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Przed nami Wielki Post 
Środą Popielcową – 1 marca -  rozpoczął się 

Wielki Post. W tym czasie Kościół zachęca do po-

stu, modlitwy i jałmużny, trzech praktyk, które du-

chowo przygotowują do najważniejszych chrześci-

jańskich świąt -  Świąt Zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa. 

Popielec, swą nazwę bierze od obrzędu po-

sypywania głów popiołem. Jest to znak przyjętej 

pokuty. Ksiądz wypowiada wtedy słowa: „Prochem 

jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i 

wierzcie w Ewangelię”. W głębszym przeżywaniu 

Wielkiego Postu pomagają rekolekcje oraz nabo-

żeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, w któ-

rych zawsze uczestniczy bardzo wiele ludzi. Dla 

nas rekolekcje rozpoczęły się właśnie 1 marca i po-

trwały 3 dni. Były dla nas ważnym czasem ze 

względu na przeżywane nabożeństwa, spotkania, 

sakrament pokuty i świadectwo wiary, jakie dała 

nam pani Patrycja Hurlak—określająca się nawró-

coną wiedźmą. Dzięki tym rekolekcjom świadomie 

i z należytym przygotowaniem duchowym wcho-

dzimy w Wielki Post.   

Dzisiaj chcemy przypomnieć fragmenty orędzia 

Ojca Świętego Benedykta XVI z 2008 roku. Być 

może pozwolą one głębiej przeżyć ten wyjątkowy 

czas, lepiej przygotować się do Świąt, podjąć waż-

ne postanowienia…  
„Możemy sobie zadać pytanie, jaką wartość i jaki sens ma dla 

nas, chrześcijan, rezygnacja z czegoś, co samo w sobie jest dobre 

i pozwala nam żyć. Pismo Święte i cała chrześcijańska tradycja 

uczą, że post pomaga unikać grzechu i tego wszystkiego, co do 

niego prowadzi. Dlatego też w historii zbawienia wielokrotnie od-

najdujemy zachętę, by pościć. Już na pierwszych stronicach Pi-

sma Świętego Bóg nakazuje człowiekowi, by nie jadł owocu zaka-

zanego. Zważywszy na to, że wszyscy jesteśmy obciążeni grze-

chem i jego konsekwencjami, post jest nam dany jako środek 

pozwalający odnowić przyjaźń z Bogiem. Tak uczynił Ezdrasz 

przed powrotem do Ziemi Obiecanej z wygnania, zachęcając zgro-

madzony lud do postu, “byśmy się umartwili – mówi - przed Bo-

giem naszym” (Ezd 8, 21). Wszechmocny wysłuchał ich modlitwy 

oraz zapewnił swoją przychylność i opiekę. W Nowym Testamen-

cie Jezus ukazuje głęboką przyczynę postu, piętnując zachowanie 

faryzeuszy, którzy skrupulatnie przestrzegali nakazów prawa, 

choć ich serca były od Boga daleko. Prawdziwy post, powtarza w 

innym jeszcze momencie Boski Nauczyciel, to wypełnianie woli 

Ojca Niebieskiego, który “widzi w ukryciu i odda tobie” (Mt 6, 18). 

On sam daje tego przykład odpowiadając szatanowi, po 40 

dniach spędzonych na pustyni, że “nie samym chlebem żyje czło  

 

wiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4). 

Celem prawdziwego postu jest zatem spożywanie “prawdziwego 

pokarmu”, którym jest pełnienie woli Ojca. Skoro więc Adam nie 

posłuchał nakazu Boga, by “nie spożywać owocu z drzewa pozna-

nia dobra i złego”, człowiek wierzący poprzez post pragnie  

z pokorą zawierzyć się Bogu, ufając w Jego dobroć i miłosierdzie. 

Praktyka postu była bardzo rozpowszechniona we wspólnocie 

pierwszych chrześcijan. Również Ojcowie Kościoła mówią o mocy 

postu, która chroni przed grzechem i przeciera w sercach ludzi 

wierzących drogę ku Bogu. Post jest także częstą praktyką świę-

tych wszystkich epok i przez nich zalecaną. Św. Piotr Chryzolog 

napisał: “Duszą modlitwy jest post, a życiem postu miłosierdzie. 

