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 Przyszedł czas, kiedy trzeba opuścić mury tego gimna-

zjum, pożegnać się z twarzami wychowawców, nauczycie-

li, którzy przez trzy lata nie szczędzili trudu wkładanego 

w Waszą edukację, ale i wychowanie. Zawsze byli blisko 

Waszych codziennych problemów i zawsze gotowi udzielić 

pomocnej rady.  

 Francuski pisarz Wiktor Hugo, powiedział: "Życie 

składa się z przywitań i pożegnań". Wy - uczniowie klas 

trzecich właśnie kończycie swoją edukację w Gimnazjum i 

to Was, Kochani, pragniemy uroczyście pożegnać. Spędzili-

ście w tej szkole parę ładnych lat. Dla niektórych ciężkie 

trzy lata gimnazjum, dla innych najpiękniejsze lata nauki. 

Nikt z nas nie wie, co będzie w przyszłości. Może tak się 

zdarzyć, że już nigdy się nie spotkamy, by dłużej porozma-

wiać, spędzić ze sobą trochę czasu, dlatego powinniśmy 

pamiętać o tym, co było. Każdy z Was pójdzie w inną stro-

nę, zajmie się czymś innym, a to spowoduje zatarcie się w 

pamięci osób i przeżyć z czasu, który właśnie dobiega koń-

ca. Pewnie wielu z Was pamięta pierwszy dzień w tej 

szkole, stres, nowi znajomi... A teraz to się kończy. Trudno 

w to uwierzyć, bo wiem, że jesteście bardzo związani ze 

społecznością naszej szkoły, dlatego postanowiliśmy Was 

pożegnać z nutą sentymentu.  

 W imieniu rówieśników z klas II i młodszych o rok 

kolegów, chcę Wam złożyć serdeczne podziękowania. Po-

dziękowania za wsparcie i za pomoc, którą nam nieśliście, 

za wspólnie spędzane chwile, zabawy, zawody, wycieczki.  

Dziękujemy Wam za godne reprezentowanie Gimnazjum 

na wszelkiego rodzaju zawodach, olimpiadach, konkur-

sach oraz wszystkim członkom Samorządu Szkolnego za 

wspaniałą organizację i dobrą współpracę. 

 Myślę, że właśnie te chwile, będą we wspomnieniach 

każdego z nas. Ale nie smućcie się. Jak powiedział Gabriel 

Marguez : „Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmie-

chaj, że Ci się to przytrafiło"„. 

 Gratulujemy  wszystkim trzecioklasistom ukończenia 

szkoły, wyników egzaminów i wszystkich sukcesów, które 

tutaj udało się Wam osiągnąć i życzymy powodzenia w 

nowych szkołach, które już otwierają przed Wami przy-

szłość. Oby była naprawdę szczęśliwa i wymarzona! 

Uczniowie klas II i I 
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Rok szkolny 2015/2016 powoli dobiega końca. Dla 
każdego ucznia był on z pewnością nieco stresujący. 
Pewnie i nauczycielom przyniósł sporo różnorodnych 
wrażeń. Jednak szkoła to nie tylko stresujące chwile. 
To również miejsce niezapomnianych wrażeń, do-
świadczeń i rozrywki. 

W naszym gimnazjum w tym roku szklonym wyda-
rzyło się wiele interesujących rzeczy. Jakich? Zapra-
szam wszystkich czytających na chwilę wspomnień: 
1) Po pierwsze pląsy, śmiechy, wygibasy, czyli dyskote-
ki szkolne organizowane przez Samorząd Uczniowski, 
m. in z okazji Dnia Chłopaka, andrzejek i karnawału. 
2) Po drugie, uroczyste, upamiętniające ważne wyda-
rzenia akademie z okazji: 

 Dnia Edukacji Narodowej 

 Święta szkoły 

 Odzyskania Niepodległości 

 Świąt Bożego Narodzenia (jasełka) 

 zbrodni katyńskiej 

 Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
3) Po trzecie, „szalone” pomysły w czasie Dnia Spódni-
cy i Krawata, Dnia Czekolady. 
4) Po czwarte, Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława 
Prusa. 
5) Po piąte, nasze ulubione wypady na łyżwy i narty. 
6) Po szóste, konkursy szkolne np. Strofy o Ojczyźnie, 
Kolęd i Pastorałek, Piosenki obcojęzycznej oraz konkur-
sy przedmiotowe. 
7) Po siódme, rodzinne rozgrywki w czasie turnieju piłki 
siatkowej. 

8) Po ósme, rywalizacja w międzyklasowym turnieju z 
okazji dnia wiosny. 
9) Po dziewiąte, wyjazdy do kina w Rzeszowie i teatru 
w Krakowie. 
10) Po dziesiąte, ciekawe lekcje z podróżnikiem, pokaz 
historyczny "Słowianie". 
11) Po jedenaste, spotkania z interesującymi ludźmi . 
12) Po dwunaste, pokazy magika. 
13) Po trzynaste, zagraniczne wyjazdy w ramach pro-
jektu Erazmus. 
14) Po czternaste, działania w SU i SKC i udział w wielu 
akcjach charytatywnych, tj. 

