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Witajcie w Nowym Roku! 
 

Z głębi serca płynące życzenia: 

Zdrowia i marzeń spełnienia, 

iskierek radości i dużo miłości w  całym 2017 roku 

                                 

                          przesyła redakcja Flasha 

Za nami I semestr! 

   Trudno uwierzyć w to, jak szybko mija czas. Wydaje się, 

że zaledwie kilka dni temu rozpoczynaliśmy rok szkolny, a 

jednak to tylko złudzenie. Za nami już I półrocze. W naszej 

szkole był to czas intensywnej pracy, rozrywki i ciekawych 

wydarzeń. Nie zabrakło spotkań  z interesującymi ludźmi, 

akademii i uroczystości, wycieczek i wyjazdów, dyskotek i 

akcji charytatywnych. Większość   uczniów Gimnazjum chęt-

nie angażowała się w pozalekcyjne formy działalności szkol-

nej i przeprowadziła sporo akcji na rzecz potrzebujących. Ale 

jakie wyniki osiągnęliśmy? Oto najistotniejsze informacje 

o naszych osiągnięciach. 

Największymi sukcesami w konkursach mogą pochwalić się: 

Aleksandra Kuźniar i Justyna Szydełko z klasy IIb PG oraz 

Daniel Gargała z kl. VI SP, którzy zdobyli główną nagrodę w 

XXIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Szopek Bożonaro-

dzeniowych; Wiktoria Jurek z klasy IIIb PG laureatka II miej-

sca w kategorii poezja w XVI Międzywojewódzkim Przeglą-

dzie Twórczości Dzieci i Młodzieży „Matka Ziemia”, Dawid 

Rogowski z kl. IIIb PG laureat III miejsca w wyżej wymienio-

nym konkursie w Pysznicy w kategorii plastyka; Kamila Bart-

man z kl. Ib PG laureatka I miejsca w Powiatowym Konkursie 

Recytatorskim „Raki 2016” ph. Poezja Polski Walczącej, któ-

ry odbył się w Rakszawie. 

Uczniowie naszego Gimnazjum otrzymali: 51 ocen celujących 

(najwięcej uczniowie klas I),  445 bardzo dobrych, 571 do-

brych, 582 dostatecznych, 462 dopuszczających, 9 niedosta-

tecznych. Gimnazjaliści otrzymali 14 zachowań wzorowych, 

39 bardzo dobrych, 53 dobrych, 23 poprawnych, 10 nieodpo-

wiednich. Nikogo nie oceniono nagannie.  

Ranking klas przedstawia się następująco: Ib – średnia ocen 

3,70,  Ia –  3,57,  IIIb – 3,53, IIb – 3,49, IIIa – 3,37, IIa – 3,30. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej otrzymali: 46 ocen celują-

cych, 406 ocen bardzo dobrych, 299 ocen dobrych, 185 ocen 

dostatecznych, 43 oceny dopuszczające. Uzyskali 17 ocen 

dobrych, 8 ocen poprawnych. 

Ranking klas przedstawia się następująco: IVa średnia klasy 

4,32, IVb -  4,31,  V a – 4,22, Vb – 4,18, VI a – 4,17. 

Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu, nagro-

dzeni stypendium to:  

a) gimnazjaliści: Patrycja Międlar (4,8), Gabriela Ruszel (5,06), 

Norbert Kargol (4,8), Radosław Olbrycht (4,8) – Ia, Aleksandra 

Pilecka (4,87), Aleksandra Probachta (4,8), Maksymilian Jękot 

(5,20), Michał Kielar (4,27) – Ib, Justyna Szydełko (5,07), Oli-

wia Kudyba (4,80) – II b, Karolina Maternia (4,75) – IIIb. 

b) uczniowie sp: Janowska Oliwia (5,27) – IV a, Siwak Andże-

lika (5,09) – IV a, Kunysz Maciej (5,09) – IV a, Panek Marlena 

(5,27), Techman Patrycja (5,12), Kisała Tomasz (5,0) – IV b, 

Cukierda Aleksandra (5,0), Michna Wiktoria (5,18), Kisała 

Sebastian (5,0) – V a, Bącal Patrycja (5,0), Bem Natalia (5,0) – 

V b, Malski Dawid (5,0), Zając Jakub (5,0) – VI a. 

Warto wspomnieć o tych, których dużym sukcesem jest stupro-

centowa frekwencja, są to: Anna Tłuczek (IV a), Panek Marle-

na (IVb), Nycz Zuzanna (IVb), Krystian Bukała (IVb), Cukier-

da Aleksandra (Va), Sylwia Kud, Patrycja Lekowska, Patrycja 

Magryś – Vb, Tereszkiwicz Dawid (VI a) – ze Szkoły Podsta-

wowej. Patrycja Międlar, Daria Kamińska, Gabriela Ruszel – 

Ia, Sowa Ewelina – Ib, Bereś Kinga, Siłka Szymon, Międlar 

Kamila – IIa, Ząbek Krystian, Maternia Karolina – IIIb. 

Gratulujemy wszystkich sukcesów i życzymy owocnej pracy 

w II semestrze. 

Wiktoria Jurek 
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Każdego roku w grudniu roi się od Mikołai. 

Chodzą po ulicach wielkich metropolii i po wiej-

skich drogach, odwiedzają domy katolickie i prawo-

sławne. W centrach handlowych i wszędzie tam, 

gdzie spojrzymy. Patrzą na nas z telewizora i kom-

puterowego monitora. W czerwonym płaszczu, w 

czerwonej czapie z pomponem i w ciepłych butach, 

również czerwonych. Przypominają bardziej pajace 

wielkoludy niż biskupa. Tylko w nielicznych miej-

scach spotkać można prawdziwego Mikołaja. Na 

głowie ma mitrę, w ręku pastorał; przywdziany w 

strój biskupi, z nieodłącznym workiem na plecach z 

prezentami. Tak wygląda prawdziwy Mikołaj  – św. 

Mikołaj! Reszta Mikołai jest fałszywa! Te z Disney-

landu i te z super- i hipermarketów są profanacją i 

świętokradztwem. Przypominają raczej natrętnych 

akwizytorów niż biskupa Mikołaja, dobroczyńcę z 

Miry. 

 

Rzecz ciekawa, św. Mikołaj nie  uwspółcześnił się 

na Wschodzie, pozostaje tam wciąż dobrym bisku-

pem, mającym staranie o swych czcicieli; będącym 

dla nich światłem, które nadal rozprasza mroki 

współczesnego egoizmu. Biskup ze Wschodu czer-

pał swą moc z serca. Współcześni Mikołaje robią po 

prostu biznes; są do wynajęcia za pieniądze. Tak na-

prawdę niczego nie dają od siebie. Ich dobroczyn-

ność to po prostu show, za który płacą rodzice. 

Co dzisiaj wiemy o św. Mikołaju? Prawie nic. Tylko 

tyle, że przynosi prezenty. Ale św. Mikołaj nie przy-

nosił prezentów grzecznym dzieciom. Mikołaj po-

magał ludziom w potrzebie i czynił to zawsze ocho-

czo i anonimowo. Bez rozgłosu. 

Urodził się bardzo dawno temu, około 270 roku, w 

mieście Patara, w Azji Mniejszej, w regionie Anato-

lii w dzisiejszej Turcji. Był jedynakiem. Rodziców 

miał zamożnych. Stare podanie opowiada, że Miko-

łaj już jako noworodek bez niczyjej pomocy stanął 

wyprostowany na własnych nogach, przez co wpra-

wił w zdumienie rodziców. Gdy był młodzieńcem, 

ojciec oddał go pod opiekę nauczyciela. 

