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PODSUMOWANIE ROKU 

SZKOLNEGO 2016/2017 

Rok szkolny 2016/2017 był niewątpliwie 

bardzo pracowity dla wszystkich uczniów i pracow-

ników naszej szkoły. Warto go zatem odpowiednio 

podsumować.  

Zostanie on z pewnością każdemu w pamię-

ci na długi czas, gdyż w tym roku klasy pierwsze 

gimnazjum jako ostatni rocznik wstąpiły w mury 

tej szkoły. Oprócz tego odbyło się kilka uroczysto-

ści i akademii, m.in. z okazji 11 listopada, uchwale-

nia Konstytucji 3 Maja czy Dnia Patrona. Poza tym 

miały miejsce akcje charytatywne organizowane 

przez Szkolne Koło Caritas, m.in. zbiórka żywności 

dla dzieci z Ośrodka Caritas w Wysokiej, sprząta-

nie cmentarza, akcja ,,Podziel się zeszytem”, kier-

masz ozdób świątecznych, kiermasz tłustoczwart-

kowy, sprzedaż Mikołai oraz zbiórka odzieży uży-

wanej. Szkoła wzięła także udział w zagranicznym 

projekcie międzyszkolnym Erasmus+, którego 

głównymi celami są ochrona środowiska, fakty 

związane z ekologią, zdrowym trybem życia oraz 

recyklingiem. Dzieci ze szkół partnerskich ( Wło-

chy, Francja, Litwa, Hiszpania i Grecja) na kilka 

dni zagościły w progach naszej szkoły. Program 

oprócz działań związanych z głównym jego tema-

tem kształci również młode osoby w zakresie po-

sługiwania się językiem angielskim, który w cza-

sach współczesnych ma ogromne znaczenie. Dele-

gacje z poszczególnych państw zajmowały się pro-

blematyką zdrowego odżywiania. Goście zwiedzili 

dawną stolicę Polski- Kraków wraz z Wawelem, 

Sukiennicami oraz malowniczym Rynkiem.  

 

Gimnazjaliści oraz uczniowie klas 6 szkoły 

podstawowej 5 maja udali się do kina na 

film ,,Chata”, wcześniej odbyły się też inne wyjaz-

dy. Na pewno nie zapomnimy o zabawie choinko-

wej i dyskotekach. Ciekawie spędzaliśmy też czas 

w trakcie spotkań z podróżnikiem z grupy Trzask, 

który pokazywał nam uroki Skandynawii.   

Zwieńczeniem całego roku ciężkiej pracy od 

dawna są dla uczniów wycieczki klasowe. Pierw-

sza ,,b” gimnazjum 9 maja odwiedziła kopalnię soli 

w Wieliczce i Kraków. Klasa 6 odbyła dwudniową 

wycieczkę do kopalni soli w Bochni i również do 

Krakowa. Klasa II gimnazjum zwiedziła Warszawę, 

a klasy III odwiedziły 

Park Doświadczeń w 

Krakowie, Wadowice 

i Oświęcim. 

 Ten rok 

szkolny był bardzo 

owocny, wszyscy z 

utęsknieniem czekają 

jednak na otrzymanie świadectw i rozpoczęcie upra-

gnionych wakacji. Życzymy udanego wypoczynku, 

a tegorocznym absolwentom dostania się do wybra-

nych szkół i licznych sukcesów od września. 

Gabriela Szydełko 

Wcześniej zobaczcie podsumowanie roku w aspek-

cie dydaktycznym. (s.2—3) 
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A jakie wyniki osiągnęliśmy w tym roku szkolnym? Czy to sukces? 

 

 

 

 

 

Klasa 4a 4b 5a 
. 

5b 6a. 

Średnia klasy 
  

4,30 4,36 4,32 4,23 4,29 

Średnia ocen z języka polskiego 
  

3,67 3,63 3,64 3,81 3,80 

Średnia ocen z matematyki 
  

3,73 3,75 3,82 3,63 3,56 

Liczba ocen celujących 
  

11 12 18 6 31 

Liczba ocen bardzo dobrych 
  

72 82 78 74 100 

Liczba ocen dobrych 
  

44 46 45 50 77 

Liczba ocen dostatecznych 
  

32 28 37 34 53 

Liczba ocen dopuszczających 
  

6 8 9 9 14 

Liczba ocen niedostatecznych 
  

- - - - - 

Liczba uczniów wyróżniających się w 

nauce i zachowaniu 

5 4 6 5 9 

Uczniowie ze 100% frekwencją 
(nazwisko i imię) 

1.Tłucze

k Anna 
2.Kunys

z Maciej 

1.Panek 

Marlena 

- 1.Kud Syl-

wia 
2.Lekowska 

Patrycja 

1.Zając Jakub 

Uczniowie typowani do stypendium za 

wyniki w nauce i do świadectwa z pa-

skiem 

1.Janows

ka Oli-

wia 5,18 

zach. wz 
2.Siwak 

Amelia 

5,36 

zach. wz 
3.Kunys

z Maciej 

5,18 

zach. 

bdb 

1.Nycz 

Zuzanna 

5,09 

zach. 

bdb 
2.Panek 

Marlena 

5,24 

zach. 

bdb 
2.Techm

an Patry-

cja 5,27 

zach. wz 
3.Kisała 

Tomasz 

5,09 

zach. 

bdb 

1. Cukier-

da Alek-

sandra 

5,27 zach. 

wz 
2.Michna 

Wiktoria 

5,18 zach. 

wz 
3.Kisała 

Sebastian 

5,09 zach. 

bdb 
4.Szlachta 

Radosław 

5,0 zach. 

wz 

1.Bącal Pa-

trycja 5,27 

zach. wz 
2.Bem Nata-

lia 5,09 

zach. wz 
3.Pieczonka 

Damian 5,0 

zach. wz 

1.Kwolek Marlena 5,0 

zach. bdb 
2.Skop Alicja 5,18 zach. wz 
3.Malski Dawid 5,27 zach. 

wz 
2.Zając Jakub 5,54 zach. 