 „Trochę mam, innym dam” - zebrano przybory 
szkolne i zabawki. 

 kiermasz ozdób świątecznych. 

 wizyta Mikołaja w ośrodku Caritas w Wysokiej. 

 „Wigilia, która zdarzyła się przypadkiem” - spek-
takl w Domu Ludowym w Kraczkowej. 

 tłustoczwartkowy kiermasz słodkości 

 zbiórka włóczki 
Ten rok szkolny przyniósł ze sobą dużo wydarzeń i 

dużo wspomnień. Był on niezapomniany, lecz niestety 
dobiega końca. Oby następny był równie ekscytujący 
jak ten. To, co się zdarzyło, na długo zostanie w na-
szych sercach i pamięci. 

Życzę Wam, abyście w kolejnych latach Waszej 
nauki chętniej angażowali się w różne przedsięwzię-
cia proponowane przez nauczycieli i szkolne organi-
zacje, bo to naprawdę podnosi poziom satysfakcji z 
uczęszczania do szkoły. Z nauką bywa różnie, mamy 
wzloty i upadki, ale na innych polach działalności 
szkolnej jesteście skazani na sukces. Powodzenia. 

Patrycja Cisło 

 W czwartek, 2 czerwca nasi uczniowie z klas II 
uczestniczyli w zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka 
rajdzie rowerowym.  

 Pod opieką wychowawczyń - pań 
Anny Wojturskiej i Iwony Szczepańskiej 
oraz ks. Marcina Lorenca, panów Stani-
sława Kisały i Krzysztofa Czyjta, o go-
dzinie 8.15 wyruszyli w trasę wiodącą 
do leśniczówki w Albigowej. W sprzyja-
jących warunkach dotarli na miejsce, 
gdzie miło spędzili czas, integrując się 
przy ognisku oraz zwiedzając okolicę i 
podziwiając jej uroki. W południe wyru-
szyli w dalszą drogę, w czasie której 
obejrzeli stadko dzików oraz wystawę 
bryczek w stadninie koni.  
 Uczestnicy rajdu wracali do szkoły z 
uśmiechami na twarzach, a tempo  i 
prędkość jazdy rowerem regulowały 
nadciągające deszczowe chmury. Na 
szczęście zdążyli pogodnie zakończyć 
wyprawę.  
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 Dzień Dziecka to radosne święto wszystkich 
dzieci, obchodzone od ponad półwieku. Na stałe 
wpisało się w kalendarz dni świątecznych. W Pol-
sce obchodzi się je 1 czerwca jako Międzynarodo-
wy Dzień Dziecka, podobnie jak w wielu krajach 
europejskich należących kiedyś do bloku krajów 
socjalistycznych. 
W innych krajach dziecięce święto przypada 20 li-
stopada i obchodzone jest jako Dzień Praw Dziec-
ka lub Powszechny Dzień Dziecka, a data jest upa-
miętnieniem uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 
1959 roku oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 
1989 r. 
 Dzień w kalendarzu poświęcony dzieciom miał 
uświadamiać i przypominać, że dziecko nie jest 
przedmiotem, ma prawo do życia, ochrony i pomo-
cy gwarantowane Deklaracją Praw Dziecka. W nie-

których krajach, między innymi w Chinach, obcho-
dzono więc w różnych terminach Dzień Dziecka, 
jednak był to raczej dzień pamięci dorosłych o pra-
wach dzieci i czas, w którym przypominano o po-
trzebie troski o nie. Dziś w naszej cywilizacji każdy 
dzień jest dniem dziecka. Dniem miłości do niego, 
stałej opieki, troski o jego teraźniejszość i przy-
szłość. Nikt nie kwestionuje jego prawa do życia, 
nauki, zabawy, ale walczmy zawsze o poprawę 
standardów, chciejmy słonecznym dzieciństwem 
zapewnić jak najlepsze warunki dla rozwoju. Pa-
miętajmy o tym, że dzieci są przyszłością świata i 
zawsze dbajmy o ich dobro i bezpieczeństwo. Sta-
rajmy się, by ich dzieciństwo - czas wzrastania i 
kształtowania - było czasem przepełnionym rado-
ścią, ludzką życzliwością i spokojem. 

Katarzyna Paskart 

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytu-

cji 3 Maja uczniowie klas czwartych , szó-

stych szkoły podstawowej i z gimnazjum 

przygotowali wraz z nauczycielami montaż 

słowno – muzyczny. Najpierw wystąpili 29 

kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół w 

Kraczkowej, a potem - 3 maja 2016r. – w 

Domu Kultury w Kraczkowej. Na tę drugą 

uroczystość przybyli zaproszeni goście: 

ksiądz proboszcz Mieczysław Bizior, Wójt 

Gminy Łańcut Zbigniew Łoza, sołtys 

Kraczkowej Kazimierz Bem. W sali zasie-

dli również mieszkańcy wsi Kraczkowa.  

Uroczystość rozpoczęła się od wprowa-

dzenia sztandaru i odśpiewania hymnu 

państwowego. Ponad występującymi wid-

niało godło Polski i napis: „3 Maja. Święto 

przeszłości – świętem dla nas”. 