Dziwny to był jedynak. Od najmłodszych lat wyróż-

niał się dobrym sercem. Gdy zmarli jego rodzice, 

chętnie dzielił się odziedziczonym majątkiem z ubo-

gimi i potrzebującymi. Dante w „Boskiej Komedii” 

wspomina o skrycie podrzuconych przez Mikołaja 

pieniądzach trzem córkom zubożałego szlachcica, 

przez co umożliwił im zamążpójście. 

 

      Metody, patriarcha Konstantynopola, opowiada 

o tym, jak niedługo przed wyborem na biskupa św. 

Mikołaj miał widzenie, w którym Zbawiciel wręczył 

mu Ewangelię, a Bogarodzica włożyła na jego ra- 

miona biskupi paliusz. Zgodnie z relacją „Żywotu 

św. Mikołaja”, po podniesieniu do godności bisku-

piej, miał powiedzieć: „Ta posługa i ten urząd wy-

magają odmiennego podejścia, aby nie żyć już dłu-

żej dla siebie, ale dla innych”. Życie dla innych jest 

cechą charakterystyczną Mikołaja; przejawia się ona 

w trosce okazywanej ludziom: staraniach o zapew-

nienie im utrzymania, ochroną przed żywiołami i 

ludzką niesprawiedliwością. Towarzyszyły temu 

liczne cuda – za życia i po śmierci. Powiadają, że już 

jako dziecko  uzdrowił kobietę z uschniętą ręką. Wy-

brany na biskupa Miry Mikołaj podbił serca swoich 

wiernych. Otaczał ich troskliwością i wspomagał w 

każdy nadarzający się sposób.  I tak, św. Mikołaj 

wyprosił ułaskawienie trzem młodzieńcom z Miry, 

skazanym wyrokiem cesarskim na karę śmierci; ura-

tował rybaków podczas gwałtownej burzy. Przybył 

na pomoc tonącym, wymienionym z imienia: Janowi 

(ojcu patriarchy Metodego) i Demetriuszowi. Wyra-

tował z niewoli Arabów chłopca; w czasie zarazy 

osobiście usługiwał chorym, wskrzesił trzech po-

dróżnych – zamordowanych w przydrożnym zajeź-

dzie przez chciwego. Sławą cudów św. Mikołajowi 

dorównać może jedynie św. Antoni.  

Święty Mikołaj otaczany jest szczególną czcią. 

Czczą go nie tylko chrześcijanie, ale również muzuł-

manie. W prawosławiu zajmuje trzecie miejsce: po 

Bogarodzicy i św. Janie Chrzcicielu. Powodem 

szczególnej czci oddawanej Biskupowi, który nie 

pozostawił po sobie żadnych dzieł teologicznych ani 

pism, jest to, że Kościół widzi w nim uosobienie do-

brego pasterza, obrońcy ubogich i potrzebujących. 

Jako niestrudzony i bezkompromisowy obrońca wia-

ry, Mikołaj był jednocześnie „łagodny i delikatny w 

swym usposobieniu oraz pokorny duchem”. Nie był 

wyniosłym i niedostępnym biskupem, ale dobrym i 

kochającym ojcem, gotowym w każdej chwili 

przyjść z pomocą tym, którzy go wzywają. Co tu 

dużo mówić, czasem brakuje dziś takich świętych 

Mikołajów, takich biskupów i kapłanów... 

Cały grudzień jest naznaczony pokojem i dobrem. 

Św. Mikołaj przynosi nam  prezenty: zapakowane w 

kolorowy papier „dobro” i nie mniej ważny prezent 

wręczany w zimowy wieczór – pokój. Pokój serca i 

miłość wigilijnego wieczoru. 

Misja św. Mikołaja zaczyna się 6 grudnia, ale nie 

kończy się pod choinką; trwa w Kościele przez cały 

rok. W tym wyraża się chrześcijańska Caritas, o któ-

rej przypomniał papież Benedykt XVI w swej ency-

klice Deus caritas est. 

Mikołajkowe wspomnienia  
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Bóg jest miłością, odwiecznym darem dla wszystkich 

ludzi: życiem i szczęściem, którego znakiem, tu na 

ziemi w grudniu, są roześmiane oczy dziecka na wi-

dok choinki i wyciągnięte ręce do św. Mikołaja; ro-

ześmiane oczy i wyciągnięte ręce nie do pohukujące-

go Merry Christmas pajaca w czerwonym kubraku na 

saniach ciągnionych przez renifery, lecz do świętego 

kapłana, biskupa - pasterza, który zna problemy i po-

trzeby swoich podopiecznych i stara się im zaradzić 

nie tylko słowem, lecz dobroczynnością, czynieniem 

dobra, na co dzień. Św. Mikołaj przeżył swoje życie, 

czyniąc dobro. Stał się uosobieniem bezinteresownej 

miłości. Nie miłował słowem i językiem, ale czynem 

i prawdą. Zmarł 6 grudnia.  

Dziś, obdarowując się prezentami z okazji mikoła-

jek, nie zapominajmy o idei, która przyświecała 

biskupowi, a na pewno nasze prezenty będą cie-

szyły nie tylko obdarowywanych, ale i nas. 

 

Gabriela Ruszel 

Mikołajki             

w szkole 

Dzień 6 grudnia to Dzień 

Świętego Mikołaja.  Na ten dzień wszystkie dzieci 

czekają cały rok,  a szczególnie dzieci w Kraczko-

wej, gdyż ten święty jest patronem naszej parafii. 

Dlatego chętnie uczestniczą we mszy świętej odpu-

stowej przed lekcjami. Do szkoły tego dnia więk-

szość uczniów założyła Mikołajową czapkę, by 

uczestniczyć w zabawie wymyślonej przez Samorząd 

Uczniowski.     Na korytarzach było czerwono i bar-

dzo radośnie.  Jednak  wszyscy uczniowie z niecier-

pliwością oczekiwali na przybycie Świętego Mikoła-

ja, który wraz z aniołkami odwiedzał po kolei klasy i 

wręczał dzieciom prezenty. Na korytarzu ciągle 

dźwięczał jego dzwonek, który informował, w jakim 

kierunku udaje się oczekiwany gość. To elektryzowa-

ło wszystkich. Kiedy wreszcie dotarł do jakiejś klasy, 

uczniowie witali go serdecznie i cieszyli się z prezen-

tów, które wręczał. Potem wszyscy ustawiali się ob-

ok choinki do pamiątkowego zdjęcia.  

Po lekcjach każde dziecko wracało do domu z 

uśmiechem na twarzy. Tego jednak dnia warto też 

pamiętać  innych, bo przecież więcej radości daje 

dawanie, niż otrzymywanie. Uczniowie naszej 

szkoły chętnie brali udział w akcjach charytatyw-

nych. Przynosili różne artykuły, zabawki, słodycze, 

soczki, by podarować je chorym dzieciom w hospi-

cjum. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też akcja 

„Góra grosza”, organizowana już XVII raz. 

                                                                                                                                    

Patrycja Bącal 

Mikołajki w „Kolorado” 

Dnia 5 grudnia 2016r. , w przeddzień Dnia 

Świętego Mikołaja, uczniowie klasy 5b wybrali się 

do „Kolorado „ w Kraczkowej. Był to oryginalny 

prezent mikołajkowy.  