Kto się więc modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki 

miłosierdzia, niech wysłucha proszącego, który chce być słyszany. 

W ten sposób otwiera dla siebie uszy Boga, który nigdy się nie 

z a m y k a  n a  g ł o s  b ł a g a j ą c e g o ”  . 

Wielki Post może być dobrą okazją do przypomnienia sobie zasad i 

podniesienia wartości autentycznego i niezmiennego znaczenia 

pradawnej praktyki pokutnej, która może nam pomóc zadać 

śmierć naszemu egoizmowi i otworzyć serce na miłość Boga i 

bliźniego, co stanowi pierwsze i najważniejsze przykazanie nowe-

go Prawa, a zarazem kompendium całej Ewangelii. Post pomaga 

nam uświadomić sobie, w jakiej sytuacji żyje wielu naszych braci. 

W Pierwszym Liście św. Jan napomina: “Jeśliby ktoś posiadał ma-

jętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a 

zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Bo-

ga?”  Dobrowolny post pomaga nam naśladować styl Dobrego 

Samarytanina, który pochyla się nad cierpiącym bratem i śpieszy 

mu z pomocą. Nasz wolny wybór, jakim jest rezygnacja z czegoś, 

aby pomóc innym, w konkretny sposób pokazuje, że bliźni przeży-

wający trudności nie jest nam obcy.  Post ostatecznie pomaga 

każdemu z nas – jak pisał święty Jan Paweł II – w czynieniu z sie-

bie całkowitego daru dla Boga”. 
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Za nami tłusty czwartek... 

Tłusty czwartek – w kalendarzu chrześcijańskim to 

ostatni czwartek przed Wielkim Postem, znany tak-

że jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni 

tydzień karnawału. W Polsce oraz w katolickiej czę-

ści Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone 

jest objadanie się.  

Ponieważ data tłustego czwartku zależy od daty 

Wielkanocy, dzień ten jest świętem ruchomym. Mo-

że wypaść pomiędzy 29 stycznia a 4 marca. 
Najpopularniejsze potrawy spożywane tego dnia to 

pączki i faworki, zwane również w niektórych re-

gionach chrustem lub chruścikami. Dawniej objada-

no się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i 

mięsem, które obficie zapijano wódką. 

Staropolskie przysłowie mówi: Powiedział Bartek, 

że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, do-

brych pączków nasmażyła. Według jednego z prze-

sądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jedne-

go pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wio-

dło. 

Geneza tłustego czwartku sięga pogaństwa. Był to 

dzień, w którym świętowano odejście zimy i nadej-

ście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu 

tłustych potraw, szczególnie mięs oraz piciu wina, a 

zagryzkę stanowiły pączki przygotowywane z ciasta 

chlebowego i nadziewane słoniną. Rzymianie ob-

chodzili w ten sposób raz w roku tzw. tłusty dzień.  

W specyficzny sposób obchodzono tłusty czwartek 

w Małopolsce. Nazywany on był wówczas combro-

wym czwartkiem. Według legendy nazwa pochodzi 

od nazwiska żyjącego  w XVII wieku krakowskiego 

burmistrza Combra, złego i surowego dla kobiet 

mających swoje kramy i handlujących na krakow-

skim rynku. Mówiono: Pan Bóg wysoko a król dale-

ko, któż nas zasłoni przed Combrem. Umarł on po-

dobno w tłusty czwartek. W każdą rocznicę jego 

śmierci przekupki na targu urządzały więc huczną 

zabawę i tańce. Podczas zabawy zaczepiały prze-

chodzących tamtędy mężczyzn, których zmuszały 

do tańca lub do oddawania wierzchniej odzieży w 

zamian za krzywdy, jakie wyrządził Combr. 

Około XVI wieku w Polsce pojawił się zwyczaj je-

dzenia pączków w wersji słodkiej. Wyglądały one 

nadal nieco inaczej niż obecnie – w środku miały 

bowiem ukryty mały orzeszek lub migdał. Ten, kto 

trafił na taki szczęśliwy pączek, miał cieszyć się do-

statkiem i powodzeniem. 

