Na-

rodowej, Świąt Bożego Narodzenia. Na początku roku 

braliśmy udział w narodowym czytaniu, przygotowanym 

przez naszych  nauczycieli. W zimie jeździliśmy na narty i 

łyżwy. W naszej szkole odbyły się także: Rodzinny Turniej 

Piłki Siatkowej i Szkolny Konkurs Inscenizacji Teatralnych. 

Samorząd Uczniowski zorganizował wiele akcji charytatyw-

nych: Góra Grosza, zbiórka żywności długoterminowej dla 

Ośrodka Terapeutyczno-Wychowawczego w Wysokiej, zbiór-

ki dla Domu Dziecka, mikołajki dla Hospicjum w Rzeszowie. 

Klasy 3 brały udział w targach edukacyjnych promujących 

różne szkoły ponadgimnazjalne i w lekcji chemicznej w I LO 

w Rzeszowie. Do szkoły dwukrotnie przybył podróżnik opo-

wiadający o RPA i Meksyku, a także grupa „Rekonstrukto”, 

która przedstawiła nam żywą lekcję historii ze średniowie-

cza. Wszyscy wzięliśmy udział w lekcji poświęconej bezpie-

czeństwu w Internecie, turnieju międzyklasowym z okazji 

Dnia Wiosny oraz w zawodach zorganizowanych w ramach 

Dnia Sportu. Ponadto wyjeżdżaliśmy do kina i teatru.  

Teraz czekamy już tylko na chwilę odpoczynku.  

Karolina Maternia 
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10.03.2015 w naszej szkole odbyła się lekcja o motywacji do 

nauki, w której uczestniczyli uczniowie klas I gimnazjum. Poprowa-

dził je przedstawiciel Centrum Edukacji Meritus. Prowadzący cieka-

wie zaprezentował rodzaje motywacji i jej znaczenie dla podejmo-

wanych zadań i realizacji obowiązków. Wskazał najlepsze godziny 

do nauki i omówił sposoby uczenia się.  

Ta lekcja była bardzo ciekawa. Najbardziej zapadła nam w pa-

mięć prezentacja podsumowująca na końcu spotkania oraz filmy. 

Podobały nam się te zajęcia, ponieważ uświadomiły nam, jak waż-

ną wartością w naszym życiu jest nauka, jak bardzo potrzebujemy 

wiedzy i umiejętności do rozwoju, samorealizacji i „zaistnienia” na 

rynku pracy.  

W końcu zrozumieliśmy, że efekty naszych starań zauważymy 

pod warunkiem, że właściwie zmotywujemy się do pracy, dostrze-

gając jej sens i znaczenie dla przyszłego życia.  Karolina Maternia  

   1.      

   2.         

   3.         

   4.         

5.            

  6.          

 7.           

 8.           

  9.          

            

   10.         

   11.         

   12.         

 13.           

   14.         

   15.         

   16.         

 

1. Dokuczliwa, kłótliwa kobieta. 

2. Sportowiec uprawiający sporty siło-

we  

3. Warzywo stosowane do sałatek, ma 

lekko gorzki smak  

4. Komórka powstała w wyniku zapłod-

nienia  

5. Okrycia stopy  

6. Jon o ładunku ujemnym  

7. Powtórzenie tego samego słowa lub 

zwrotu na początku wersu  

8. Jej święto obchodzone 26 maja  

9. Największa wyspa na Morzu Śród-

ziemnym  

10. Uroczyste otwarcie wystawy  

11. Imię męskie( zaczyna się na „A” 

12. Zbiór współżycia organizmów  

13. Nauka o budowie narządów  

14. Gatunek rośliny z rodziny rutowa-

tych  

15. Młode owcy  

16. Np. ospy, dżumy, żółtej gorączki  

Karolina Maternia 