wz 

Uczniowie typowani do wyróżnienia i 

nagrody książkowej 

1.Janows

ka Oli-

wia 
2.Siwak 

Amelia 
  

1.Panek 

Marlena 
2.Techm

an Patry-

cja 
  

1. Cukier-

da Alek-

sandra 
2.Michna 

Wiktoria 
3.Kisała 

Sebastian 
5.Szlachta 

Radosław 

1.Bącal Pa-

trycja 
2.Bem Nata-

lia 
3.Pieczonka 

Damian 

1.Malski Dawid 
2.Zając Jakub 
3.Skop Alicja 

Dodatkowi uczniowie typowani do świa-

dectwa z paskiem 

  1.Michna 

Klaudia 

4,82 
2.Techman 

Karolina 

4,91 

1.Skitał 

Klaudia 4,82 

zach. wz 
2.Kud Syl-

wia 4,91 

zach. bdb 
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Klasa 1a 

gimna-

zjum 

1b 2a 
 

2b 3a 3b 

Średnia klasy 
  

3,75 3,75 3,33 3,58 3,59 3,84 

Średnia ocen z języ-

ka polskiego 
  

3,21 3,52 2,95 3,20 3,22 3,82 

Średnia ocen z mate-

matyki 
  

3,11 3,07 2,45 3,08 3,17 3,18 

Liczba ocen celują-

cych 
  

14 28 1 10 16 25 

Liczba ocen bardzo 

dobrych 
  

137 105 65 103 58 69 

Liczba ocen dobrych 
  

111 91 90 79 83 69 

Liczba ocen dosta-

tecznych 
  

118 97 106 85 55 55 

Liczba ocen dopusz-

czających 
  

65 83 88 94 76 54 

Liczba uczniów wy-

różniających się w 

nauce i zachowaniu 

4 4 - 5 1 4 

Uczniowie ze 100% 

frekwencją 

1.Kamiń- 

ska Daria 

1.Rogow- 

ska Daria 

1.Be- 

reś 

Kinga 

- - 1.Ząbek Kry-

stian 
2.Maternia Ka-

rolina 

Uczniowie typowani 

do stypendium za 

wyniki w nauce 

1.Panek 

Natalia 

4,87 zach. 

bdb 
2.Ruszel 

Gabriela 

5,07 zach. 

wz 
3.Kargol 

Norbert 

4,87 zach. 

wz 
4.Olbrycht 

Radosław 

5,0 zach. 

bdb 
  

1.Pilecka 

Aleksandra 

5,13 zach. 

wz 
2.Probachta 

Aleksandra 

4,87 zach. 

wz 
3.Jękot 

Maksymi-

lian 5,33,  

zach. wz 
4.Kielar 

Michał 

5,20,  zach. 

wz 

- 1.Drozd 

Małgo-

rzata 4,93 

zach.  wz 

2.Kudyba 

Oliwia 

4,87 zach. 

wz 
3.Kuźniar 

Aleksan-

dra 5,0 

zach. wz 
4.Szmuc 

Kinga 

4,87 zach. 

wz 
4.Szydeł- 

ko Justy-

na 5,13 

zach. wz 

1Skom-

ra Pa-

weł 5,0 

zach. 

wz 

1.Maternia Ka-

rolina 5,25 

zach. wz 
2.Michna Kinga 

5,06 zach. wz 
3.Jurek Wikto-

ria 4,94 zach. 

wz 
4.Rogowski Da-

wid 4,94 zach. 

bdb 
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  REDAKCJA POLECA 

  „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” jest 

pierwszą częścią z siedmiotomowego cyklu, opo-

wiadającego o przygodach młodego czarodzieja 

Harrye’go Pottera. 

Autorką tej bestsellerowej powieści jest J.K. Row-

ling. 

Książka opowiada o chłopcu od urodzenia nazna-

czonym piętnem w postaci blizny na czole, która 

powstała w niebezpiecznych okolicznościach. Akcja 

powieści toczy się w Londynie oraz w szkole dla 

czarodziejów – Hogwarcie. 

Jest to książka pełna przygód, niespodzianek, a tak-

że humoru. Czytając ją, przenosimy się w świat ma-

gii i niezwykłych stworzeń. Możemy oderwać się 

od codziennych problemów i żyć w świecie czaro-

dziejów wraz z Harry'm. 

  „Groszka. Piesek, który chciał mieć dziew-

czynkę” to książka opowiadająca o wielorasowej 

suni-Groszce, która ma miłych rodziców i wygodny 

dom, ale nie jest szczęśliwa. Wciąż marzy o wła-

snym ludziątku. Wszystkie jej koleżanki i koledzy 

mają własną dziewczynkę lub własnego chłopczy-

ka! Marudzi tak długo, aż wreszcie dostaje od rodzi-

ców wymarzoną towarzyszkę zabaw. Tylko jak się 

nią zająć? Czy można dać jej na imię Burek? Czym 

ją karmić, gdy nie chce jeść psiej karmy? 

Szczerze polecam tę książkę małym i dużym czytel-

nikom, którzy chcieliby mieć swojego przyjaciela 

zwierzaka. 

 „Blask księżyca” to książka autorstwa Rachel 

Hawthorne. Opowiada o nastoletniej Kayli, której 

rodzice zginęli dwanaście lat temu w lesie. Dziew-

czyna ich nie pamięta, lecz często nawiedzają ją 

sny, w których ożywa tamta noc. W tych snach wi-

dzi księżyc w pełni i słyszy wycie wilków... Teraz 

siedemnastoletnia Kayla wraca tu, by stawić czoło 

swoim lękom. Tu pośród leśnej głuszy spotka Straż-

ników Nocy, pięknych i groźnych jak sama noc. Po-

zna tajemniczego Lucasa i odkryje miłość, która 

wystawi ich oboje na śmiertelne niebezpieczeństwo. 

Jest to książka o miłości, przyjaźni i niezwykłej wy-

trwałości. Pełno w niej zwrotów akcji, a historia 

trzyma w napięciu do samego końca. 

Wiktoria Jurek 

WYJAZD DO KINA 
 5 maja 2017 roku Samorząd Uczniowski gimna-

zjum zorganizował wyjazd do kina Helios na film 

pt. „Chata”. Seans obejrzało 127 uczniów - z klasy 6 

szkoły podstawowej i klas 1-3 gimnazjum. 

 „Chata” to poruszająca historia o spotkaniu czło-

wieka z Bogiem, które dokonuje się w górskiej cha-

cie. To także opowieść o stracie, przebaczeniu i mi-

łości Boga do człowieka. To film, który wzrusza, 

uczy i przestrzega. Na pewno nikt nie przejdzie obo-

jętnie wobec jego przesłania.  

 Po obejrzeniu filmu emocje długo nie opuszczały 

uczniów. 

Wiktoria Jurek 
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 Wycieczkowicze podziwiali malownicze krajo-

brazy stolicy i jej okolic. Wycieczka była bardzo 

udana i co najważniejsze - Warszawa wszystkim 

się podobała. 

Kinga Szmuc 

Klasy II w  Warszawie 

Niedługo skończy się rok szkolny i za-

czną się wakacje. Wraz z nimi rozpoczynają się 

wyjazdy i odbywa się wiele wycieczek. Jednym 

z najczęściej odwiedzanych miejsc jest stolica 

Polski – Warszawa. W tym roku udały się tam 

klasy II w dniach 30-31 maja wraz z opiekuna-

mi: Alicją Malską, Haliną Magoń i Anną Biedą. 

A co zobaczyły? W pierwszym dniu Sejm RP i 

cmentarz na Powązkach, a po południu spacero-

wali po Rynku i Łazienkach. Drugiego dnia 

zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego i 

Muzeum Wojska Polskiego oraz Pałac Kultury i 

Nauki. 