Najpierw uczniowie świetnie się bawili na 

Sali zabaw: zjeżdżali na zjeżdżalniach, wspinali po 

pajęczynie, jechali na specjalnych pontonach. Po ja-

kimś czasie wszyscy zebrali się w basenie z kulkami 

i zaczęła się wielka bitwa. Po godzinie szaleństwa 

był czas na trochę odpoczynku i relaksu. Później ko-

ledzy i koleżanki udali się do kręgielni i podzielili na 

cztery grupy. Każda z nich stanęła przy swoim torze i 

zaczęła toczyć kule. Niektórym szło bardzo dobrze, 

zbili ponad sześćdziesiąt kręgli. Po trzech rundach 

wszyscy bardzo zgłodnieli, dlatego zeszli na dół do 

pizzerii. Rodzice zamówili aż cztery pizze. Po dwu i 

pół godzinnym szaleństwie uczniowie wrócili bez-

piecznie do domu. 

Tegoroczne mikołajki na pewno na długo zo-

staną im w pamięci.  

                                                                         

Klaudia Skitał  
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WYWIAD Z ABSOLWENTEM             

NASZEJ SZKOŁY 
 

Z Weroniką Kucabą, ubiegłoroczną ab-

solwentką naszego Gimnazjum, rozma-

wiał Hubert Grad 

-Jak wspominasz czas nauki w Kraczkowej? 

-Dziewięć lat spędzonych w szkole w Kraczkowej 

było dla mnie wspaniałym czasem. To właśnie tutaj 

nauczyłam się tak wielu rzeczy, odnosiłam zarówno 

pierwsze sukcesy, jak i porażki. Szkoła jest dla każde-

go z nas nieodłącznym elementem życia, więc tak 

ważne jest, aby czuć się w niej dobrze. Dla mnie nie-

wątpliwie była ona miejscem, do którego chętnie 

przychodziłam, szczególnie w ostatnich latach mojej 

nauki w Kraczkowej. Przede wszystkim jednak to 

właśnie tutaj  poznałam tak wielu wspaniałych ludzi i 

mogłam wspólnie z nimi spędzać czas. 

-Których nauczycieli wspominasz ze szczególnym 

sentymentem? 

Wszystkim nauczycielom zawdzięczam bardzo wiele, 

każdemu z nich jestem wdzięczna, bo to oni pomagali 

mi w dążeniu do celów i ich realizacji. Od każdego 

uczącego mnie nauczyciela dowiedziałam się czegoś 

cennego, jednak szczególnie ważną osobą była i 

wciąż jest dla mnie pani Iwona Szczepańska. Nie 

ukrywam, że wcześniej nie przepadałam za językiem 

polskim, jednak dzięki niej moje nastawienie do tego 

przedmiotu zupełnie się zmieniło.  Pani Iwona za-

szczepiła we mnie miłość do języka polskiego bardzo 

mocno, a także obudziła wiarę w to, że nie ma rzeczy 

niemożliwych. Przede wszystkim cenię ją jednak za 

to, że była najlepszą nauczycielką życia. Dyskusje 

prowadzone podczas lekcji oraz jej cenne wskazówki 

zapadły mi głęboko w pamięć i wciąż często z nich 

korzystam. Nie mogę też nie wspomnieć pana Rober-

ta Domonia, dzięki któremu żadna lekcja wychowania 

fizycznego nie była nudna. Z nieukrywanym senty-

mentem wspominam każdą z nich. 

-Gdzie się teraz uczysz i czy jesteś zadowolona 

z wyboru szkoły? 

-Aktualnie uczęszczam do II LO w Rzeszowie, 

uczę się w klasie o profilu geograficzno – mate-

matyczno - angielskim. Jestem bardzo zadowolo-

na z tego wyboru. Szkoła ma wysoki poziom, ale 

wcale nie spędzam długich godzin z książkami. 

Szczerze mówiąc, na początku bałam się, że będę 

miała dużo nauki, jednak moje obawy się nie po-

twierdziły. Owszem, nie można sobie jej lekce-

ważyć, ale nie zajmuje mi ona więcej czasu niż w 

gimnazjum. W tej szkole poznałam też mnóstwo 

cudownych ludzi. Plusem jest również jej położe-

nie w centrum miasta, jednak dla mnie najistot-

niejszą zaletą jest to, że nigdy nie jest nudno. II 

Liceum bierze udział w wielu wydarzeniach, or-

ganizowane są dni tematyczne oraz, co ważne dla 

każdego ucznia, lekcje często są skrócone, cho-

ciażby ze względu na różne akademie bądź kon-

ferencje. Zawsze coś się dzieje! 

Czego brakuje Ci najbardziej? 

-Najbardziej tęsknię za moją starą klasą. Oczywi-

ście z wieloma osobami wciąż utrzymuję kontakt, 

jednak to nie jest to samo, co widzieć się codzien-

nie i spędzać ze sobą czas. Drugą rzeczą, której 

bardzo mi brakuje, jest język polski, a konkretnie 

dyskusje na różne tematy, które były nieodłączną 

częścią każdej lekcji. Tęsknotę wzbudzają we 

mnie również wspomnienia lekcji religii z ks. 

Marcinem Lorencem, a także żarty pana Stanisła-

wa Kisały i pana Roberta Domonia, którzy zaw-

sze potrafili poprawić humor.  
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Motto miesiąca 
,,Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, 

ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi 

wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam 

bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.”  

                                                                                       

Łk 6, 38 

-Czy od zawsze lubiłaś się uczyć? Jakie przedmio-

ty Cię najbardziej interesowały? 
-Jeśli mam być szczera, to nigdy nie przepadałam za 

nauką, jednak nie sprawiała mi ona trudności. Zaw-

sze starałam się zapamiętać jak najwięcej z lekcji, 

dzięki czemu potem nie musiałam poświęcać dużo 

czasu na siedzenie z książkami. W gimnazjum moim 

ulubionym przedmiotem był język angielski oraz ję-

zyk polski. Lubiłam też geografię i muzykę. 

 

-Czy masz jakieś rady dla uczniów naszej szkoły? 
-Wyznaczcie sobie konkretne cele i nigdy się nie 

poddawajcie w dążeniu do nich. Zawsze róbcie to, co 

kochacie. Pamiętajcie, że najważniejsze jest, abyście 

spełniali się w tym, co robicie. Marzenia naprawdę 

są po to, aby je realizować. Nie dajcie sobie wmó-

wić, że sobie w czymś nie poradzicie. Nie ma rzeczy 

niemożliwych, są tylko trudne do spełnienia. Sta-

wiajcie sobie poprzeczkę wysoko, ale jednocześnie 

nie zapominajcie, że cele muszą być realne. I co naj-

ważniejsze: zawsze bądźcie sobą! Nie próbujcie na 

siłę dostosować się do otoczenia, zachowajcie swoją 

indywidualność i podążajcie zawsze za głosem serca. 

My również życzymy Ci wiele radości, wytrwało-

ści i ...sukcesów! 

Redakcja i czytelnicy Flasha 

Luty w życiu papieża Polaka 

W lutym 1936 roku Karol Wojtyła rozpoczy-

na intensywną współpracę                                                  

z awangardowym reżyserem, Mieczysławem Kolar-

czykiem. Natomiast w lutym 1940 roku ,,Lolek” 

poznaje Jana Tyranowskiego, który wprowadza go 

w mistykę karmelitańską. 2 lutego 1951 roku zaczy-

na się formować grupa studentów, pozostająca pod 

opieką księdza Wojtyły, nazwanego 

tam ,,Wujkiem”. Niestety miesiąc luty był również 

wielkim wstrząsem dla przyszłego papieża, ponie-

waż 18 lutego umiera jego ojciec. Było to niezwy-

kle traumatyczne przeżycie dla Karola, gdyż od tej 

pory musiał sobie radzić sam. Nie miał już ani mat-

ki, ani ojca.  