Na scenie pojawiła się babcia, która opowiadała swoim 

wnuczętom o Konstytucji 3 Maja. Potem wyszły dzieci w 

kolorowych strojach, które recytowały wiersze i śpiewały 

pieśni patriotyczne. Później wystąpił król Stanisław August 

Poniatowski i złożył przysięgę. Uzupełnieniem montażu by-

ła prezentacja multimedialna.  

Apel miał na celu uświadomić uczniom, że 3 Maja to 

ważne święto i należy o nim pamiętać. Każdy powinien się 

zastanowić, jak dziś być prawdziwym Polakiem? 

Natalia Bem, kl. IVb 
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 Lato coraz bliżej, za oknem coraz to wyższe temperatury, 

a wakacje przybliżają się z dnia na dzień. Czy nie jest to 

najlepsza pora na zaplanowanie sobie tego czasu w roku? 

 Sądzę, że znakomitym pomysłem są wyjazdy z rodziną, 

wszelakie kolonie, obozy, wycieczki. Chociaż z drugiej stro-

ny, zapierające dech w piersiach widoki, nie trzeba wyjeż-

dżać bardzo daleko. W Polsce jest ogromna liczba atrakcji, 

które mogą w idealny sposób wypełnić wolny czas. Piękne, a 

zarazem intrygujące morze, zachwycające jeziora, malowni-

cze niziny, urzekające wyżyny i niesamowicie urokliwe góry 

– to wszystko tylko czeka na żądnych wrażeń turystów i to w 

naszym kraju! 

 Co jednak robić, kiedy nie możemy wyjechać z rodzin-

nych stron? Dobrym sposobem na spędzenie wolnego czasu 

jest obejrzenie dobrego, wartościowego filmu w doborowym 

towarzystwie czy też relaksacyj-

ne czytanie książek, które rów-

nież mogą nas przenieść w odle-

głe, nawet egzotyczne miejsca. 

Wystarczy znaleźć odpowiadają-

cy nam gatunek, a możemy mieć 

zajęcie na całe godziny! Jedni 

preferują romanse, inni krymina-

ły czy też historyczne lub fantasy. 

A może to poezja Was urzeknie? Najlepiej próbować 

wszystkiego! 

 Oczywiście należy pamiętać o aktywnym wypoczynku. 

Świetnym rozwiązaniem są spacery, basen, jazda na rowe-

rze lub rolkach, wyjście do kregielni, bieganie. Nie możemy 

też zapominać o spotkaniach z przyjaciółmi. 

 Wakacje to idealny czas na rozwijanie talentów i aktyw-

ny wypoczynek. Otwórzmy się na nowe możliwości i zajęcia! 

Wykorzystajmy ten czas jak najlepiej! 

Paulina Grzywa 

- Jak wspominasz czas spędzony w szkole w Kraczkowej?  

- Przede wszystkim wspominam go z ogromnym sentymentem. To 

był czas, kiedy naprawdę dużo się nauczyłam. Patrząc na to z 

obecnej perspektywy, to właśnie tu poznałam wspaniałych przyja-

ciół, mogłam się uczyć od wyjątkowych osób, przeżyłam wiele 

niezwykłych przygód, odniosłam dużo sukcesów oraz kilka pora-

żek. 

- Których nauczycieli darzyłaś największą sympatią?  

- Bardzo trudne pytanie. Nie umiem na nie odpowiedzieć, ponie-

waż od wszystkich nauczycieli czegoś się nauczyłam. Myślę, że od 

każdego dostałam wiedzę, którą mogłam rozwijać oraz byłam 

obdarzana zawsze dużą życzliwością, za co jestem bardzo 

wdzięczna. Jeżeli miałabym kogoś wyszczególnić, to na pewno 

byłyby to moje wychowawczynie, które nie tylko przekazywały 

widzę teoretyczną, np. jak rozpoznać style architektoniczne, ale 

dawały wiele niezwykle cennych  wskazówek; nauczycielki mate-

matyki, które rozbudzały we mnie pasję i sprawiły, że ten przed-

miot zawsze był dla mnie ogromną przyjemnością; polonistki, 

które uczyły mnie poprawnie się wypowiadać i pisać (mam na-

dzieję, że w miarę im się to udało) lub panie z biblioteki i świetli-

cy, gdzie zawsze przed lekcjami mogłam przyjemnie spędzić czas. 

Mogłabym wymieniać tak długo, ale od każdego nauczyciela i 

pracownika coś zyskałam i bardzo za to dziękuję. 

- Czy jest jakieś wydarzenie, które najbardziej zapamiętałaś z 

okresu nauki w naszej szkole?  

- Jest wiele takich wydarzeń, które do tej pory wywołują uśmiech 

na mojej twarzy. Na pewno mogę do nich zaliczyć udział w tworze-

niu przedstawień. To była dla mnie doskonała zabawa, ale i możli-

wość przezwyciężania słabości i doskonalenia umiejętności. Czas 

prób i występów był bardzo twórczy. Nieraz omijały nas lekcje, z 

czego najczęściej się cieszyliśmy, jednak nie to było największą 

nagrodą. Dużo ważniejsze było to, że udało się nam coś stworzyć i 

zaprezentować (nawet raz z naszym teatrzykiem wygraliśmy kon-

kurs „Bądź poliglotą”). Kolejnym takim wydarzeniem były udziały 

w różnych konkursach, nieraz z większym powodzeniem, a nieraz 

z mniejszym. Do tej pory pamiętam, jak pojechałam na olimpiadę 

matematyczną. Był to etap wojewódzki. Polegał na rozwiązaniu 

czterech zadań, które okazały się dla mnie bardzo trudne. Pomy-

ślałam wtedy: „co ja tu robię!?”, zjadłam pączka, wypiłam soczek i 

doszłam do wniosku, że to by było na tyle, ale wcale mnie to nie 

zniechęciło i dziś bardzo się cieszę, że mogłam spróbować swo-

ich sił.  