Pałac Kultury i Nauki – to najwyższy budynek 

w Polsce, uznawany przez wielu za symbol 

Warszawy. W prawie 3300 pomieszczeniach 

wiele się dzieje: jest tam kilka muzeów, tea-

trów, kin i sal wystawowych. Warto tam się tak-

że udać, aby z jednego z najwyższych pięter, 

zobaczyć panoramę Warszawy. 

Zamek królewski – dawniej przez lata był 

mieszkaniem polskich władców. Odwiedzając 

go, poznajemy jego burzliwe dzieje: wojny, na-

jazdy i powstania, a potem historię odbudowy. 

Centrum Nauki Kopernik – to miejsce dla 

ciekawych świata. Każdy znajdzie tu coś dla 

siebie, wystawy o środowisku lub korzeniach 

cywilizacji to tylko mała część tego, czego mo-

żemy się tam dowiedzieć. 

Łazienki Królewskie – warto tu odpocząć, a w 

Warszawie najlepiej to zrobić, spacerując wła-

śnie tymi bajecznymi alejkami. 

Stadion Narodowy – tu warto powspominać 

emocje towarzyszące meczom naszej reprezen-

tacji. 

Oczywiście to tylko kilka z obiektów w 

naszej stolicy godnych uwagi.  

  

Zrób to sam! 

      Aby wykonać ten świecznik, potrzebujesz starej 

książki, z której nie korzystasz, aby wyrwać jedną 

stronę. Możesz oczywiście wykorzystać kawałek 

papieru z gazety czarno-białej. Wytnij pasek o dłu-

gości obwodu słoika. Najlepiej to wygląda, gdy pa-

sek nie jest zbyt cienki – jego szerokość powinna 

mniej więcej odpowiadać połowie wysokości słoika. 

Przygotuj również czerwoną wstążkę. W dowolnych 

 miejscach paska wytnij małe serduszka lub jedno 

duże, a następnie naklej pasek na słoik za pomocą 

kleju technicznego. Na szyjce słoika przywiąż 

wstążkę i zawiąż ją na kokardę. Dla wzmocnienia 

efektu kup zawieszki w kształcie serduszek, które 

możesz zawiesić na wstążce. 

Julia Rogowska  

Świecznik ze słoika  
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Poznaj naszego 
Patrona! 

Czerwiec w życiu  

Jana Pawła II 

 20 czerwca 1920 - chrzest w kościele parafial-

nym w Wadowicach 

Lato 1947  - podróż po Francji, Belgii i Holandii 

15 czerwca 1948- obrona pracy doktorskiej pt. Doc-

trina de fide apud S. Joannem de Cruce ("Pojęcie 

wiary u św. Jana od Krzyża") na Papieskim Uni-

wersytecie Angelicum w Rzymie  

15 czerwca 1948 - powrót ze studiów do Polski 

28 czerwca 1967 - Karol Wojtyła zostaje kardyna-

łem (decyzją papieża Pawła VI) 

2 - 10 czerwca 1979 - pierwsza pielgrzymka Jana 

Pawła II do Polski. 2 czerwca w homilii na Placu 

Zwycięstwa Papież wzywa: "Niech zstąpi Duch 

Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!". Orędzie 

niepodległości duchowej Jan Paweł II głosi w 

Gnieźnie, Częstochowie, Krakowie. 

30 czerwca 1979 - podczas swego pierwszego kon-

systorza Jan Paweł II mianuje czternastu nowych 

kardynałów 

30 maja - 2 czerwca 1980- pierwsza wizyta duszpa-

sterska Papieża we Francji. 

2 czerwca 1980 - przemowa na forum UNESCO. 

30 czerwca - 12 lipca 1980- pierwsza pielgrzymka 

duszpasterska Jana Pawła II do Brazylii. Papież po-

nownie odrzuca marksizujący radykalizm teologicz-

ny: "Kościół ubogich nie chce służyć wywoływaniu 

napięć i wzniecaniu walk między ludźmi". 

3 czerwca 1981 - Jan Paweł II wraca do Watykanu 

z kliniki Gemelli. 

20 czerwca 1981 - Jan Paweł wraca do kliniki Ge-

melli z powodu infekcji wirusowej. 

Maj - czerwiec 1982 - wizyty papieskie w Wielkiej 

Brytanii i Argentynie podczas wojny o Falklandy/

Malwiny. 

7 czerwca 1982 - spotkanie Jana Pawła z Prezyden-

tem Reaganem w Watykanie. 

16 - 23 czerwca 1983- druga Pielgrzymka 

Jana Pawła do Polski. W Częstochowie w ka-

zaniu do młodzieży zapewnia: "Wiem o waszych 

cierpieniach, o waszej trudnej młodości, o poczuciu 

krzywdy i poniżenia, o jakże często odczuwanym  

braku perspektyw na przyszłość". Ostatniego dnia 

wizyty spotyka się z Lechem Wałęsą. 

 12 czerwca 1984 - przemówienie Jana Pawła do 

Światowej Rady Kościołów w Genewie. 

24 czerwca 1985- Komisja Stolicy Apostolskiej ds. 

Stosunków Religijnych z Judaizmem wydaje doku-

ment Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i 

katechezie Kościoła katolickiego (Wskazówki do 

właściwego przedstawiania tych zagadnień). 

28 czerwca 1985 - w dwudziestą piątą rocznicę po-

wstania Sekretariatu Jedności Chrześcijan Jan Pa-

weł oświadcza, że zaangażowanie Kościoła rzym-

skokatolickiego na rzecz ekumenizmu jest 

"nieodwołalne". 

30 czerwca 1986 - wymiana korespondencji między 

Janem Pawłem II arcybiskupem Robertem Run-

cie'em i kardynałem Johannesem Willebrandsem 

wskazuje na poważne trudności w kontynuacji dia-

logu katolicko-anglikańskiego. 

5 czerwca 1987 - ogłoszenie listu apostolskiego do 

biskupów litewskich z okazji 600-lecia chrztu Li-

twy. 

7 czerwca 1987 - Ojciec Święty inauguruje Rok 

Maryjny, zakończony 15 sierpnia 1988. 

8 - 14 czerwca 1987 - trzecia papieska piel-

grzymka do Polski. W przemówieniu na Zamku 

Królewskim Jan Paweł II akcentuje "podmiotowość 

człowieka i narodu". Na Westerplatte przypomina 

młodzieży o zagrożeniach, jakie niesie klimat rela-

tywizmu. 

25 czerwca 1987 - papieska audiencja dla prezy-

denta Austrii Kurta Waldheima wywołuje konflikt 

ze światowymi przywódcami żydowskimi oraz sta-

je się pretekstem do specjalnych konsultacji. 

7 czerwca 1988 - Jan Paweł II pisze osobisty list do 

Michaiła Gorbaczowa, będący sygnałem otwarcia 

na szeroki dialog; list ten wręcza na Kremlu 13 

czerwca kard. Casaroli. 

14 czerwca 1988 - papież przyjmuje na audiencji 

Dalajlamę  

19 czerwca 1988 - kanonizacja 117 męczenników 

wietnamskich. 