Karolina Maternia 

Młodzi artyści 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie 

klasy 1 A, zaprosili swoich dziadków na przedsta-

wienie pt. ,,Królewna Śnieżka”. 

Następnego dnia na to samo przedstawienie 

zostali zaproszeni uczniowie naszej szkoły. Opieku-

nem i reżyserem przedstawienia była Pani Zofia 

Cieślachowska. Młodzi artyści przygotowali piękne, 

ciekawe i kolorowe dekoracje. Byli przebrani w 

stroje charakterystyczne dla postaci, które grali. 

Pięknie śpiewali przygotowane piosenki. Była to 

inscenizacja słowno-muzyczna. 

 Widać było, że początkujący aktorzy włożyli w 

to przedstawienie dużo pracy, wysiłku oraz serca. 

Pokonali tremę i bawili się przy tym równie dobrze 

jak oglądający. Na koniec młodzi artyści zostali ob-

darowani głośnymi oklaskami. 

Natalia Bem, kl. Vb 

Walentynkowa poczta 
Jak co roku, 14 lutego, Samorząd Uczniow-

ski Szkoły Podstawowej zorganizował tradycyjną 

Walentynkową Pocztę. Już kilka dni wcześniej, od         

9 lutego uczniowie mogli wrzucać swoje walentynki 

do specjalnej skrzynki, którą po korytarzu nosili li-

stonosze, a właściwie listonoszki. Dziewczyny były 

ubrane oryginalnie. Na głowie nosiły specjalne 

świecące serduszka.  

We wtorek, 14 lutego, chętni uczniowie 

ubrali się na czerwono lub różowo. Dla wzmocnie-

nia nastroju na korytarzu Samorząd Uczniowski 

przygotował dekoracje. Na szyby naklejono ser-

duszka oraz powieszono duży napis „Walentynki”. 

Listonoszki posegregowały kartki i rozdawały je  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_ruchome
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%85czek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Faworki
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82onina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boczek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99so
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przes%C4%85d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przes%C4%85d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poga%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_rzymskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Comber_%28zwyczaj%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Comber_%28zwyczaj%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_G%C5%82%C3%B3wny_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_G%C5%82%C3%B3wny_w_Krakowie
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WYWIAD Z ABSOLWENTEM             

NASZEJ SZKOŁY 
Z Jakubem Bemem, ubiegłorocznym ab-

solwentem naszego Gimnazjum, rozma-

wiał Hubert Grad 

-Jak wspominasz czas nauki w Kraczkowej? 

-Okres gimnazjum to dla mnie wyjątkowy czas, kiedy 

to zgłębiałem swoje zainteresowania i    poznałem  

wielu wspaniałych ludzi, bez których te trzy lata nie 

byłyby dla mnie tak ważnym wspomnieniem. 

-Jakich nauczycieli wspominasz ze szczególnym 

sentymentem? 

-Jak dla każdego ucznia, tak i dla mnie szczególnym 

nauczycielem jest wychowawca, czyli pani Elżbieta 

Kozioł. Bardzo miło wspominam nauczycielki geo-

grafii i chemii – panią Halinę Magoń i panią Annę 

Dec, dzięki którym do teraz te przedmioty należą do 

moich ulubionych zajęć szkolnych. Lekcje prowadzo-

ne przez pana Witolda Inglota i Stanisława Kisałę by-

ły pełne humoru, dzięki czemu zapadły głęboko w 

mojej pamięci. 

-Do jakiej szkoły teraz chodzisz?  Dlaczego taki 

wybór? 

-Od września uczęszczam do II Liceum Ogólnokształ-

cącego  w Rzeszowie jak uczeń klasy o profilu mat-

geo-ang. Takie rozszerzenie jest zgodne z moimi pla-

nami na przyszłość  i pozwoli mi realizować cele, któ-

re przed sobą postawiłem. Szkoła posiada dogodną 

lokalizację i mam okazję uczestniczyć  w wielu wyda-

rzeniach, np. takich jak wyjazd do Parlamentu Euro-

pejskiego. Oczywiście są momenty, w kiedy trzeba 

przyswoić dużą ilość materiału, ale za trzy lata pod— 

czas matury będę spokojny o moje wyniki. 