Mimo tak trudnych doświadczeń dziś już 

święty Jan Paweł II   późniejszym życiem dowiódł, 

że nawet  w najgorszych chwilach, jakich doświad-

czamy nie wolno tracić nadziei, gasić ducha, ale 

ufać Bogu, On nigdy nie zostawia człowieka same-

go. On jest źródłem radości, siły i pocieszenia. On 

czyni życie dobrym i pięknym, a życie Patrona Na-

szej Szkoły jest tego realnym dowodem. Potrafił on 

bowiem nie tylko służyć Bogu i ludziom, ale także 

czerpać ogromną radość z tej służby.  

Gabriela Ruszel 

Poznaj Patrona—

św. Jana Pawła II 
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Szkolne Koło CaritasSzkolne Koło CaritasSzkolne Koło Caritas 

Z wizytą w Ośrodku Rewa-

lidacyjno – Wychowaw-

czym Caritas w Wysokiej 

5 grudnia uczennice należące do Szkolnego Koła 

Caritas – Klaudia Drąg, Aleksandra Lekowska i Karolina 

Wisz wraz z opiekunkami - Marzeną Wołos i Iwoną Szcze-

pańską,  złożyły wizytę podopiecznym Ośrodka dla niepełno-

sprawnych dzieci w Wysokiej. Celem odwiedzin było dostar-

czenie mikołajkowych prezentów, które zostały zebrane w 

trakcie akcji zorganizowanej w sklepie Stokrotka. Wizycie 

towarzyszyły niemałe emocje -  wzruszenie i radość, zarów-

no po stronie odwiedzanych, jak i odwiedzających. Przedsta-

wiciele SKC zostali bardzo ciepło i przyjemnie przyjęci 

przez dzieci, pracowników i dyrekcję Ośrodka. Zapoznali się 

z codziennością podopiecznych placówki oraz specyfiką pra-

cy ich opiekunów i wychowawców. Na długo w naszej pa-

mięci zostanie świadectwo życia, jakie dali nam podopieczni 

Ośrodka, ich optymizm i radość. Dziękujemy im za uwrażli-

wianie nas, gdyż często w natłoku codziennych obowiązków, 

spraw, nie dostrzegamy tego, co jest prawdziwie ważne. 

Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do 

powodzenia naszej akcji – ofiarodawcom i wolontariu-

szom. 

Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej 

dla Dzieci w Łące prowadzonym przez 

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, 

gdzie trafiła pomoc Szkolnego Koła Caritas z 

Kraczkowej. Wychowanki Domu Pomocy otrzy-

mały dar serca, na który złożyli się  wszyscy 

13 i 14 grudnia – kiermasz ozdób świą-

tecznych zorganizowany przez Szkolne 

Koło Caritas 

To kolejna akcja charytatywna przeprowadzona 

przez nasze Koło Caritas. Młodzież własnoręcz-

nie wykonała ozdoby choinkowe, stroiki, bombki, 

choinki, które niewątpliwie ozdobiły wnętrza na-

szych domów, zaś dochód z ich sprzedaży został 

przeznaczony na wsparcie podopiecznych Domu 

Pomocy Społecznej 

dla Dzieci w Łące. 

Składamy podzięko-

wanie wszystkim, 

którzy wzięli udział 

w kiermaszu i 

wsparli naszą akcję.  

6 grudnia – kiermasz mikołai przeprowa-

dzony przez Szkolne Koło Caritas 

W mikołajki, które są dla nas także dniem odpustu parafial-

nego, młodzież należąca do Szkolnego Koła Caritas zorga-

nizowała charytatywny kiermasz piernikowych mikołai. 

Rozprowadzane pod kościołem wypieki przygotowały wo-

lontariuszki wraz ze swoimi mamami, za co składamy im 

serdeczne podziękowania. Słowa podziękowań kierujemy 

do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zaangażowali się w 

akcję na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej 

dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące 

k. Rzeszowa i wsparli nasze działania, a zarazem przyczyni-

li się do zorganizowania pomocy dla chorych dzieci. 
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Uwierzyć w gwiazdkę 
Przez noc napadało dużo śniegu. Ewa zaparzyła sobie 

kubek gorącej kawy i podeszła do okna.  

-Jak ja nie lubię świąt - powiedziała do siebie kobieta. Stała 

tak chwilę, wpatrując się w śnieg, kiedy to usłyszała trzaśnię-

cie drzwiami. Przestraszona odskoczyła od okna. 

 Do kuchni wszedł jej mąż, Adam. Ewa położyła rękę na klat-

ce piersiowej i odetchnęła z ulgą.  

-Nie strasz mnie - powiedziała do Adama. 

-Przepraszam - odpowiedział jej mąż. 

-Nie powinieneś być w pracy? - zapytała spoglądając na torby, 

które trzymał w rękach.  

-Powinienem, ale miałem kilka innych spraw do załatwienia 

na mieście, a poza tym zrobiłem nam małe zakupy. - Położył 

torby na stole i zdjął płaszcz.  

Ewa podeszła do zakupów i jej oczom ukazały się kolorowe 

bańki, wstążki, łańcuchy, lampki choinkowe, a nawet cukier-

ki. Kobieta domyśliła się, po co te ozdoby. Odwróciła głowę 

w kierunku męża. 

-Przed Wigilią kupimy żywą choinkę - powiedział z uśmie-

chem na ustach. 

-Ale ja nie chcę ubierać choinki, jak i w tym roku obchodzić 

świąt - rzekła.  

-Dlaczego? - zapytał zmartwiony mężczyzna. 

 Kobieta wzruszyła tylko ramionami i poszła do salonu. Włą-

czyła telewizor. Właśnie emitowano program "Pytanie na 

śniadanie" poświęcony świątecznej tematyce. Przełączyła in-

ny kanał i natrafiła na  "Opowieść Wigilijną". Kolejny raz 

nerwowo nacisnęła przycisk pilota, a na ekranie pojawił się  

"Kewin sam w domu". Zdenerwowana wyłączyła telewizor. 

Do pokoju wszedł Adam i usiadł na kanapie obok żony. 

-Kochanie, czy coś się stało? - zapytał zmartwiony. 

-Nie - odpowiedziała mu kobieta.  

-Przecież widzę, mów, o co chodzi. 

-Bo... - chwilę się zawahała - nie wierzę już w gwiazdkę, to 

dobre dla dzieci. 

-Czy już zawsze na święta będziesz taka smutna? – zaniepo-

koił się mężczyzna. 

-To już nie pamiętasz, jak pięć lat temu straciłam rodziców.  

Gdyby nie ten przeklęty wypadek…  Właśnie w Wigilię… 

Mam prawo być zła i smutna. Tęsknię za nimi!  

Adam przytulił ją i głaskał po głowie, to ją zawsze uspokajało. 

-W tym roku razem ubierzemy choinkę i przygotujemy kola-

cję wigilijną i znów uwierzysz w gwiazdkę - powiedział do 

Ewy mężczyzna. - Ale teraz muszę już wracać do pracy.   

Pocałował kobietę w czoło, wstał, ubrał się i wyszedł. Ewa 

została w domu sama, więc postanowiła posprzątać. Zaczęła 

od ścierania kurzy z półek i szafek, a skończyła na umyciu 

podłóg. Na dworze było jeszcze jasno, więc postanowiła od-

śnieżyć podwórko i wjazd. Wróciła do domu, zaparzyła sobie 

herbatę i usiadła wygodnie w fotelu obok kominka. W rękach 

trzymała książkę…  Nawet nie wiedziała, kiedy jej się przy-

snęło.  