- Gdzie się teraz uczysz? Czy jesteś zadowolona z wyboru tej 

szkoły?  

- Po ukończeniu gimnazjum wybrałam II Liceum Ogólnokształcą-

ce w Rzeszowie o profilu mat–fiz–inf. Miałam tam okazję przez 

trzy lata doskonalić zdobytą wiedzę, poszerzać ją oraz łączyć z 

innymi dziedzinami. To też był bardzo ważny etap w moim życiu. 

Obecnie studiuję finanse i rachunkowość na Politechnice Rze-

szowskiej. Dokonałam takiego wyboru, ponieważ wiązało się to z 

moimi zainteresowaniami oraz perspektywami, które mogą się 

przede mną otworzyć. Póki co nie mam 100% pewności, że to 

właśnie to, czym będę zajmować się w przyszłości, ale już teraz 

widzę, że jest to dla mnie ogromna szansa: możliwość zdobywa-

nia wiedzy, poznawania niezwykłych ludzi, uczestnictwa w bar-

dzo ciekawych wydarzeniach. A co będzie dalej? Myślę, że czas 

pokaże…  

- Jakie umiejętności wyniesione z gimnazjum najbardziej ci się 

przydają?  

- Wszystkie umiejętności, niektóre w większym stopniu, inne 

może w nieco mniejszym, okazują się dla mnie przydatne. Teraz 

najczęściej wykorzystuję wiedzę matematyczną, ponieważ jest 

ona powiązana z moim kierunkiem studiów, ale to nie jest tak, 

że nie jest koniczne posługiwanie się pojęciami z innych dziedzin 

nauki, które są niezbędne do poznawania kontekstów. Mogę 

jednak stwierdzić, że bardzo dużo pracy ciągle przede mną i 

wciąż zauważam, jak wiele muszę się jeszcze nauczyć. W każdej 

jednak sytuacji staram się kierować zdaniem, które na jednej 

lekcji fizyki powiedziała nam pani mgr Bożena Brzowska: 

„Nieważne, czy będziecie umieć fizykę, najważniejsze jest, jakimi 

ludźmi będziecie.” (Może niekoniecznie powinnam podawać 

tutaj ten przykład, kiedy jeszcze być może wiele zaliczeń z fizyki 

przed czytelnikami).  

- Jaką radę dałabyś uczniom naszej szkoły? 

- Nie zrażajcie się przeciwnościami, we wszystkim starajcie się 

dostrzegać pozytywne strony. Trzeba próbować osiągać sukcesy i 

umieć się z nich cieszyć, a w wypadku porażki starać się wycią-

gać wnioski. To, co ważne, to kierować się marzeniami i iść z 

uśmiechem, bo on może naprawdę wiele zdziałać! 

Rozmawiała Weronika Kucaba 

Absolwentka naszej szkoły, Magdalena Inglot, studentka finansów i rachunkowości na Politechnice 

Rzeszowskiej zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących czasu spędzonego w szkole 

w Kraczkowej oraz późniejszej edukacji. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia: 
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„Mam nadzieję, że jesteście gotowi, 
ponieważ zamierzam Wam opowie-
dzieć o swoim życiu. A konkretniej, 
dlaczego moje życie się skończyło.  

Bo skoro słuchacie tych taśm,  
jesteście jednym z powodów.” 

 7 kaset, 13 nagrań, To na nich Hannah 

Baker opisała „efekt śnieżnej kuli”, jak go 

nazwała, który sprawił, że pewnego dnia po 

prostu nie przyszła do szkoły. Popełniła sa-

mobójstwo. 

 Clay Jensen, którym – jak i innych – 

wstrząsnęła śmierć koleżanki, znajduje pu-

dełko z kasetami pod drzwiami. Dlaczego 

dostał tę przesyłkę? Aby się tego dowie-

dzieć, chodzimy z chłopakiem po mieście, 

miejscach, które opisuje Hannah i słuchamy 

jej głosu, który uświadamia nam, że ludzie 

nie są tacy, jak na pozór nam się wydaje. Poznajemy wszystkie 13 powodów.  

 „Trzynaście powodów” Jay’a Ashera to niezwykle przejmująca książka, która 

od razu stała się jedną z moich ulubionych. Opowiada o ludzkim dramacie i osa-

motnieniu, problemach, które mogą dosięgnąć nas lub osoby w naszym otocze-

niu. Warto ją przeczytać i oddać się refleksji. Może to skłoni do zwrócenia więk-

szej uwagi na znajomych? Może skłoni do przemyślenia swoich słów? 

Gorąco polecam tę książkę, wszystkim, bez wyjątku. 

„Nikt nie wie ze stuprocentową pewnością, w jakim stopniu jego postę-
powanie odbija się na życiu innych. Bardzo często nie mamy choćby 

bladego pojęcia. Mimo to robimy, co nam się żywnie podoba.” 