-Czy od zawsze lubiłeś się uczyć? Jakie przed-

mioty najbardziej Cię interesowały? 

-Naukę staram się traktować jako przyjemny i 

pożyteczny obowiązek. Każdy, kto choć trochę 

mnie zna, wie, że moje zainteresowania są dosyć 

rozległe, od historii i WOS -u przez geografię i 

chemię aż do matematyki. 

-Czym zajmujesz się w wolnych chwilach? 

-Oprócz spotkań ze znajomymi, dużą część moje-

go czasu wolnego poświęcam aktywności fizycz-

nej. Lubię obejrzeć interesujący film i zagłębić 

się w lekturę ciekawej książki. 

-Jaką radę dałbyś obecnym gimnazjalistom? 

-Tylko regularna i sumienna nauka pozwoli Wam 

zachować spokój i odnieść sukces w czasie waż-

nych egzaminów. Podążajcie za swoimi marze-

niami i chwytajcie życie pełnymi garściami. 

Znajdźcie własny 

sposób na szczę-

ście i podążajcie 

wybraną drogą. 

 

POLECAM PRZECZYTAĆ 
   „Bracia Lwie Serce” to wzruszająca książka 

autorstwa Astrid Lindgren, wybitnej autorki wie-

lu znanych powieści dla dzieci. 

   Głównymi bohaterami są bracia Karol i Jonatan 

Lew. Młodszy z nich dowiaduje się, że niedługo 

umrze. Jego brat przekonuje go, że śmierć nie jest 

straszna i przeniesie się wtedy do niezwykłej kra-

iny Nangijali. W końcu gdy oboje tam się znajdu-

ją, przeżywają niesamowite i dramatyczne przy-

gody. 

   Książka ta opowiada o miłości i sile braterskiej, 

która przezwycięży nawet śmierć. Pokazuje 

prawdziwe męstwo i walkę w imię wolności. Nie 

tylko pobudza wyobraźnię, ale także wpływa na 

ich wrażliwość. 

   Szczerze polecam ją do przeczytania małym, 

ale i dużym czytelnikom, którzy chętni są do po-

znania nowych wrażeń i prawdziwych wartości  

w życiu. 

                                                                                                                          

Wiktoria Jurek 

poszczególnym uczniom, wchodząc po kolei do klas. 

Tego dnia wszyscy czekali z niecierpliwością, by otrzy-

mać upragnioną walentynkę.  

  To był dzień pełen wrażeń. 

Patrycja Bącal, kl. Vb                                                                                       
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Byliśmy w teatrze 
Dnia 3 lutego 2017r. zorganizowano wyjazd 

uczniów klas czwartych i piątych do WDK w Rze-

szowie na spektakl pt. „Przygody Mikołajka”. 

Uczniowie z zaciekawieniem oglądali występ 

aktorów. W pewnej chwili na scenę został poproszo-

ny nasz kolega, Dominik Dubiel. Oczywiście nie od-

mówił i z chęcią pobiegł do aktora. Przez moment 

obaj rozmawiali o jedzeniu. Akcja toczyła się wła-

śnie w sklepie. Następnie jeden z aktorów zbiegł ze 

sceny i zaprosił do wspólnej zabawy kilku chłop-

ców , w tym naszego kolegę Wojtka Lecha. Ucznio-

wie ci wcielili się w role Indian.  

To było śmieszne wydarzenie. Wszyscy ucz-

niowie wesoło je wspominali. Wielu przyjaciół zada-

wało pytania kolegom, jak było na scenie. Uczniowie 

byli zadowoleni i szczęśliwi.        

                                                                            

Sylwia Kud, kl. VB 

Przedstawienie  

z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

W tym roku szkolnym tradycyjne jasełka 

przygotowali uczniowie  piątych klas. Występowa-

li dwukrotnie.  W grudniu 2016r. zaprezentowali 

przedstawienie uczniom szkoły podstawowej i gim-

nazjum , a w styczniu 2017r. rodzicom. Główne role 

czyli Maryi i Józefa przypadły Natalce Bem i Jaku-

bowi Kuźniar. W przedstawieniu nie zabrakło 

trzech królów, aniołów, pasterzy, króla Heroda i 

jego poddanych. Najśmieszniejszymi postaciami 

były Śmierć i Diablik, którzy przechytrzyli Heroda i 

doprowadzili do końca jego panowania. Oczywiście  

na scenie pojawili się dobrzy jak i źli ludzie. Ci 

pierwsi chcieli pomóc, a drudzy tylko się wyśmie-

wali i byli okrutni wobec głównych postaci spekta-

klu.  