 

Gdy Adam wrócił do domu i zobaczył swoją żonę,  

zaniósł ją do sypialni i pozwolił jej odpocząć, ze 

smutkiem przyglądając się jej zatroskanej twarzy. 

Kolejny dzień tylko zbliżał ich do  świąt. Ewa obu-

dziła się sama, wtedy do pokoju wszedł Adam z ma-

łym stolikiem.  

-Dzień dobry, jak się spało? - zapytał z uśmiechem 

na ustach. 

-Dzień dobry, dobrze -odpowiedziała również z 

uśmiechem. 

-Zrobiłem ci śniadanie. 

-Dziękuję. -Mężczyzna położył stoliczek na łóżku,   

a Ewa zajadała się przepysznym śniadaniem.  

-Postanowiłem, że dzisiaj pójdziemy kupić choinkę - 

powiedział mężczyzna. 

-Czy naprawdę musimy to robić? - zapytała Ewa z 

grymasem na twarzy.  

-Święta są po to, żeby spędzać je razem w radosnej 

atmosferze, przygotowywać razem kolację wigilijną, 

ubierać choinkę, śpiewać kolędy – zaczął wywodzić. 

-No dobrze – niechętnie westchnęła Ewa.  

Wstała z łóżka i podeszła do szafy. 

 -To czekam w samochodzie  -powiedział Adam, w 

którego głosie słychać było optymizm. 

 Ewa ubrała się i wyszła do samochodu, pojechali do 

szkółki drzew i krzewów leśnych. Kobieta nie wie-

działa dlaczego, ale dobrze się bawiła przy wybiera-

niu choinki. Była pora obiadowa, więc postanowili 

zawieść drzewko do domu i coś zjeść. Kolejne dni 

były całkiem zwyczajne, ale coś się zmieniło w za-

chowaniu Ewy.  Wzięła się za przygotowywanie 

ciast na pierogi, a Adam robił barszcz. Tradycyjnie 

przygotowali dwanaście potraw. Były tam między 

innymi: pierogi, barszcz czerwony, krokiety, kasza 

jaglana ze śliwkami, makówki i różne inne potrawy. 

Zajęło im to prawie cały dzień, ale mężczyzna posta-

nowił, że jeszcze wniesie choinkę. Kiedy poszedł po 

drzewko, Ewa wzięła się za sprzątanie kuchni. Szyb-

ko sobie z tym wszystkim poradzili, ale byli bardzo 

zmęczeni, więc poszli spać.  

Nareszcie przyszedł ten wyczekiwany przez wszyst-

kich  na świecie dzień, czyli dwudziesty czwarty 

grudnia. Ewa wstała niechętnie, bo chciałaby jeszcze 

pospać, ale wiedziała, że śniadanie się samo nie zro-

bi. Właśnie zalewała herbatę dla siebie i męża, kiedy 

wszedł on do kuchni. 

-Dzień dobry, kochanie - powiedział jeszcze zaspa-

nym głosem. 

-Dzień dobry -odpowiedziała mu kobieta z uśmie-

chem na ustach.  

Rozmawiali na różne tematy, między innymi o świę-

tach. Po przepysznym śniadaniu zaczęli ubierać  cho-

inkę. Rozłożyli światełka, a później zawiesili bomb-

ki. Dobrze się bawili przy tym zadaniu.  
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. Na koniec Adam podniósł Ewę do góry, a ta założy-

ła na sam czubek drzewka niebieską gwiazdkę.  Nad-

szedł wieczór. Małżeństwo czekało na pierwszą 

gwiazdę. Śpiewali kolędy, kiedy usłyszeli dzwonek 

do drzwi. Zdziwieni tą sytuacją, bo na nikogo nie cze-

kali, podeszli do drzwi. Przed nimi stał jakiś mężczy-

zna z dwójką dzieci.  

-Dobry wieczór, czy znalazłoby się miejsce dla tych 

dzieci? - zapytał nieznajomy -  pochodzą z domu 

dziecka… Pragniemy, aby spędzili te święta w gronie 

dobrych, życzliwych i przepełnionych miłością ludzi. 

-Dobry wieczór. Oczywiście, proszę wejdźcie - po-

wiedział Adam, pokazując gestem dłoni, aby weszli 

do środka.  

Ewa zaprowadziła dzieci do łazienki, żeby umyły 

ręce. Kiedy z nimi wróciła, Adam właśnie żegnał 

przybyłego mężczyznę. Później odwrócił się w stronę 

żony. 

-Dzieci zostaną u nas na noc - powiedział i podszedł do 

nich.  

-Dziękujemy, że pozwoliliście nam tu zostać - wykrztusi-

ła dziewczynka. 

-Powiedz, jak masz na imię i ile masz lat? - zapytał męż-

czyzna. 

-Jestem Marysia i mam dziesięć lat - odpowiedziała. 

-A ty? - Adam zwrócił się do chłopaka.  

-Michał i mam osiem lat - odrzekł chłopczyk. 

-Ja mam na imię Adam, a to jest moja żona, Ewa - po-

wiedział mężczyzna.   

-Skoro mamy spędzić razem te święta, to może podejdź-

cie do okna i wypatrujcie pierwszej gwiazdki – wesoło 

zawołała kobieta, a dzieci wtem aż podskoczyły z rado-

ści. 

-Fajne są te maluchy - powiedział mężczyzna. 

Po niecałej godzinie dzieci oznajmiły pojawienie się ja-

snej gwiazdy. Wszyscy zasiedli do stołu, została odczyta-

na Ewangelia i odmówiona modlitwa. Następnie jedli, 

pili i dobrze się czuli w swoim towarzystwie. Ewa nie 

mogła w to uwierzyć, że święta mogą znów stać się rado-

sne, a te dzieci tylko ją w tym przekonały. Pokochała je i 

postanowiła, że będzie ubiegać się o ich adopcję. Dzięki 

nim znowu do wigilijnego stołu zasiadły cztery osoby. Te 

święta dla Ewy były bardzo szczególne, ponieważ znowu 

uwierzyła w gwiazdkę, w to, że wszystko może się zmie-

nić, a los nie pozwoli na to, by smutek opanował czyjeś 

życie na zawsze. 

Nawet po największej burzy wychodzi słońce. 

Alicja Siłka 

Wizyta w teatrze 
W czwartek, 24 listopada 2016r., na scenie 

Teatru „Maska” w Rzeszowie został wystawiony 

spektakl pt. „Akademia Pana Kleksa” w reżyserii 

Jerzego Jana Połowskiego. Było to przedstawienie 

oparte na motywach książki Jana Brzechwy pod tym 

samym tytułem.  

Uczniowie klas czwartych i piątych Szkoły 

Podstawowej wybrali się do teatru wraz z wycho-

wawcami. Zasiedli na widowni prawdziwego teatru i 

po odsłonięciu kurtyny podziwiali oryginalną sceno-

grafię, którą przygotowała Justyna Bernadetta Bana-

siuk. Na scenie widać było okolicę, w której miesz-

kał Adaś Niezgódka, salon golarza Filipa oraz wnę-

trze Akademii Pana Kleksa. Efekt ten uzyskano 

dzięki wprowadzeniu trzech jeżdżących na kółkach 

platform, które dodatkowo się obracały, podobnie 

jak drzwi na kółkach. Widzowie odnieśli wrażenie, 

że są oprowadzani po kolejnych pomieszczeniach, 

które  wydawały się obszerne i przenoszą się w róż-

ne miejsca. Dominował kolor niebieski. Aktorzy po-

ruszali bardzo pomysłowo wykonanymi, przycze-

pionymi do ich trzewików lalkami – postaciami ze 

sztuki. Kostiumy były barwne, jedynie rodzina Ada-

sia Niezgódki miała smutne ciemne stroje. Widzów 

w zachwyt wprawiły ciekawe układy choreograficz-

ne i wesołe piosenki. Dodatkowo ogromne wrażenie 

zrobiło na nich oświetlenie, które oddawało nastój 

występujących postaci i efekty specjalne, m. in. dy-

my, spadające na widownię balony, serpentyny w 

scenie finałowej.  