Paulina Grzywa 

 10 maja 2016 roku w Zespole Szkół nr 3 w 

Łańcucie odbył się I Powiatowy Konkurs z 

Przedsiębiorczości dla Gimnazjalistów. Rywali-

zowali ze sobą uczniowie z Dąbrówek, Medyni 

Głogowskiej, Rakszawy, Soniny, Zalesia i z nasze-

go gimnazjum. Reprezentowali nas Jakub Bem i 

Dawid Kielar, którzy pokonali swoich rywali zdo-

bywając zespołowo I miejsce - serdecznie gratulu-

jemy! 

 Konkurs składał się z części teoretycznej, pole-

gającej na rozwiązaniu testu oraz z części praktycz-

nej, podczas której uczestnicy wykonywali przy-

dzielone im zadania w poszczególnych pracowniach 

szkolnych tj. ekonomicznej, reklamy, fryzjerskiej 

itp. Uczestnicy konkursu mieli możliwość wykaza-

nia się swoją wiedzą, kreatywnością, sprytem. Kon-

kurs wymagał znajomości tematyki ekonomiczno-

przedsiębiorczej objętej podstawą programową do 

przedmiotu wiedza o społeczeństwie, umiejętności 

wykorzystania prostych działań matematycznych w 

przedsiębiorczości, umiejętności czytania ze zrozu-

mieniem i postępowania według instrukcji, właści-

wej organizacji pracy, umiejętności podejmowania 

trafnych decyzji oraz przestrzegania zasad pracy 

grupowej.  

 Powiatowy Konkurs otworzyła Pani Barbara 

Pilawa-Kraus - Wicestarosta Łańcucki, natomiast 

Pan Adam Krzysztoń - Starosta Łańcucki wręczył 

dyplomy i nagrody uczestnikom. O sukcesie na-

szych gimnazjalistów można przeczytać na stronie 

internetowej Łańcut GADA. 

Alicja Malska 

W swoim życiu 
widziałam wie-
le filmów, któ-
re zrobiły na 
mnie wielkie 
wrażenie. 
"Dary Anioła: 
Miasto Kości" 
jest jednak 
dziełem, które-
go nigdy nie 
zapomnę. 
 

 Clary to „zwyczajna” nowojorska nastolatka 
z lekko artystycznym zacięciem. Chodzi na 
wernisaże i poetyckie slamy, coś tam sobie 
rysuje. Szybko jednak dowiaduje się, że Nowy 
Jork ma swoje prawdziwe Podziemie 
(niewidoczne dla zwykłych śmiertelników). To 
tam grasują demony, wampiry, wilkołaki, wróż-
ki i czarodzieje, a na straży porządku stoją 
Nocni Łowcy, Nefilimi – półanioły, półludzie – 
obrońcy ludzkości. Clary odkrywa własne mo-
ce i przystępuje do walki.  
 Film jest naprawdę ujmujący. Aktorzy, 
świetnie dobrani do swoich ról, spełnili za-
danie zaintrygowania widza. Z  wielką chę-
cią obejrzałabym to raz jeszcze. Polecam. 

Gabriela Musiał 



6 

 Dzień Matki jest świętem obchodzo-

nym co roku jako wyraz szacunku dla 
każdej matki. 

 Początki święta sięgają czasów starożyt-
nych Greków i Rzymian. Kultem otaczano 
wtedy matki - boginie, symbole płodności i 

urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo 
rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym sa-

mym zabroniono wyznawania innych bogów. 
Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej 
Anglii pod nazwą „Niedziela u matki”. Począt-

kowo co roku w czwartą niedzielę postu od-
prawiano modły w najbliższej katedrze. W 

zwykłe niedziele odbywały się one w pobli-
skich kościołach. Dzień, w którym obchodzo-
no to święto, był wolny od pracy. Do tradycji 

należało składanie matce podarunków, głów-
nie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzy-

mane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał 
do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obcho-

dzić po zakończeniu II wojny światowej. 

„Matka to dar od Boga, który kocha i kochać nas będzie. Matka to 
bezcenny skarb, który strzec trzeba w nocy i we dnie. Matka to na 
ranę plaster, kiedy jest nam smutno i źle. Matka to też czasem ster, 
który pilnuje, byś nie zatopił się. Matka to wiara w nas, kiedy zwąt-
pienia mam dni. Matka nam nadzieję da, kiedy straszne mamy sny. 
Matkę tylko jedną masz, wiec broń jej i kochaj co sił, bo kiedy przyj-

dą gorsze dni, tylko Ona naprawdę pomoże Ci.” 

Inaczej historia tego 

święta przedstawia się w 
Stanach Zjednoczonych. 

W 1858 roku amerykań-
ska nauczycielka Ann 
Maria Reeves Jarvis 

ogłosiła Dni Matczynej 
Pracy, zaś od 1872 roku Dzień Matek dla Po-

koju promowała Julia Ward Howe. Annie Ma-
rie Jarvis, córce Ann Jarvis, w 1905 roku 
udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem 

zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal 
wszystkie stany. W Polsce Dzień Matki ob-

chodzono po raz pierwszy w 1914 roku w 
Krakowie. 
 Dlaczego mamy szanować nasze ma-

my? Mama dała nam najpiękniejszy dar 
– życie. Wychowuje nas, troszczy się, 

poświęca swój czas. Kocha nas całym 
swoim sercem. 