Przedstawienie na szczęście zakończyło się 

dobrze. Józef z Maryją znaleźli schronienie. Nieste-

ty nie był to piękny zamek ani choćby malutki do-

mek na uboczu. Znaleźli szopę i byli ze zwierzęta-

mi. Pomimo tych warunków byli szczęśliwi i nie 

narzekali. Cieszyli się z narodzin Jezusa. Ich szczę-

ście odwzajemnili pasterze, którzy przynieśli 

skromne dary, ale z szczerego serca. Następnie 

przybyli królowie, którzy przynieśli złoto, kadzidło 

i mirrę. Przedstawienie zakończyły kolędy w wyko-

naniu całej szkoły.  

Przedstawienie miało na celu przypomnienie 

o świętach i o spędzaniu wspólnego czasu zwłasz-

cza teraz, gdy na pierwszym miejscu są sprzęty 

elektroniczne, a nie to, co najważniejsze.                                              

                                                                                         

Weronika Bar, kl. VB 
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Dyskoteka z okazji walentynek 
 W środę, 15 lutego 2017r., odbyła się dyskoteka z 

okazji walentynek, zorganizowana przez Samorząd 

Uczniowski Szkoły Podstawowej dla uczniów klas 

czwartych, piątych i szóstej. Sala gimnastyczna udeko-

rowana była czerwonymi i różowymi serduszkami oraz 

balonami w kształcie serc. Na drabinkach powieszono 

napis: „Walentynki”. W wyjątkowy nastrój wprowa-

dzały wszystkich kolorowe, migające światła. 

 Uczniowie świetnie się bawili przy muzyce, którą 

przygotowali nasi koledzy: Dominik Dubiel i Hubert 

Panek. Hitami okazały się takie utwory jak: „Belgijka”, 

„Makarena” , „Kaczuszki”, „Mam chusteczkę haftowa-

ną”. 

 To była niezwykła, wyjątkowa zabawa na koniec 

karnawału.                                                                                                 

Klaudia Skitał, kl.VB 

Cyrk „Szok” w naszej szkole 
 W środę 21 lutego 2017r. naszą szkołę odwie-

dził Cyrk „Szok”. Artyści przygotowali wspaniałe 

widowisko.  

  Najpierw na scenie pojawił się akrobata w 

śmiesznym kostiumie, który chodził na szczu-

dłach. Później wystąpił mężczyzna, który żonglo-

wał piłeczkami, następnie kręglami. Zrobił 

ogromne wrażenie na widzach, kiedy utrzymując 

się na rozpołowionej drabinie trzymał na głowie 

kij z piłką na drugim końcu. 

  W show wzięli również uczniowie, którzy byli 

zapraszani do udziału w zabawie. Mogli oni po-

żonglować, potrzymać węża lub pojeździć na ma-

leńkim motocyklu. Do tych szczęśliwców należe-

li: Hubert Panek, Karolina Techman, Natalia 

Bem, Emilka Bazylewicz, Amelia Siwak i wiele 

innych osób.  

 Choć widowisko trwało ponad godzinę, wszy-

scy świetnie się bawili. Niektóre dzieci dostały 

prezenty, m.in. kolorowe baloniki. 

                                                                                                         

Klaudia Skitał, kl.VB 
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Motto miesiąca 
Jedynie prawdziwy człowiek 

zauważy potrzeby innego człowieka. 
Jedynie człowiek wielkiego serca 
wyciągnie doń pomocną dłoń.” 

W roku szkolnym 2016/2017 do SKC należy 

48 uczniów Gimnazjum. Opiekunami Koła są Iwona 

Szczepańska, Marzena Wołos, ks. Marcin Lorenc. 