Uczniowie po ponad godzinnym przedsta-

wieniu wyszli zadowoleni, przejęci, zachwyceni ma-

gią teatru. Dzięki nietypowej, urzekającej scenogra-

fii czuli, jakby uczestniczyli  w wydarzeniach ukaza-

nych w spektaklu. 

Weronika Bar 
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Ciekawe pomysły na …

prezenty walentynkowe 

Istnieją setki pomysłów na prezenty, które 

mogą być jednocześnie oszczędne i oryginal-

ne. Wystarczy je zapakować w niedrogi pa-

pier, przewiązać wstążką i podarunek goto-

wy. Prezenty wykonywane własnoręcznie 

przez nas mają swój charakter i pokazują na-

szą osobowość. Świadczą o tym, że na kimś 

nam bardzo zależy i że, mimo niewielkiej ilo-

ści pieniędzy, chcemy kogoś obdarować. 

Oto kilka moich porad na interesujące upo-

minki: 

-Oryginalny kubek. Mam tu na myśli 

przyciągający wzór wymalowany od-

powiednio na jednokolorowym naczy-

niu. 

-Biżuteria zrobiona z zakupionych w skle-

pie koralików nawleczonych na żyłkę. 

-Koszulka z wielokolorowym napisem 

wykonanym odpowiednimi farbami na  

jednobarwnym materiale. 

-Czapka lub szalik wykonane samodziel-

nie na drutach. 

-Album ze wspólnymi zdjęciami. 

-Ciekawie wykonana ramka na wspólną 

fotografię. 

-Pięknie wykonana kartka walentynkowa, 

która zawsze przypomni o tym, kto ją 

podarował… a może własnoręcznie 

stworzona urzekająca czerwona róża z 

krepiny… 

DZIEŃ HOTELARSTWA I GA-

STRONOMII w Wysokiej 

    1 grudnia  2016 uczniowie klasy 3A- Paweł Sko-

mra i Alicja Drozd oraz 3B – Wiktoria Jurek i Karo-

lina Maternia udali się pod opieką pani Anny  Woj-

turskiej do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wy-

sokiej na obchody XV Dnia Hotelarstwa i Gastrono-

mii. Uczniowie tamtejszej szkoły w humorystyczny 

sposób pokazali nam, jakie mają plany na przy-

szłość. 

     Po wystąpieniu pani dyrektor  i wójta Gminy 

Łańcut odbył się turniej.  Poszczególne klasy konku-

rowały ze sobą. Kucharze losowali zadania i przygo-

towywali wyśmienite desery, kelnerzy pokonywali 

tor przeszkód w parach. Później nastolatkowie tań-

cząc zachęcali do zabawy, do której dołączyli się 

także miejscowi nauczyciele. 

     Dzięki temu wydarzeniu mogliśmy poszerzyć 

wiedzę na temat szkół w okolicy. Zgłębiliśmy tajniki 

pracy kucharza, logistyka, hotelarza, kelnera  i bar-

mana. 

     Takie wydarzenia są bardzo ważne dla trzeciokla-

sistów, aby pomóc im w wyborze szkoły ponadgim-

nazjalnej. 

Karolina Maternia 
 

Sukcesów w życiu,                                            

szczęścia  w miłości, 

Dużo uścisków,                                                             

samych radości, 

Spełnienia marzeń,                                                        

mocy słodyczy 

W Dniu Zakochanych                                             

redakcja życzy! 

Kiedy szukasz ucieczki 

przed światem 

I zamykasz się w samym  

sobie, 

To pamiętaj, że po to jest               

miłość, 

Aby dać ją drugiej osobie!  
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Moja przygoda z programem Era-

smus+ 
Moja przygoda z Erasmus+ zaczęła się tro-

chę nietypowo, ponieważ nie miałam pojęcia, co to 

jest. Gdy poznałam cele projektu i udało mi się za-

kwalifikować, nie mogłam w to uwierzyć. Dzięki 

Erasmusowi zaczęłam patrzeć na świat z zupełnie 

innej perspektywy i bardzo się zmieniłam. Przesta-

łam być nieśmiała i niepewna siebie, poznałam zu-

pełnie inne dzieci. Smakowałam nowe potrawy, 

poznałam kilka słów innych języków i bardzo pod-

ciągnęłam się w języku angielskim. Zakochałam 

się w Hiszpanii. Wyznaczyłam sobie cel, aby wy-

kształcić się i zamieszkać kiedyś w tym pięknym 

kraju. Gdyby ktoś zapytał mnie, gdzie jest mój dru-

gi dom i moja rodzina, odpowiem, że w Algmesi. 

Nigdy nie zaponę tego, z jakim ciepłem i sercem 

zostałam przyjęta w domu mojej hiszpańskiej ro-

dziny. Nadal utrzymuję kontakt z Vicentem, u któ-

rego mieszkałam, na Skype. Korespondujemy ze 

sobą i przesyłamy zdjęcia z naszego codziennego 

życia. 

Ponadto dzięki programowi dowiedziałam 

się, jak woda jest potrzebna i ważna dla naszego 

życia i trzeba ją oszczędzać. Nie żałuję, że wzięłam 

udział w programie Erasmus +. To wspaniała idea 

umożliwiające młodym ludziom poznanie świata i 

wspaniałych ludzi. Wycieczki organizowane w ra-

mach tego projektu są bardzo ciekawe  i pouczają-

ce. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy stworzyli 

taki wspaniały program, dzięki któremu młodzi lu-

dzie, tacy jak ja, mogą poznawać świat i nawiązy-

wać nowe przyjaźnie. – Alicja Skop 

 

 

 

 

Byłem na wymianie uczniowskiej z programu 

Erasmus + w Hiszpanii. Bardzo mi się tam podobało. 

Mieszkałem u bardzo sympatycznej rodziny w 

Algmesi. Bardzo miło spędziłem czas w tamtejszych 

okolicach. Codziennie poznawałem coś charaktery-

stycznego dla Hiszpanii jako kraju rozwiniętego go-

spodarczo. Często wspominam mojego kolegę 

Xaviera. Prawdopodobnie spotkamy się  w kwietniu, 

kiedy z kolei on przyjedzie do Polski. Pierwszego 

dnia pobytu w Hiszpanii bardzo tęskniłem za rodzi-

cami, ale długo z nimi rozmawiałem przez Skype. Z 

każdym dniem było coraz lepiej. Wyjeżdżaliśmy na 

różne wycieczki. Bardzo podobało mi się oceanarium 

w Walencji. Pewnego razu drużyny z poszczegól-

nych krajów prezentowały wystawy i projekcje mul-

timedialne na temat oszczędzania wody. Byliśmy 

dobrze przygotowani, bo wcześniej w Polsce o wo-

dzie dowiedzieliśmy się bardzo dużo. Byliśmy m.in. 

w oczyszczalni ścieków, budowaliśmy projekt takiej 

oczyszczalni. Moim zdaniem warto było zaangażo-

wać się program Erasmus +, ponieważ przynosi to 

wiele korzyści.  - Jakub Zając  
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Erasmus – pora odświeżyć kontakty z zagra-

nicznymi przyjaciółmi. 