23 - 27 czerwca 1988 - papieska wizyta w Austrii  

28 czerwca 1988 - Jan Paweł mianuje 24 kardyna-

łów podczas czwartego konsystorza i ogłasza kon-

stytucję apostolską Pastor Bonus, dokonującą reor-

ganizacji Kurii Rzymskiej.  

1 - 10 czerwca 1989 - pierwsza w historii papieska 

pielgrzymka do krajów skandynawskich: Norwegii, 

Islandii, Finlandii, Danii i Szwecji. 

1 - 9 czerwca 1991  - czwarta wizyta duszpaster-

ska w Polsce. 

28 czerwca 1991 - na swoim piątym konsystorzu 

Jan Paweł powołuje 23 nowych kardynałów. 

4 - 10 czerwca 1992 - podróż do Angoli, na Wyspy  
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5-6 czerwca 2004 - pielgrzymka do Szwajcarii.  

Czerwiec 2004 - papież zapowiada Rok Eucharystii.  

1 czerwca 2005 -  ogłoszenie Edyktu w sprawie roz-

poczęcia procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. 

 

Karolina  Maternia 

-Jak wspominasz czas nauki w szkole w Kraczko-

wej? 

-Czas tej nauki wspominam bardzo pozytywnie. By-

ło wiele sytuacji, które sprawiły, że odkryłam za-

równo swoje mocne, jak i słabe strony oraz swoje 

talenty. 

-Jakich nauczycieli wspominasz ze szczególnym 

sentymentem? 

-Ze szczególnym sentymentem wspominam pana 

Artura Nycza oraz panią Iwoną Szczepańską, dzięki 

którym nauczyłam się wystąpień publicznych. Np. 

bez większego stresu występowałam w różnych 

konkursach muzycznych, czy też brałam udział w 

przedstawieniach. Dużym sentymentem darzę rów-

nież pana Roberta Domonia, dzięki któremu w-f nie 

był nudny i wyczerpujący, lecz zawsze obfitował w 

pozytywny humor. 

-Do jakiej szkoły teraz chodzisz? I dlaczego taki 

wybór? 

-Obecnie uczęszczam do III Liceum Ogólnokształ-

cącego w Rzeszowie. Nie żałuję tej decyzji. Wybra-

łam tę szkołę, dlatego że polecali mi ją starsi kole-

dzy oraz słyszałam wiele pozytywnych opinii. Je-

stem z niej bardzo zadowolona, a każdy przeżyty w 

niej dzień przynosi coś innego, zaskakującego. Bar-

dzo polecam tę szkołę również tegorocznym absol-

wentom. 

-Czy od zawsze lubiłaś się uczyć?  

-Szczerze mówiąc, nie lubię zabierać się do nauki. 

Gdy przychodzę po szkole do domu, ciężko mi się 

od razu zabrać za przygotowanie na następny dzień,  

Św. Tomasza i Książęcą. 

25 czerwca 1992 - papież podpisuje nowy Katchizm 

Kościoła Katolickiego 

12 - 17 czerwca 1993 - podróż do Hiszpanii  

17 - 24 czerwca 1993 - konsultacje przedstawicieli 

Kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego w 

libańskim Balamand, mające na celu likwidację po-

działów ekumenicznych w okresie postkomunistycz-

nym.  

Czerwiec - sierpień 1994 - w 12 wystąpieniach przy 

okazji modlitwy na Anioł Pański Jan Paweł stara się 

nadać nowy kształt międzynarodowej dyskusji na 

temat planowania rodziny i kwestii ludnościowych, 

w związku z III Międzynarodową Konferencją na 

temat Zaludnienia i Rozwoju. 

13 czerwca 1994 - kolegium kardynalskie omawia 

przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. 

27 - 30 czerwca 1995 - patriarcha ekumeniczny Bar-

tłomiej I składa wizytę w Watykanie. 

29 czerwca 1995 - Ojciec Święty ogłasza "List do 

kobiet". 

30 czerwca - 3 lipca 1995 - papieska wizyta na Sło-

wacji 

15 czerwca 1996  - początek reorganizacji Kurii 

Rzymskiej. 

21 - 23 czerwca 1996 - pierwsza papieska pielgrzym-

ka do zjednoczonych Niemiec. 

31 maja - 10 czerwca 1997 - pielgrzymka Jana 

Pawła II do Polski. 

Czerwiec 1997 - patriarchat Moskiewski odwołuje 

planowane spotkanie patriarchy Aleksego II i Jana 

Pawła II. 

12 czerwca 1998 - Jan Paweł II przyjmuje Jasera 

Arafata przywódcę Autonomii Palestyńskiej  

19 - 21 czerwca 1998 - kolejna pielgrzymka papieża 

do Austrii  

25 czerwca 1998 - Stolica Apostolska ogłasza wspól-

ny luterańsko - rzymskokatolicki dokument na temat 

nauki o usprawiedliwieniu. 

5 - 17 czerwca 1999  - siódma pielgrzymka Jana 

Pawła II do Polski (odwiedza m.in. Gdańsk, Pel-

plin, Licheń, Warszawę, Bydgoszcz, Toruń) 

29 czerwca 1999 - papieski list o pielgrzymowaniu 

do miejsc związanych z historią zbawienia. 

18 czerwca 2000 - papież otwiera w Watykanie 47 

Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. 

23 - 27 czerwca 2001 - papieska pielgrzymka na 

Ukrainę. 

10 czerwca 2002 - Jan Paweł II i ekumeniczny pa-

triarcha Konstantynopola Bartłomiej I podpisują 

wspólną deklarację katolicko-prawosławną w spra-

wie ochrony środowiska. 

16 czerwca 2002 - kanonizacja Ojca Pio z Pietrelci-

ny. 

Wywiad z absolwentem 

Z Patrycją Cisło,  

ubiegłoroczną  

absolwentką naszego  

Gimnazjum,  

rozmawiał  

Hubert Grad 
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ale gdy już to zabiorę i nauczę się tego, co trzeba, 

jestem z siebie dumna, że mam to już za sobą i wol-

ny wieczór mogę przeznaczyć na zrobienie innych 

rzeczy. 

-Jakie przedmioty najbardziej Cię interesowały? 

-Najbardziej interesowały mnie przedmioty takie 

jak angielski, biologia czy też geografia. Profil, na 

jakim jestem, daje mi możliwość poznawania świata 

oraz nauki języków obcych jeszcze lepiej, z czego 

bardzo się  cieszę, gdyż w obecnych czasach są one 

bardzo potrzebne. 

-Czy jest jakieś wydarzenie, które najbardziej 

zapamiętałaś z okresu w naszej szkole? 

-Wydaje mi się że najbardziej zapamiętałam przy-

należność do Szkolnego Koła Caritas oraz spektakl 

"Wigilia, która zdarzyła się przypadkiem". Miło to 

wspominam, bo było to duże przedsięwzięcie. 

-Czym zajmujesz się w wolnych chwilach ? 