Gabriela Musiał 

Kochana Mamo! 

Myślą w przyszłość wybiegam i zaczynam marzyć,  

że zastąpię Cię w pracy, gdy tylko dorosnę. 

Lecz dzisiaj za Twe troski, trudy, poświęcenie, 

za Twą miłość matczyną, nigdy niezachwianą, 

mogę tylko Twą szyję otoczyć ramieniem 

i szepnąć do ucha: dziękuję Ci Mamo! 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytna_Grecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_religijny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogini
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Julia_Ward_Howe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
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Używki, narkotyki, dopalacze… 
Coraz częściej o nich słyszymy, ale wielu z nas wydaje się to 
odległe i nierealne. Jednak  jest inaczej. Problem ten dotyka 
głównie młodzież ciekawą świata, „jeden raz” i „z ciekawości” 
zmienia się  często w nałóg i chorobę ciągnącą za sobą utra-
tę zdrowia oraz problemy w życiu rodzinnym i społecznym. 
Ludziom, chcącym namówić nas na kupno dopalaczy czy 
eksperyment z narkotykami, mówmy stanowcze NIE. 

Alkohol 
Częstą przyczyną picia alkoholu są negatywne  wzorce w 
mediach i starsi znajomi, jak i chęć zaimponowania innym. 
Pomaga w tym także łatwy dostęp do alkoholu. Niestety wielu 
z nas nie zdaje sobie sprawy, że spożywanie alkoholu ma 
przerażające konsekwencje, zwłaszcza w młodym wieku. 
Między innymi wywołuje on zahamowanie wzrostu, osłabienie 
pamięci, zaburzenia w logicznym myśleniu, a to najłagodniej-
sze skutki. 

Papierosy 
Kolejnym problemem dzisiejszego świata jest palenie papie-
rosów. Przyczyny sięgania po nie są  podobne do tych, które 
wymieniałam przy alkoholu: chęć zaimponowania grupie ró-

wieśniczej, brak asertywności, błędne pojmowanie dorosło-
ści. Stałe używanie papierosów, czyli po prostu uzależnienie 
się, ma bardzo szkodliwe następstwa, takie jak: zawały ser-
ca, nadciśnienie tętnicze, rak płuc i dróg oddechowych oraz  
inne. 

Internet 
Uzależnić się można nie tylko od używek, a niebezpieczni dla 
nas mogą być nie tylko inni ludzie. Głównym zagrożeniem 
jesteśmy dla siebie my sami. Brak umiaru w używaniu me-
diów społecznościowych sprawia, że ludzie tracą kontakt z 
przyjaciółmi, z rodziną na rzecz osób z wirtualnego świata. 
Interesują się życiem innych zamiast swoim. Nieraz bywa, że 
ludzie swobodnie rozmawiający przez internet nie mają żad-
nych tematów w realnym życiu. A po co marnować raz dany 
nam czas na długie godziny spędzone przed monitorem pod-
czas bezsensownego przeglądania nie zawsze wskazanych 
stron czy grania w kontrowersyjne gry? 

Bądźmy asertywni, zapobiegajmy temu, co mo-
że zniszczyć nam życie  i nie dajmy się złapać w 
pułapkę uzależnień. 

Kinga Szmuc 

13 maja 2016 r. chętni uczniowie z klas szó-
stych wzięli udział w rajdzie rowerowym. Trasa 
podróży prowadziła przez Wysoką, Głuchów i So-
ninę.  

Opiekunami na-
szej grupy były: 
pani Anna Bieda 
i  pani Alina Ma-
ciuła oraz pan 
Krzysztof Czyjt. 
Wycieczka roz-
poczęła się 

zbiórką przed budynkiem szkoły, a o godzinie 8:20 byli-
śmy już w drodze.  

Uczestnicy rajdu mieli okazję miło i aktywnie spędzić 
czas oraz podziwiać piękne, wiejskie krajobrazy. Celem 
podróży było przybliżenie uczniom wiedzy o odnawial-
nych źródłach energii i wizyta na polu wiatrakowym. Na-
stępnie wszyscy ruszyli w drogę powrotną. Na jednym z 
postojów czekała na nas smaczna pizza. Pod koniec wy-
prawy zaczął padać drobny deszczyk, ale mimo to 
wszystkim dopisywał dobry humor. 