Prawie rok temu wraz z Alicją Skop, Wiktorią Michna 

oraz Jakubem Zającem miałam szansę odwiedzić dotąd 

nieznany nam kraj, a dokładnie Hiszpanię. Wszystko 

dzięki programowi Erasmus+. Oczywiście po powrocie 

dużo korespondowałam jeszcze z moimi zagranicznymi 

przyjaciółmi, jednak po wakacjach nasz kontakt się 

urwał. Postanowiłam go odświeżyć. Wysłałam do nich 

e-maila i zadałam im parę pytań,  czego nie miałam 

okazji zrobić podczas pobytu w Algemesi. Oto jakie 

odpowiedzi dostałam od Vincenta. 

- Jakie trudności napotkałeś uczestnicząc w tym progra-

mie? 

Największą przeszkodą jest to, że podróżując do innego 

kraju jest się daleko od domu. Bardzo wtedy tęskni się 

za rodzicami.  

 - Jakie są, twoim zdaniem, plusy korzystania z progra-

mu Erasmus+? 

Moim zdaniem plusem jest to, że udział w programie 

czyni bogatszym o nowe doświadczenia. Daje możli-

wość poznania kultury, ludzi oraz języka danego kraju. 

Dzięki uczestnictwu, w tym programie mogę poćwi-

czyć swój język angielski.  

- Co, twoim zdaniem, jest najbardziej interesujące w 

przygodach i wycieczkach organizowanych przez Era-

smus+ ? 

Moim zdaniem najbardziej atrakcyjną rzeczą jest lot 

samolotem. Nie zawsze ma się okazję na podróż tym 

środkiem transportu.  

- Opowiedz o swojej szkole. 

W naszej szkole lekcje są na godzinę 9. Trwają do go-

dziny 12:30, a później o godzinie 15 wracamy z powro-

tem, gdzie zostajemy do godziny 17. Mamy tylko jedną 

przerwę ( od godziny 10:40 do godziny 11 ) Korytarze 

znajdują się na zewnątrz. Jest tutaj 6 klas szkoły podsta-

wowej oraz 4 klasy gimnazjum. W szkole uczymy się 

tylko języka angielskiego. 

Rozmawiała Aleksandra Pilecka 

Mikołajki dla Podkarpackiego Ho-

spicjum  dla Dzieci w Rzeszowie 
W piątek 25 listopada 2016r. przedstawicielka 

Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Kinga 

Bereś wraz z opiekunami Alicją Malską i Anną 

Wojturską udały się do Podkarpackiego Hospi-

cjum dla Dzieci w Rzeszowie. Zawiozły dary mi-

kołajkowe (zabawki, kosmetyki, artykuły pielę-

gnacyjne i spożywcze, bajki, odzież i inne pro-

dukty) zebrane przez ludzi o wielkim i czułym 

sercu - uczniów naszego gimnazjum. Darczyńcy 

zostali uhonorowani uwagami pozytywnymi, ale 

cenniejszy jest gest dobrej woli. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim 

tym, którzy włączyli się w akcję! 

Lista darczyńców z poszczególnych klas: 

1a: Gabriela Ruszel, Patrycja i Paulina Międlar, 

Rafał Kołodziej, Norbert Kargol 

1b: Magdalena Bem, Aleksandra Probachta, 

Ewelina Sowa, Dominika Czarnota, Aleksandra 

Pilecka, Kamila Bartman, Magdalena Gargała, 

Maksymilian Jękot, Eryk Nowak, Daniel Rochec-

ki, Bartosz Drozd, Michał Kielar 

2a: Emilia Krupa, Kamila Śleboda, Wiktoria Ro-

checka, Julia Lew, Justyna Lech, Kinga Bereś, 

Szymon Siłka, Sebastian Kuźniar 

2b: Gabriela Lech, Justyna Dubiel, Justyna Szy-

dełko, Martyna Sudoł, Małgorzata Drozd, Amelia 

Trojnar 

3a: Aleksandra Lekowska, Klaudia Drąg, Marty-

na Nowak, Szymon Nowak, Paweł Kawaliło, Pa-

weł Skomra, Kamil Ziemba 

3b: Alicja Siłka, Karolina Maternia, Wiktoria Ju-

rek, Karol Szmuc, Kacper Pantoł. 

Karolina Maternia 
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POSTANOWIENIA NOWOROCZNE 

- 10 RZECZY, KTÓRE MOŻESZ ZROBIĆ 

W 2017 ROKU 

Sylwester i Nowy Rok to był dobry moment na chwilę 

refleksji i rozliczenie z samym sobą. Co udało nam się 

osiągnąć? Do czego chcemy dążyć? Z czego jesteśmy 

zadowoleni, a co przydałoby się zmienić? Efektem ta-

kich rozmyślań są popularne postanowienia noworocz-

ne. 

Wybierz chociaż jedno i mimo iż minął sty-

czeń, zechciej je wcielić w życie! 

1. Przestań oglądać telewizję w wielogodzinnym wy-

miarze. 

2.Czytaj przynajmniej jedną książkę miesięcznie. 

3.Zapisz się na zajęcia/kurs, który cię interesuje. 

4.Wstawaj wcześnie i wykonuj wszystkie prace domo-

we jak najszybciej. 

5.Pij codziennie przynajmniej szklankę świeżego soku. 

6. Spędzaj więcej czasu na świeżym powietrzu.  

7.Poświęcaj więcej czasu na naukę i ucz się systema-

tycznie. 

8. Wzmocnij motywację do pracy—spójrz w przy-

szłość! 

9.Popraw relacje z bliskimi oraz znajomymi w szkole. 

10.Okazuj wdzięczność za starania innych wobec Cie-

bie. 

11.Dawaj i dziel się, „życie nie po to jest , by brać i 

aby żyć siebie samego trzeba dać…” 

12. Zadbaj o zdrowie i figurę. 

13. Zdrowo się odżywiaj.      

14. Ogranicz korzystanie z Internetu. 

15. Zamiast grać na komputerze, spotykaj się ze znajo-

mymi. Pamiętaj, że rywalizację  można podejmować w 

różnych obszarach, nie tylko poprzez gry. 

16. Chcesz być dobrze postrzegany przez innych, 

zadbaj o to. Mów, postępuj, baw się, bądź…. 

Zgodnie z  tym, jak chciałbyś być postrzegany. 

17. Zdecydowanie częściej się uśmiechaj. 

18. Bądź sobą, nikogo nie udawaj.                                                                                            
Julia Rogowka 

 Zabawa andrzejkowa 
Dnia 22 listopada 2016r. odbyła się dys-

koteka andrzejkowa dla uczniów klas czwartych, 

piątych i szóstej zorganizowana przez Samorząd 

Uczniowski Szkoły Podstawowej.  

Uczniowie  z sekcji dekoratorskiej pięknie 

ustroili salę gimnastyczną girlandami  przedsta-

wiającymi buty i klucze. Utwory muzyczne przy-

gotowali starsi koledzy z gimnazjum. Były wśród 

nich znane, popularne piosenki polskie    i zagra-

niczne. Najlepiej wszyscy się bawili do muzyki 

disco polo i „Belgijki”. Nie zabrakło również go-

rących rytmów. 