-W wolnych chwilach staram się nie nudzić. Jestem 

osobą, która gdy nie ma co robić, nie może usie-

dzieć w miejscu. Często spotykam się z przyjaciół-

mi i spaceruję. Lubię  spędzać czas aktywnie. 

-Jaką radę dałabyś obecnym gimnazjalistom? 

-Starajcie się uczyć regularnie i nie odkładajcie nau-

ki na później, gdyż zbyt duża partia materiału tym 

bardziej was do siebie zrazi. Bądźcie aktywni, 

otwarci. Spełniajcie marzenia i róbcie to, co kocha-

cie, a nie to, co inni starają się wam narzucić. Żyjcie 

chwilą i nie zapominajcie o dużej ilości pozytywnej 

energii oraz uśmiechu. 

Dopiero prezydent Nixon w 1972 roku ofi-

cjalnie ustanowił Dzień Ojca. 

 Choć w Polsce święto ma już kilkudziesię-

cioletnią tradycję, do tej pory nie dorównało popu-

larnością Dniu Matki. Niemniej z roku na rok coraz 

więcej ojców może liczyć nie tylko na życzenia czy 

gesty, ale i drobne upominki. Wraz z przemianami 

społecznymi XXI wieku rola ojca w Polsce ulega 

stopniowemu przekształceniu. Stereotyp jedynego 

żywiciela rodziny przechodzi powoli do przeszłości, 

a dziś coraz więcej ojców, aktywnie włącza się do 

obowiązków domowych i wychowania nieletnich 

dzieci. 

We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii Dzień 

Ojca jest obchodzony 19 marca, w dzień św. Józefa. 

Na Litwie w pierwszą niedzielę czerwca, w Austrii 

– w drugą. W Niemczech – w dniu uroczystości 

Wniebowstąpienia Pańskiego, który przypada na 39. 

dzień po Niedzieli Wielkanocnej. Tam też Dzień 

Ojca z czasem przerodził się w Dzień Mężczyzn.W 

krajach skandynawskich Dzień Ojca obchodzony 

jest w drugą niedzielę listopada, w Dani jest co roku 

5 czerwca, zaś w Turcji 3. niedzielę czerwca.  

Nie zapominajmy o naszych Ojcach! Wy-

raźmy im uznanie w tym dniu! 

Karolina Maternia 

 -Dlaczego jesteś taka smutna Aniu? - zapytała  Wiktoria zmartwiona 

widokiem swojej najlepszej przyjaciółki.  

-Rodzice wysyłają mnie na wieś do babci na całe wakacje - odpowie-

dział Ania. 

   Kiedy nadeszły wakacje, spakowała walizki i wyjechała. Babcia ode-

brała ją z dworca po przyjeździe  pociągu. Na widok dawno niewidzia-

nej babci, Ania nawet się ucieszyła. 

-Cześć babciu, cieszę się, że przyjechałaś po mnie. 

-Oczywiście, że przyjechałam, ogromnie się cieszę, że spędzisz ze mną 

te wakacje. 

Uściskawszy się czule, wsiadły do samochodu i pojechały do domu. 

Pierwszy tydzień upłynął nawet szybko. Przez ten czas Ania pomagała 

staruszce na gospodarstwie, a wieczorami chodziła nad staw. Parę razy 

widziała na drugim brzegu jakiegoś chłopaka, który łowił ryby. W koń-

cu któregoś wieczoru, idąc nad wodę, zobaczyła kogoś siedzącego na 

ławce, na której ona zazwyczaj siadała. 

-Cześć - powiedziała nieśmiale Ania.  

-Cześć, jestem Maciek, a ty jak masz na imię? - odpowiedział radośnie 

chłopak. 

-Ania. 

-Co tu robisz? - zapytał nastolatek. 

-Jestem u babci na wakacjach - odpowiedziała. 

-Nie uwierzysz ale ja też –powiedział, uśmiechając się.  

-Jak długo tu będziesz? - zapytała po chwili Ania. 

 

W stronę wyobraźni… 

Dzień Ojca to święto będące wyrazem sza-

cunku i wdzięczności ojcom w Polsce, które jest 

obchodzone corocznie 23 czerwca od roku 1965. 

Obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjed-

noczonych, gdzie po sukcesie Dnia Matki pojawiły 

się głosy, by ustanowić święta również dla pozosta-

łych członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się 

naturalnym dopełnieniem. Pierwsze obchody święta 

odbyły się 19 czerwca 1910 roku w stanie Wa-

szyngton za sprawą niejakiej Sonory Smart Dodd — 

córki weterana wojny secesyjnej Williama Smarta. 

Sonora Dodd, dowiedziawszy się o ustanowieniu 

Dnia Matki (3 lata wcześniej w 1907 r.), wpadła na 

pomysł, by analogiczne święto wprowadzić dla 

uczczenia pamięci, trudu opieki nad rodziną i zasług 

wszystkich ojców — w szczególności, jej własnego, 

który po śmierci matki samotnie wychowywał ją 

oraz pięcioro młodszego rodzeństwa. Wydarzenie 

miało charakter lokalny, a starania o wprowadzenie 

go na skalę krajową nie przyjęły się przez kolejnych 

kilka dekad.  

Wkrótce Dzień Ojca ... 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
https://pl.wikipedia.org/wiki/19_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowst%C4%85pienie_Pa%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_wielkanocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_M%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skandynawia
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ojciec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/23_czerwca
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-Będę tu całe wakacje. 

-No coś ty, ja też. Powiedz, lubisz przyjeżdżać tu na wieś? - zapytała 

ukradkiem Ania. 

-Bardzo lubię, tu się nigdy nie nudzę - odpowiedział. 

-Masz tu kolegów?  

-Nie, w sąsiedztwie nie ma dzieci w moim wieku. Z resztą tu nie ma 

dzieci. 

-To jak to jest możliwe, że się nie nudzisz, skoro nawet pogadać nie 

masz z kim? 

-Ale zadajesz dużo pytań – stwierdził. - Pozwól, że teraz ja kilka 

zadam. 

-Dobrze, pytaj. 

-Czy umiesz dochować tajemnicy? 

-Tak, umiem. 

-Dobra powiedzmy, że ci wierzę, ale to wyjdzie w praniu. Kolejne, 

czy wierzysz w magię? 

-W magię? - powtórzyła - Magia nie istnieje, stworzono ją tylko na 

potrzeby książek fantastycznych i filmów. 

-A wyobraźnia? Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie, że patyk to 

miecz, a czarny kruk to szpieg donoszący wiadomości wrogowi kró-

lestwa? - Ania spojrzała na Maćka z niemałym zdziwieniem. Nie 

wiedziała, co mu  odpowiedzieć. Jak była mała, często się tak bawiła, 

ale teraz, kiedy jest już nastolatką...  

-Raczej nie - odpowiedziała Ania. Chłopak na tą wiadomość posmut-

niał. 

-Rozumiem - nastała niezręczna cisza. - Ja już może pójdę, bo późno 

się robi -stwierdził Maciek. 