Gabriela Ruszel 

Bezpieczeństwo to nie tylko przechodzenie przez jezdnię na zielonym świetle, czy jazda w kasku na 

rowerze. Z każdej strony czyhają na nas niebezpieczeństwa. Czy jesteś asertywny? Potrafisz komuś 

odmówić? To są jedne z warunków poczucia bezpieczeństwa. 
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18 maja 2016 r. zrobiliśmy niespodziankę naszym Mamu-

siom z okazji ich święta. Tego dnia przyszliśmy na wywiadów-

kę i przedstawiliśmy „Kopciuszka”. Była to nowoczesna wer-

sji tej baśni. Przygotowywaliśmy tę inscenizację pod kierun-

kiem Pani Aliny Maciuły na kółku teatralnym. Wykonaliśmy 

własnoręcznie dekoracje, pomyśleliśmy o kostiumach i rekwi-

zytach. W głównych rolach wystąpili 

Weronika Bar jako Kopciuszek i Szy-

mon Kuczma jako książę. Macochą 

była Sylwia Kud, a jej córkami: Natalia 

Bem i Klaudia Skitał. Ciocią – wróżką 

była Patrycja Bącal, przyjacielem księ-

cia Jakub Kuźniar. Wystąpili ponadto 

Kamil Grzesik, Szymon Rydel i Patry-

cja Magryś. Tańczyliśmy do współcze-

snej muzyki popularnej. Na koniec 

złożyliśmy życzenia swoim Mamom i 

zaśpiewaliśmy tradycyjne „Sto lat”. 

Następnie wręczyliśmy laurki – były to 

„Portrety Mamy słowami malowane”. 

Potem były słodkości przygotowane 

przez nas. Wydarzenie to było wyjąt-

kowe. Rodzice okazywali duże zado-

woleni, robili zdjęcia i widać było ra-

dość na ich twarzach.  

Klaudia Skitał, kl. IVb 

6 maja 2016 r. 45 uczniów z klas 4 - 6 miało okazję 

zwiedzić tereny Bieszczadów i przybliżyć sobie wie-

dzę o odnawialnych źródłach energii. Opiekunami 

grupy były panie: Agata Kargol, Bożena Brzowska, 

Alina Skomra i Małgorzata Gronkowska.  
Pierwszym punktem naszej wyprawy był Polańczyk. 

Tam odbyliśmy rejs po jeziorze. Następnie wraz z panią 

przewodnik wspólnie przeszliśmy przez najdłuższą zaporę 

w Polsce, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i podziwialiśmy 

piękne, górskie krajobrazy. W Myczkowcach także mieli-

śmy okazję przespacerować się po kolejnej zaporze. Na-

stępnie nasza grupa ruszyła w kierunku sali konferencyjnej, 

gdzie wysłuchaliśmy krótkiego wykładu o odnawialnych 

źródłach energii oraz obejrzeliśmy film o Bieszczadach. Po 

seansie udaliśmy się do pomieszczenia, w którym zobaczyć 

mogliśmy niezwykłe ekspozycje ptaków i zwierząt.  

Byliśmy także w największym Ogrodzie Biblijnym w 

Europie, gdzie podziwialiśmy religijne sceny z Pisma Świę-

tego oraz miniatury kościołów i cerkwi. Zwiedziliśmy rów-

nież mini zoo i zadowoleni ruszyliśmy w drogę powrotną.  

Miłym akcentem dla wszystkich uczestników wy-

cieczki był postój w Słodkiej Chatce, gdzie każdy 

mógł spożyć lody i inne wyroby cukiernicze. Myślę, 

że wszystkim podobała się ta wycieczka i na długo 

pozostanie w pamięci.  

Gabriela Ruszel 

 13 maja 2016 roku uczniowie klas 
III gimnazjum uczestniczyli w multi-
medialnej lekcji przeprowadzonej 
przez Pana Zenona Fajgera z Rze-
szowskiego Oddziału Instytutu Pa-
mięci Narodowej na temat: 
"Podkarpacki wrzesień 1939". 

 Lekcja miała charakter pogadanki z 
elementami wykładu, który był urozmaico-
ny bogatym materiałem ilustracyjnym i 
fragmentami filmów. Uczniowie zostali 
zapoznani z rodzajami wojsk, jakimi dys-
ponowało państwo polskie w 1939 roku, z 
proporcjami sił posiadanymi przez Polskę, 
Niemcy i ZSRR tuż przed wybuchem II 
wojny światowej oraz z przebiegiem kam-
panii wrześniowej na Podkarpaciu.  
 Uczniowie z zainteresowaniem i za-
angażowaniem uczestniczyli w lekcji. Z 
pewnością, przynajmniej niektórzy, zo-
stali zainspirowani do pogłębienia  
swej wiedzy w tym zakresie. 

Alicja Malska 
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 10 maja 2016 roku w Kosinie odbył się Konkurs 

Wiedzy o Sejmie. Organizatorami konkursu byli po-

seł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch oraz Biuro Ko-

munikacji Społecznej Kancelarii Sejmu.  

 Uczestnikami byli 

uczniowie ze wszyst-

kich gimnazjów funk-

cjonujących na terenie 

Gminy Łańcut. Naszą 

szkołę reprezentowali: 

Paulina Grzywa, Wero-

nika Kucaba i Maciej 

Bącal.  Maciej Bącal 

zajął II miejsce - ser-

decznie gratulujemy! 

 Laureaci otrzymali 

nagrody ufundowane 

przez Marszałka Sejmu 

oraz Wójta Gminy 

Łańcut, zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 

Alicja Malska 

Składniki  

2 mrożone banany, bez skórki i 
pokrojone na kawałki 

1/2 szkl. mrożonych jagód 

1 szkl. soku pomarańczowego 

1 łyżka miodu (do wyboru) 

1 łyżeczka aromatu waniliowego 
Sposób przygotowania 
 Włożyć banany, jagody i sok 
pomarańczowy do blendera i zmiksować na gładką ma-
sę. Dodać trochę miodu i/lub aromatu waniliowego do 
smaku. Należy dodać mniej lub więcej soku w zależności 
od konsystencji, jaką chcemy uzyskać. 