Uczniowie wraz z opiekunami podjęli następujące 

inicjatywy, realizując Plan pracy SKC na bieżący 

rok szkolny: 

- zorganizowanie akcji „Podziel się zeszytem” na 

rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla 

Dzieci prowadzonego przez Siostry  Zgromadzenia 

Sióstr Służebniczek NMP w Brzozowie. W akcję za-

angażowali się państwo Maternia, którzy dostarczyli 

wraz z ks. Lorencem dary na miejsce. Zebrano bardzo 

dużą ilość pomocy szkolnych, artykułów biurowych. 

- zorganizowanie zbiórki żywności w sklepie Stokrot-

ka w ramach akcji  mikołajkowej przeprowadzonej na 

rzecz podopiecznych Ośrodka Wychowawczo – Re-

walidacyjnego Caritas w Wysokiej. Zebrano dużą 

ilość artykułów żywnościowych, słodyczy, artykuły 

pielęgnacyjne. Dary zostały zawiezione do Ośrodka i 

przekazane dzieciom 5 grudnia. 

- wypiek mikołai piernikowych i zorganizowanie 

kiermaszu w dniu odpustu parafialnego. Dochód zo-

stał przeznaczony na wsparcie chorych dzieci z 

Ośrodka w Łące. 

- wykonanie ozdób świątecznych, stroików, choinek i 

zorganizowanie kiermaszu, z którego środki zostały 

przekazane do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 

prowadzonego przez siostry Zgromadzenia Opatrzno-

ści Bożej w Łące. 

- wsparcie parafialnego Zespołu Caritas przy zbiórce 

w dniu Wszystkich Świętych, 

- porządkowanie cmentarza, zapomnianych mogił 

przed uroczystością Wszystkich Świętych, 

- wsparcie finansowe w okresie przedświątecznym 

rodziny w trudnej sytuacji materialnej. 

Młodzież należąca do SKC wykazała się du-

żym zaangażowaniem w realizację podejmowanych 

inicjatyw. Czerpiąc satysfakcję z efektów przeprowa-

dzanych akcji, wolontariusze osiągnęli cele  

We wczesnych latach 80 –ych MARVEL COMICS  

wyprodukowało historię Jego życia w komiksie. 

Bardzo lubił wadowickie kremówki, na które  

chodził z kolegami po maturze. 

Każdy dzień Jana Pawła II w Watykanie zaczynał 

się i kończył modlitwą w prywatnej kaplicy. Ojciec 

Święty spędzał tu na rozmowie z Bogiem długie 

godziny. Modlitwą, którą  Papież odmawiał w cza-

sie każdego spotkania z Nim było „Aniele  

Boży”. 

Ciekawostki o 

Janie Pawle II 

Sprawozdanie z działalności  

Szkolnego Koła Caritas  

w I semestrze  

roku szkolnego 2016/2017 

 
Życzliwość wywołuje życzliwość 
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i wypełnili założenia planu pracy SKC w I seme-

strze. Dzięki ich pracy i poświęceniu udało się po-

móc osobom zmagającym się z różnymi problema-

mi i udzielić im potrzebnego wsparcia. 

 Była miłą i grzeczną dziewczyną o imieniu 

Wiktoria. Miała 19 lat i mieszkała z ojcem,  ma-

cochą i jej synem,Wiktorem oraz córką  -Wandą. 

Mieszkali w bardzo dużym domu. Jej pani, bo tak 

kazała sie nazywać, zachowywała się niezwykle 

despotycznie. Wiktoria zajmowała się całym 

domem. Prała, sprzątała, gotowała. Nigdy nie 

siedziała z resztą rodziny przy stole, bo zasze miała 

coś do roboty. Wanda nazywała ją kocmołuchem, 

bo zawsze była pobrudzona. Wykonywała 

wszystkie jej rozkazy. Nie, nie prośby, właśnie 

rozkazy. Wiktoria obiecała swojemu ojcu, że będzie 

pokorna, skromna, niekonfliktowa, że zawsze 

postara się postępować szlachetnie. To miało jej 

zagwarantować w życiu szczęście.  

   -Kopciuchu! - wołała ją macocha - kocmłouchu! 

-Już idę! - odkrzyknęła.  

-No nareszcie, ile na ciebie trzeba czekać.  

-Wołałaś mnie?  