-Ja też. Babcia się będzie martwić gdzie jestem. To do zobaczenia - 

powiedziała i podniosła rękę w geście pożegnania. 

-Tak... do zobaczenia - powiedział Maciek, wkładając ręce do kieszeń 

i poszedł w swoim kierunku. Ania posmutniała i wróciła do domu. W 

nocy miała dość dziwny dla niej sen, bo dawno już nie śniło się jej 

coś wyimaginowanego. Po przebudzeniu niewiele z tego pamiętała, 

ale pewien szczegół utkwił jej w pamięci. 

-Może ja jeszcze umiem sobie coś wyobrazić? - zapytała sama siebie. 

Po śniadaniu poszła nad staw, ponieważ miała wolne od pracy. Miała 

nadzieję, że będzie tam Maciek. Nie myliła się, stał na brzegu i pusz-

czał kaczki.  

-Cześć, Maciek - powiedziała nieśmiale Ania. 

-Hej, Ania - odpowiedział jej, nawet nie odwracając się w jej stronę. 

-Wiesz, chciałam cię przeprosić za tę ostatnią odpowiedź. Chyba 

mam jeszcze troszkę wyobraźni. - Chłopak nic nie odpowiedział, stał 

jak słup soli. 

-Przekonamy się, ile jej jeszcze masz – powiedział, odwracając się do 

niej z uśmiechem na twarzy. – Chodź, pokażę ci coś - dodał. Złapał 

Anię za rękę i pociągnął za sobą w stronę lasu. Szli tak chwilę, kiedy 

Maciek się zatrzymał. Oczom Ani ukazała się wielka grota. 

-To jest loch - powiedział chłopak, wskazując ręką na jaskinię. Po 

chwili poszli dalej. Na drodze stanęła im dość rwąca rzeka. 

-I jak my to przejdziemy?  

-Użyj wyobraźni - odpowiedział jej chłopak. Ania nie wiedziała, jak 

wyobraźnia ma pomóc jej przejść przez rzekę. Patrzyła chwilę na 

chłopaka, ten tylko się uśmiechnął i wskazał powalone drzewo, które 

teraz łączyło oba brzegi rzeki. Dziewczyna spojrzała na kolegę  

błagalnym spojrzeniem, chciała usłyszeć, że nie chodzi mu o to, żeby  

przejść po tym drzewie. Maciek poszedł pierwszy i nim zdążyła coś 

powiedzieć, on już był po drugiej stronie. To niewiarygodne, prze-

szedł po tym pniu jak po moście. Poszła spróbować, ale cały czas 

ślizgały jej się nogi na wilgotnej korze.  

-Użyj wyobraźni! - krzyknął Maciek. - Wyobraź sobie, że to most! -  

Dziewczyna starała sobie wyobrazić ten most, ale jakoś nie mogła. 

Wtedy nagle przed nią pojawił się chłopak, wyciągnął do niej rękę. 

-Chodź, pomogę ci - powiedział. Ania bez wahania i szybko złapała 

rękę chłopaka. Poszli dalej, Maciek oprowadził ją po całym swoim 

królestwie. Rolę zamku pełnił domek na drzewie, rolę straży  dość 

specyficznie posadzone drzewa.  

-Teraz przekonamy się, czy umiesz dotrzymać tajemnicy. Obiecaj mi, 

że nigdy nikomu nie powiesz o tym miejscu, choćby nie wiem co. 

-Obiecuję. 

-A teraz mogę ci powiedzieć, że tu dzieją się prawdziwe czary, to 

miejsce jest naprawdę magiczne. A my mamy go strzec przed wroga-

mi - Maciek wytłumaczył Ani wszystko o treści tego miejsca i  tych 

wrogów. Przychodzili tu bardzo często, nawet nie zauważyli, że wa-

kacje dobiegają końca. Kiedy Ania przyszła do królestwa, w pierwszy 

dzień ostatniego tygodnia, dostrzegła, że Maciek już tam jest i patrzy 

na zachodzące słońce.  

-Hej, Maciek, co jest? - zapytała zmartwiona. 

-Wakacje dobiegają końca i trzeba wracać do szkoły - odpowiedział, a 

w jego głosie można było usłyszeć rozczarowanie.  

-No wiem, ale już za dziesięć miesięcy znów będą wakacje.  

-Ale ja nie chcę, bo im starszy jestem, tym jest mi trudniej i w końcu 

trzeba będzie mi wyrosnąć z tego. Nie chcę tego. - Chłopak zerwał się 

na równe nogi i pobiegł w stronę mostu. Ania nie zdążyła go dogonić. 

Nagle usłyszała trzask i dość głośny plusk. Pobiegła ile sił w nogach, 

lecz kiedy dobiegła, ujrzała złamane w połowie drzewo i ani śladu po 

Maćku. Przestraszona i ze łzami w oczach rozglądała się na boki i 

niewielki kawałek dalej zauważyła nieprzytomnego Maćka, leżącego 

na brzegu. Szybko pobiegła w jego stronę, ale nie mogła dobiec, wy-

dawało jej się, że drogi nie ubywa i nagle... się obudziła, podparła się 

na łokciach o łóżko i złapała się za głowę. 

-To tylko sen - powiedziała sama do siebie. Wtedy do pokoju weszła 

jej mama. 

-Kochanie, mam nadzieję, że jesteś spakowana, bo jedziemy do babci. 

Ubrała się i wzięła walizkę. Razem z rodzicami pojechała do babci. 

Po przywitaniu się ze staruszką, Ania poszła nad staw, a tam na ławce 

siedział chłopak. Odwrócił głowę w jej stronę i uśmiechnął się. Wstał 

z ławki i przywitał się. 

-Cześć, jestem Maciek, a ty? 

-Cześć, jestem Ania…  

Alicja Siłka 
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 Dzień Sportu w  

Szkole Podstawowej 
Każdego roku w dniu pierwszego 

czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. Z tego 

powodu w naszej szkole świętowaliśmy na 

sportowo. Uczniowie klas od 1 do 3 rywalizo-

wali ze sobą w małej sali gimnastycznej, ucz-

niowie klas od 4 do 6 – się na hali , a gimna-

zjaliści – na szkolnym boisku. 

Dodatkowo Samorząd Uczniowski 

Szkoły Podstawowej zorganizował dla kole-

gów konkurs „Mam Talent”. Każda klasa mia-

ła wytypować uczniów, którzy zmierzyli się ze 

sobą w następujących konkurencjach: układ 

taneczny, śpiewanie piosenki, popis sportowy. 

W tej części spotkania najlepsza okazała się 

klasa 4a, która zdobyła 15 punktów. Drugie 

miejsce zajęła klasa 5b, bo zdobyła 13 punk-

tów, trzecie – klasa 5a z 12 punktami, czwarte 

– klasa 6 (10punktów), a ostatnie – klasa 4b, 

która zdobyła 8 punktów.  