Składniki 

 1 dojrzałe mango, pokrojone 
w kostkę 

 1 mały banan 

 150 ml mleczka kokosowego 

 100 g ananasa w kawałkach 

 100 ml soku pomarańczowe-
go 

Sposób przygotowania 
Wszystkie składniki umieścić w 
blenderze i zmiksować. 

 Zmiksuj: 2 szklanki liści szpinaku, 1 dojrzałą, 

obrana i pokrojoną w kostkę gruszkę, 15 zielonych 

lub czerwonych winogron, ok. 180 gram jogurtu 

greckiego, 2 łyżki pokrojonego w kostkę awokado, 1 

lub 2 łyżki świeżego soku z limonki.  

 Szpinak jest gwiazdą tego smoothie – dzięki nie-

mu dostarczysz swojemu organizmowi dzienną reko-

mendowaną dawkę witaminy A (zdrowa skóra, włosy 

i oczy) oraz witaminy K (rozwój kości). Co więcej, 

koktajl ten zawiera dużą ilość magnezu, potasu oraz 

witaminy C. Szpinakowe smoothie będzie zdecydo-

wanie mądrym wyborem na śniadanie. 

Karolina Maternia 

 Smoothie to gęsty napój o aksamitnej konsystencji przygotowany z owoców lub warzyw 
albo miksu warzyw i owoców z dodatkiem lodu. Czasem dodaje się do niego mleko lub jogurt 
(choć nie są one wymagane) i miksuje się na gładko. Smoothie można, choć nie trzeba (jeśli 
korzystamy z pełnych smaku sezonowych owoców i warzyw), dosłodzić miodem lub syropem z 
agawy, wzmocnić smak skórkami z pomarańczy czy cytryny, a także przyprawami, które tylko 
dodadzą smaku, ale i są zdrowe. Napój ten świetne prezentuje się w wysokich szklankach ze 
słomkami, udekorowany świeżymi owocami, listkami ziół czy plastrami cytrusów.  
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1. dramat romantyczny Słowackiego  
2. inaczej liceum ogólnokształcące  
3. bezzałogowy statek powietrzny   
4. imię wynalazcy lampy naftowej  
5. trzecioklasisty  
6. stolicą jest Praga  
7. przekazywanie informacji na odległość za pomo-

cą fal elektromagnetycznych  
8. miasto w woj. Świętokrzyskim, w powiecie ko-

neckim  
9. w zegarze  
10. … wypoczynkowy, przysługuje osobom zatrud-

nionym  
11. -pora roku  
12. zodiaku  
13. …Wojtyła  
14. miasto na prawach powiatu w Zach. Niemczech  
15. -inaczej służący  
16. najdłuższa rzeka świata  
17. po roku szkolnym  
18. roślina należąca do rodziny kapusiowatych  
19. … uprawne  

Karolina Maternia 

Przychodzi mrówka do sklepu i pyta się sprzedawcy:  
- Ile kosztuje truskawka? 
- Grosik. 
- A, to poproszę pół!  

Pani pyta się Jasia: 
- Kiedy odrabiasz zadanie domowe? 
- Po obiedzie 
- To czemu nie masz zadania domowego? 
- Bo wczoraj nie jadłem obiadu. 

Siedzi baca na drzewie i śpiewa. Przechodzi turysta. 
- Baco, spadniecie, na drzewie się nie śpiewa. 
- Nie spadnę. 
Za godzinę wraca turysta, patrzy, a pod drzewem leży 
baca. 
- A mówiłem wam, baco - nie śpiewa się na drzewie. 
- Śpiwo się, śpiwo, ino się nie tańcy.  

Królik do ślimaka: 
- Dokąd idziesz? 
- Po jabłka. 
- Przecież jest zima. 
- Zanim dojdę to jabłka już będą.  

 najstarsze skrzypce, które przetrwały 

do dziś, zostały wykonane ok. 1560 r. 

w Cremonie przez Andrea Amatiego na 

zamówienie króla Francji Karola IX i 

noszą jego imię. Pochodzą z kompletu 

24 skrzypiec, za które Amati został 

odznaczony przez króla. 

 do najznakomitszych wirtuozów skrzy-

piec, czyli wykonawców obdarzonych 

nadzwyczajną biegłością techniczną w 

grze na tym instrumencie należeli: 

Włoch – Niccolo Paganini, nasz rodak 

– Henryk Wieniawski i Hiszpan – Pablo 

Sarasate.  

 Najstarszy zachowany fortepian można 

obejrzeć w Metropolitan Museum of Art 

w Nowym Jorku. Pochodzi z 1720 r. 

Stworzył go Włoch – Bartolomeo Cristo-

fori. 

 Najstarszy polski fortepian znajduje się  

w Muzeum Diecezjalnym w Sandomie-

rzu. Został wykonany w 1774 roku.  

Kinga Szmuc 

Nauczycielka do Jasia:  

- Świetny rysunek, ale przyznaj się, kto 

go robił? Ojciec czy matka?  
- Nie wiem ja już spałem! 