-Tak. Razem z Wandą jedziemy do miasta po nowe 

ubrania, przygotuj nam samochód.  

-Dobrze – przytaknęła i odeszła.  

Kiedy już odjechały, wróciła do mycia okien.  

W pewnej chwili poczuła czyjeś ręce na swojej talii. 

Przeraziła się i zaczęła wyrywać się z uścisku.  

-Co jest kopciuszku? Matki nie ma, więc... - 

powiedział do niej.  

-Wiktor, proszę puść mnie, nie szukaj problemów.  

-Matka o niczym się nie dowie - powiedział i zbliżał 

się do niej niebezpiecznie. Nagle ktoś zapukał do 

drzwi, a mężczyzna niechętnie od niej odszedł. 

Wzięła głęboki oddech. 

-Uratowana przez pukanie do drzwi, odetchnęła z 

ulgą. Szybkim krokiem poszła na strych do swojego 

pokoju. Zamknęła za sobą drzwi i położyła się na 

łóżko, a raczej na czymś, co miało je przypominać. 

Była już zmęczona, ale nie mogła odpacząć, bo do 

powrotu macochy musiała wszystko posprzątać. 

Zeszła więc na dół, na szczęscie Wiktor gdzieś 

wyszedł. Mogła w spokoju dokończyć swoją pracę. 

Kiedy wróciła pani domu ze swoją córeczką, czekał 

już na nich ciepły obiad. Wiktoria sama zaś zjadłą 

tylko jedną kromkę chleba.  

   Minęło kilka miesięcy. Okazało się, że naj-

przystojniejszy chłopak w okolicy właśnie był wol-

ny i poszukiwał miłości swojego życia. Oczywiśie 

macocha od razu pomyślala o tym, że byłby od-

powiedni dla Wandy, Wiktorii nawet nie brała pod 

uawgę. Mateusz, bo tak miał na imię, zorganizował 

imprezę. Zaprosił na nią wszystkie dziewczyny z 

sąsiedztwa. No cóż, macocha nie pozwoliła Wiktorii 

kupić nowych ubrań, sprzeciwiała się też jej wyjściu 

z domu. Ona postanowiła jednak nie odpuszczać. 

Tym razem również chciała jak inne dziewczyny  

uczestniczyć w prywatce. Znalazła piekną bluzkę po 

swojej mamie. Zeszła na dół, Wanda już zmierzała 

do wyjścia.  

-Mamo, ona chyba z nami nie jedzie? - spytała 

Wanda.  

Matka spojrzała surowo na Wiktorię, a potem z 

uśmiechem na twarzy podeszła do niej.  

- Piękna bluzka, kochanie. Szkoda, że podarta. - Z 

tymi słwami pociągnęła za rękaw, rozrywając go. 

-Co ty zrobiłaś?! - krzyknęła dziewczyna.  

-Chyba nie myślałaś, że weźmiemy cię na tę im-

prezę - powiedziała Wanda, podśmiechując się pod 

nosem.  

Wiktoria rozpłakała się. Wybiegła z domu. Udała 

się na grób swojej matki. Uklęknęła przy nim. Żal 

rozdzierał jej serce. W tej chwili podeszła do niej 

starsza kobieta. 

-Kochane dziecko, czy mogłabyś mi pomóc? - 

zapytała.  

Wiktoria otarła łzy i kiwnęłą głową na znak, że się 

zgadza. 

Kiermasz tłustoczwartkowy   

- akcja SKC 

W czwartek 23 lutego 2017 roku młodzież 

ze Szkolnego Koła Caritas zorganizowała kiermasz 

słodkości, które zostały przygotowane przez gimna-

zjalistki i ich mamy. Zarówno im, jak i wszystkim 

uczestnikom kiermaszu pragniemy podziękować za 

zaangażowanie w tę akcję. Dzięki Waszemu wspar-

ciu na twarzach potrzebujących dzieci na pewno 

zagości uśmiech.  

Karolina Maternia 

Kopciuszek – droga do szczęścia  
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- Dziękuję – dodała kobieta. 