W połowie imprezy zorganizowano trady-

cyjne andrzejkowe wróżby. Członkowie sekcji 

organizacyjnej Samorządu Uczniowskiego przy-

gotowali w hallu stoiska do wróżenia. Było mię-

dzy innymi: lanie wosku przez klucz, przekłuwa-

nie serduszek z imionami. Uczniowie chętnie 

wróżyli sobie z kart, rzucali kośćmi i odkrywali 

magiczne kubki, by dowiedzieć się, jaka czeka ich 

przyszłość. Przybył nawet „Wróżbita Maciej”. 

Najważniejszym punktem programu było jednak 

przestawianie butów w kierunku drzwi, by dowie-

dzieć się, kto pierwszy się ożeni i która dziewczy-

na pierwsza wyjdzie za mąż. 

Ponadto rodzice przygotowali skromny 

poczęstunek dla swych dzieci. Wszyscy świetnie 

się bawili i miło spędzili czas. To były niezapo-

mniane chwile. 

                                              Sylwia Kud 

W czwartek 24 listopada 2016 także Samorząd Uczniowski Gim-

nazjum zorganizował dyskotekę andrzejkową. W zabawie w 

godzinach 17:00 - 19:30 udział wzięło wielu uczniów. W trakcie 

potańcówki oferowaliśmy tradycyjne wróżby andrzejkowe. 

Uczestnicy imprezy bawili się w radosnej i miłej atmosferze, o 

którą wspólnie zadbaliśmy.  
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Ugotuj to sam! 
Pieczone pierogi z kapustą 

 

 

Ciasto:  
75 g drożdży  

1 łyżeczka cukru  

1 żółtko  

5 łyżek kwaśnej śmietany  

5 łyżek mleka  

1/2 kg mąki  

25 dag masła lub margaryny  

1 jajko do posmarowania pierogów 

Farsz:  
1 kg kiszonej kapusty  

1 kg białej kapusty  

20 dag suszonych grzybów  

1 jajko  

2-3 średnie cebule  

sól  

pieprz  

gałka muszkatołowa  

2 łyżki oleju  

2-4 łyżki tartej bułki  

 
Na dzień wcześniej, zanim zaczniesz robić pierogi, 

pokrusz grzyby i zalej je wodą. Zrób ciasto: drożdże 

rozkrusz, dodaj cukier i odstaw, żeby zaczęły rosnąć. 

Do miski wlej śmietanę i mleko, dodaj żółtko i 

szczyptę soli, dokładnie wymieszaj widelcem. Mąkę 

wysyp na stolnicę, dodaj masło i posiekaj. Dodaj mie-

szankę śmietanową i drożdże, wyrabiaj, aż powstanie 

gładkie ciasto. Przykryj i odstaw na pół godziny w 

chłodne miejsce. Tymczasem zacznij robić farsz: białą 

kapustę poszatkuj, zalej wrzątkiem i gotuj 10 minut. 

Dodaj kiszoną kapustę, posól, gotuj razem ok. godzi-

ny. Grzyby obgotuj w wodzie, w której się moczyły 

(około 10 minut od chwili, gdy się zagotują) i wrzuć 

do kapusty. Cebulę posiekaj i zeszklij na oleju, dodaj 

do gotującej się kapusty z grzybami. Wymieszaj, zdej-

mij z ognia, odciśnij na sicie i przepuść przez maszyn-

kę. Przypraw do smaku, dodaj jajko i tyle tartej bułki, 

aby farsz był zwięzły. Wymieszaj. Rozgrzej piekarnik 

do 150°C. Ciasto cienko rozwałkuj, powycinaj kółka, 

pośrodku każdego ułóż porcję kapusty. Dokładnie 

zlep brzegi, formując pierożki. Odłóż pierogi na blasz-

kę, przykryj ręcznikiem i pozostaw do wyrośnięcia na 

15-20 minut. Posmaruj pierogi roztrzepanym jajkiem. 

Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz przez ok. 20 

minut, aż się przyrumienią. Podawaj do barszczu. 

Wybór Karolina Maternia 

Premiery                

miesiąca 
Mój brat jest super bohaterem   

Jedenastoletni Luke jest komiksowym maniakiem i 

wielbicielem filmów o super bohaterach. Pewnego 

dnia, gdy ze swoim bratem siedzi w domku na drze-

wie, musi wyjść, bo chce mu się sikać. Kiedy wra-

ca, okazuje się, że zachciało mu się w najgorszym 

możliwym momencie. Gdy go nie było, jego star-

szy brat otrzymał super moce i misję uratowania 

świata. Ale przecież to ku-

jon, który w życiu nie prze-

czytał komiksu i kompletnie 

nie zna się na super mocach! 

Ktoś musi  mu pomóc! 

Kubo i dwie struny  
Kubo prowadzi spokojne 

życie do czasu pojawienia 

się duchów z przeszłości, 

które każą mu odnaleźć ma-

giczną zbroję należącą do 

jego zmarłego ojca, legen-

darnego samuraja. Tak Kubo wyrusza w fascynują-

cą, pełną niebezpieczeństw podróż śladami swej 

rodziny. Podróż ta pozwoli mu poczuć dumę z tego, 

kim jest i uwierzyć, że możliwe jest wszystko. 

Polecam!  

Kinga Szmuc 
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 Kolacja wigilijna jest odbiciem wierzeń 

słowiańskich, zaadoptowanych przez Ko-

ściół w okresie średniowiecza. Pierwotnie 

kolacja była ucztą ofiarną składaną w ofie-

rze mieszkańcom zaświatów, czyli duchom. 

 

Wigilia to dla Czechów czas odwiedzania 

cmentarzy. Tego dnia ozdabiają oni groby 

bliskich kwiatami, gwiazdami betlejemski-

mi, a także koszyczkami ze specjalnymi, 

bożonarodzeniowymi ciasteczkami. 

 

Belgijski Święty Mikołaj zjawia się 5 grud-

nia i napełnia prezentami wystawione buty i 

koszyki. W zamian wokół domu wystawia 

się siano, marchew i ziemniaki, czyli poczę-

stunek dla konia, na którym przyjeżdża. 

Kinga Szmuc 

 

Hasła do krzyżówki 

1. Gwiazda … 

2. Śpiewana w okresie Świąt Bożego Narodzenia 

3. Leżał w nim Jezus  

4. Okres przygotowania do Bożego Narodzenia 

5. Pieczemy je na święta  

6. Wiszą na choince 

7. Co zostawia Mikołaj pod choinką? 

8. Dzielimy się nim przy stole podczas wigilii 

9. W tym miesiącu świętujemy Boże Narodzenie 

10. Jeden z trzech króli … 

11. Msza o północy 

12. Cicha … 

13. Pod obrusem .. 

14. W to święto  puszczamy fajerwerki o północy 

        Klaudia Olech  

Sponsor nagród w konkursie Wierny czytelnik 

Kupon konkursowy nr 4-5 

Odpowiedz na pytanie: 

Jakie  przesłanie  kieruje  do nas autorka 

opowiadania „Uwierzyć w gwiazdkę”? 

…………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

-  Córeczko nie chodź więcej na dyskoteki, bo wresz-

cie tam ogłuchniesz! 

- Nie, dziękuję mamo, już jadłam. 

 

- Tato, jak funkcjonuje mózg? 

- Nie przeszkadzaj! Mam teraz coś innego w głowie. 

Rozmawiają dwaj myśliwi. 

- Łał! Jakiego ty masz niedźwiedzia! Ile razy 

strzelałeś? 

- Siedem. 

- A ile razy trafiłeś ? 

- Ani razu. 

- To dlaczego niedźwiedź nie żyje? 

- Pękł ze śmiechu! 

    1. 
           

   2.             

    3.            

 4.               

5.                

   6.             

   7.             

    8.            

 9.               

                

11.                

    12            

   13             

14.                