 Później czwartoklasiści pojechali do 

Flyparku w Rzeszowie. Natomiast pozostali 

uczniowie rywalizowali ze sobą na torze prze-

szkód. Najlepsza w tej konkurencji okazała się 

klasa szósta, którą reprezentowali Roksana 

Musiał i Daniel Gargała. Drugie miejsce zajęła 

klasa 5a. To zasługa Emilki Bazylewicz i Ka-

roliny Techman. Na trzecim miejscu była klasa 

5b – Patrycja Bącal i Damian Pieczonka.   

Następnie uczniowie tych klas konkuro-

wali ze sobą w grach zespołowych. Najpierw  

grali w siatkę, a potem w ręczną. Zwyciężyła 

klasa 6, drugie miejsce zajęła klasa 5b, a trze-

cie klasa 5a. 

 

To był wesoły dzień. Aktywnie i mi-

ło spędziliśmy czas. Dodatkowo rodzice 

przygotowali dla nas poczęstunek w postaci 

pieczonych kiełbasek z keczupem oraz 

słodkiej czekolady. Pogoda dopisała. Było 

ciepło i słonecznie. 

                                                                                      

Natalia Bem, kl.5b 

W Muzeum Zamku  

w Łańcucie 
We wtorek 11 maja 2017r. uczniowie klas piątych 

wybrali się na wycieczkę do Łańcuta. Najpierw 

spacerowaliśmy po parku wokół uroczego pałacu. 

Następnie podzieleni na dwie grupy udaliśmy się 

na lekcje muzealne: o mecenasach i artystach, a 

także o instrumentach muzycznych zgromadzo-

nych w muzeum. Później zwiedzaliśmy samodziel-

nie II piętro. Założyliśmy specjalne słuchawki i 

zabraliśmy audioprzewodniki. W każdej  
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z muzealnych sal przyciskaliśmy odpowiedni 

przycisk z numerem i wysłuchaliśmy opowieści o 

przeznaczeniu danej komnaty.  

Najbardziej podobała mi się sala balowa na 

pierwszym piętrze. Mogło się w niej bawić 50 par. 

Duże wrażenie zrobiły na mnie piękne drewniane 

podłogi w niezwykłe wzorki. Były wykonane metodą 

intarsji. Ściany ozdobione były starymi, cennymi ob-

razami i rzeźbami.  Myślę, że mieszkańcy pałacu 

przebywali w bardzo komfortowych wnętrzach. Ich 

życie było ciekawe.  

Wycieczka była bardzo udana. Zwiedziliśmy 

wspaniały zamek, a na koniec zjedliśmy pyszne lody. 

Klaudia Skitał, kl. Vb 

Spotkanie na Litwie 

W maju odwiedziliśmy Litwę w ramach Pro-

jektu Erasmus +. Wycieczkę rozpoczęliśmy w dniu 

13 maja. Na lotnisku w Jasionce spotkaliśmy się z 

opiekunami, Panią Dyrektor Joanną Ząbek i Panią 

Iwoną Nycz. Byłam najmłodszą uczestniczką wyjaz-

du. Oprócz mnie pojechali jeszcze Ala Skop, Ola 

Pilecka, Madzia Gargała i  Kuba Zając. Po kontroli i 

odprawie niespodziewanie spotkaliśmy Roberta Bie-

dronia, z którym zrobiliśmy sobie zdjęcie. Z Jasionki 

polecieliśmy samolotem do Warszawy, a następnie 

do Wilna. Potem podróżowaliśmy autobusem do 

Uteny. Nasi przyjaciele już czekali na nas przed 

szkołą. Zamieszkałam u jednej rodziny, a po połu-

dniu spotkałam się z moimi koleżankami podczas 

spaceru w parku.  

Następnego dnia Litwini oficjalnie powitali 

nas bardzo serdecznie i miło. Potem wszystkie dele-

gacje udały się na zwiedzanie szkoły. Wzięliśmy 

udział w warsztatach plastycznych, podczas których 

wykonaliśmy prezenty dla mieszkańców Domu 

Opieki. Po południu prezentowane były filmy oraz 

plakaty związane z solidarnością. Następnie  

obejrzeliśmy przedstawienie w wykonaniu 

przedszkolaków  z Uteny. 

Kolejnego dnia wybraliśmy się na całodnio-

wą wycieczkę do Wilna. Zwiedziliśmy najważniej-

sze zabytki miasta wraz z naszymi przyjaciółmi ze 

szkół partnerskich.  

W środę pozostaliśmy w Utenie. Zwiedzili-

śmy najbliższą okolicę.  Byliśmy w muzeum, ko-

ściele oraz w schronisku dla zwierząt. Najbardziej 

spodobały mi się urocze, małe kotki.   

Ostatniego dnia wizyty w miasteczku Igna-

lina uczyliśmy się piec tradycyjne ciasto litewskie 

Sakotis. Było bardzo smaczne. Następnie spotkali-

śmy się z  osobami starszymi,  podopiecznymi Do-

mu Opieki. Wręczyliśmy mieszkańcom wykonane 

przez nas prezenty oraz przedstawiliśmy krótkie 

show. Byliśmy ubrani w tradycyjne ludowe stroje i 

zaśpiewaliśmy kilka tradycyjnych piosenek z róż-

nych regionów Polski. Na twarzach wielu osób 

starszych pojawił się uśmiech.   

W piątek wstaliśmy bardzo wcześnie rano i 

udaliśmy się na lotnisko do Wilna, skąd wyruszyli-

śmy w drogę powrotną do domu. Bardzo się ucie-

szyłam, kiedy ujrzałam swoich rodziców.  

Bardzo mi się podobało na Litwie. Chciała-

bym kiedyś jeszcze odwiedzić ten kraj. 

                        Aleksandra Cukierda, kl. Va 
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                 Labas 

rytas Litva! 
Kraczkowa, 14.05.17r., niedziela 

Ja – Ola Pilecka, Magdalena Gargała, 

Jakub Zając, Alicja Skop, Ola Cukierda, pani 

Dyrektor Joanna Ząbek i pani Iwona Nycz 

wyruszamy po wspaniałą kolejną przygodę w 

ramach 

programu 

Erasmus 

+ sfinan-

sowanego 

przez UE 

i lecimy 

do Litwy.  

Tra-

sa Warszawa – Wilno mija błyskawicznie. Na-

wet nie odczuliśmy godzinnej różnicy czasu. 

W Uciana  miło zostajemy przywitani przez 

litewskie rodziny. Oprócz nas są tam także 

uczniowie uczestniczący w programie Era-

smus + z Francji, Grecji, Włoch i Hiszpanii. 

Każda z rodzin przygotowała niespodzianki. 

My też przywieźliśmy prezenty z Polski dla 

wszystkich. Ja z Madzią mieszkam u fanta-

stycznej litewskiej rodziny. Ala z Kubą trafiła 

do rodziny Kamili, którą gościłam w Polsce, a 

Ola Cukierda mieszka u Arvile. 

  

Nasi litewscy opiekunowie 

w pierwszym dniu pokazują nam 

malownicze krajobrazy, o których 

pisał Mickiewicz... Zabrali nas do 

parku, nad jezioro i zapewnili 

nam świetną zabawę na placu za-

baw.  

Litwa, 15.05.17r., poniedziałek 

 Ten dzień zapowiadał się bardzo 

ciekawie. Rano po zjedzonym śniada-

niu i przygotowaniu się uczestniczyli-

śmy w ceremonii przywitania wszyst-

kich gości biorących udział w progra-

mie Erasmus+. Tradycyjnie zostaliśmy 

przywitani chlebem. Przepiękne tańce 

w wykonaniu litewskich uczniów za-

chwyciły wszystkich.  

W szkole czekała nas jeszcze prezenta-

cja związana z solidarnością. Każdy 

kraj wywiązał się z tego zadania fanta-

styczne. Następnie udaliśmy się do 

klas dzieci, u których mieszkaliśmy. 

Wieczorem każda z rodzin zapewniła 

swoim gościom liczne atrakcje m.in, 

kręgle lub 

planeta-

rium. 
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Litwa, 16.05.17r., wtorek 

 W tym dniu pojechaliśmy na wycieczkę 

do Wilna. Zwiedziliśmy tam największe, 

najpiękniejsze, a zarazem najbardziej za-

chwycające kościoły, byliśmy w muzeum, a 

także mieliśmy okazję wspiąć się na ponad 

60- metrową wieżę, z której mogliśmy zoba-

czyć całą panoramę miasta. Cudowne wido-

ki! Najbardziej zaskakujące było to, że uda-

ło nam się zobaczyć żonę prezydenta Litwy 

wraz z policją i mnóstwem ochroniarzy. 

Mieliśmy także okazję kupić pamiątki. W 

Wilnie był również lunch. Czy wy wiecie, że 

w Litwie jedzenie jest bardzo podobne do 

naszego polskiego!??? Ale cóż się dziwić, 

kiedyś Litwa należała do Polski. W drodze 

powrotnej wstąpiliśmy na Akropol – nie, nie 

nie na grecki, ale do litewskiego centrum 

handlowego, gdzie mieliśmy czas wolny.   

Litwa, 17.05.17r., środa 

Tego dnia zostaliśmy oficjalnie powitani 

przez burmistrza Uteny, który przybliżył 

nam historię tego pięknego miasta oraz 

wręczył wspaniały prezent – wygrawerowa-

ną tabliczkę upamiętniająca wizytę. Po spo-

tkaniu udaliśmy się na spacer po mieście. 

Zwiedziliśmy lokalne muzeum, kościół oraz 

pojechaliśmy do schroniska dla zwierząt. 

Było tam bardzo dużo kotów i kilka psów. 

Na koniec dnia odbyła się ceremonia zakoń-

czenia całego projektu Erasmus+. Dzieci 

podsumowały wkład pracy związany z tym 

projektem. Zostały zaprezentowane tańce z 

każdego kraju: Grecji, Włoch, Hiszpanii, 

Francji i Polski. Uczniowie litewskiej szkoły 

zaśpiewali słynną piosenkę ,, We are the 

world ’’ . Oklaskom nie było końca. 

  

Litwa, 18.05.17r., czwartek 
 

 Ahhhhhh!!! Ten dzień zapowiadał się 

naprawdę bardzo ciekawie. Została zor-

ganizowana wycieczka do małego mia-

steczka Ignalina, gdzie mieliśmy okazję 

upiec tradycyjne ciasto litewskie Sakotis. 

Mniammm! Palce lizać! Byliśmy także w 

jednym z parków narodowych, a następ-

nie na wzgórze Ladakalnis, z którego po-

dziwialiśmy piękny widok roztaczający 

się na sześć jezior. Pojechaliśmy również 

w miejsce, gdzie mogliśmy oglądać, jak 

produkowany jest miód. Była tam altan-

ka, w której mieliśmy piknik i mogliśmy 

miło spędzić czas. Następnie pojechali-

śmy do domu opieki nad starszymi ludź-

mi.  

Każdy kraj przygotował jakiś upominek 

dla jego podopiecznych (w formie wystę-

pu). My zaśpiewaliśmy trzy znane, pol-

skie, ludowe piosenki, a w rytm muzyki 

tańczyliśmy. Sądząc po minach wszyst-

kich starszych ludzi, wypadliśmy wspa-

niale! 

Litwa, 19.05.17r., piątek 

 Już wracamy do domu. Bardzo wcze-

snym rankiem pożegnaliśmy się z naszy-

mi przyjaciółmi z litewskiej szkoły i auto-

bus zabrał wszystkich uczestników na 

lotnisko w Wilnie, skąd wylatywaliśmy 

do Warszawy. Pożegnaniu towarzyszyły 

łzy, uściski i wielkie emocje. Każdy z nas 

na pamiątkę otrzymał upominek. Litwa 

jest piękna! Wszyscy byli dla nas tacy 

uprzejmi i mili. Szkoda wyjeżdżać. No 

ale cóż … wszystko co dobre, zawsze 

szybko się kończy.  

Aleksandra Pilecka 
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- Letnie wyjazdy wymyślili 

Rzymianie. Latem opuszczali 

rozgrzane miasto i wyjeżdżali w 

odległe rejony odpocząć od tło-

ku. To właśnie oni wymyślili 

także dom letni. 

- W Chorwacji leży najmniejsze 

miasto świata - Hum. Liczba je-

go mieszkańców waha się po-

między 17 a 23 osobami. 

- Dawna grecka waluta - drach-

ma - była najstarszą walutą Eu-

ropy. W chwili zastąpienia jej 

przez euro miała 2650 lat. 

 

Hasła do krzyżówki 

 

1. Fikołek  w powietrzu. 

2. Ciągle by jadł. 

3. Siedziba bogów greckich. 

4. „ … Lisa’’ w Luwrze. 

5. Mknie po torach. 

6. Towarzyszyły Apollinowi. 

7. Paź królowej. 

8. „ … o Basię’’  

9. Kolej podziemna. 

10. Karmi młode mlekiem 

 

 

Kinga Szmuc 

Sponsor nagród w konkursie Wierny czytelnik 

Kupon konkursowy nr 8 

Odpowiedz na pytanie: 

Jakie  przesłanie  kieruje  do nas autorka opowiada-

nia „ W stronę wyobraźni… ”? 

…………………………………………………

…………………………………………………………

Nauczycielka języka polskiego pyta uczniów: 

-Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela" ? 

- Wakacje, proszę pani!  

Jaś wraca do domu i mówi mamie: 

- Na matematyce jako jedyny odpowiedziałem na pytanie pani! 

- Brawo, a jakie było pytanie? 

- Kto nie odrobił lekcji. 

Na zakończenie roku szkolnego nauczyciel zwraca się do 

uczniów: 

- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i żebyście we 

wrześniu wrócili mądrzejsi. 

- Nawzajem – odpowiada młodzież. 

Nauczyciel: 

- Gdybyś miała pomnożyć 1345 przez 648, co byś otrzymała? 

Marysia: 

- Błędny wynik. 