 Dziewczyna wzięła od niej cały bagaż i poszłą z 

nią do domu. Po drodze opowiedziała jej o  całej 

sytuacji, w jakiej się znalazła. Po dotarciu na 

miejsce, Wiktoria dała starszej pani kubek wody, a 

ona z wdzięcznością bacznie się jej przyglądała. 

-Kim pani jest? - Zapytała troszkę wystraszona 

dziewczyna, która dostrzegła w staruszce coś 

dziwnego. 

-Jestem twoją dobrą wróżką - odpowiedziała z 

miłym uśmiehem na twarzy. – Wiem, że jesteś do-

brą, pracowitą i uczciwą dziewczyną.  Wiele w 

życiu doświadczyłaś, ale nie przeszłaś obojętnie 

wobec mojej prośby. Chcę Ci pomóc. 

 Starsza pani wyjęła z bagażu ładną sukienkę. 

Pasowała, jakby właśnie dla Wiktorii była uszyta. 

Dziewczyna pomyślala, że teraz mogłaby dołączyć 

do grona bawiących się u Mateusza. 

- Jak mam pani dziękować? - zapytała szczęśliwa.  

-Nie dziękuj, tylko popraw fryzurę i idź – dodawała 

jej otuchy rozmówczyni. 

Na widok Mateusza, którego ujrzała przez 

okno, zatkało jej dech w piersi. Nie wiedziała, jak 

się zachować, gdy dziewczyny z zazdrością patrzyły 

na nią, kiedy nieśmiało weszła do środka. Przez 

głowę przebiegało jej tysiąc myśli. Poczuła się gor-

sza od wszystkich obecnych na imprezie. Dostrze-

gła piękne, przebojowe dziewczyny i zrozumiała, że 

jest nikim. Przecież on nie zwróci uwagi na kogoś 

takiego, mając do wyboru tyle wspaniałych kobiet. I 

nagle podszedł do niej… Zaprosił ją do tańca. 

Wypytywał, kim jest, ponieważ jej nie widział 

wcześniej. Nie dowierzała w to, co się działo, czuła, 

jakby nie była sobą. Z łatwością i swobodą roz-

mawiała z nim, śmiała się i całkowicie dała sie por-

wać muzyce. Wieczór mijał we wspaniałej at-

mosferze. Nagle jedna z dziewczyn poprosiła ją o 

rozmowę. To nie była miła pogawędka. Wiktoria 

poczuła się upokorzona i wróciły wszystkie wątpli-

wości. Okazało się, że Kamila miała wobec Ma-

teusza poważne plany i zdecydowanie nie życzyla 

sobie, by ktoś inny zabierał mu czas.    

-  Muszę już iść. - Powiedziała smutno i wybiegła z 

domu, w którym głośno rozbrzmiewała muzyka, a 

śmiechy uczestników zabawy świadczyły o udanej 

imprezie. 

-Poczekaj - krzyknął za nią Mateusz.  

Biegła po schodach i niczego już nie 

słyszała.  Wróciła do domu. Czuła się podle. Stra-

ciła poczucie swojej wartości. Stwierdziła, że 

widocznie zasługuje na los, który przypadł jej w 

udziale i już zawsze będzie zwyczajną służącą 

swojej rodziny.   Tydzień później rozeszło się po  

całej okolicy, że Mateusz szuka dziewczyny, która 

oczarowała go tamtego wieczoru. Wanda łudziła się, 

że to może ona. Nazajutrz gospodarz pamiętnej im-

prezy odwiedził Wiktora. 

W tym czasie Wiki przebywała w swoim pokoju. W 

pewnej chwili zachciało jej sie pić i zbiegła po scho-

dach do kuchni. Nagle ujrzała Mateusza. Zaws-

tydziła się. Chłopak najwyrażniej także nie spod-

ziewał się jej tu spotkać. Był mocno zdziwiony, ale i 

zadowolony ze spotkania. Poprosił Wiktorię o 

rozmowę, na co ona zgodziła się mimo zakłopota-

nia. To nie trwało zbyt długo, ale dzięki tej 

pogawędce dziewczyna zrozumiała, że jej także 

może sprzyjać szczęście. Tak naprawdę nie do- 

wierzała, iż Mateusz zainteresowal się właśnie nią, 

ale przypomniała sobie słowa ojca i zrozumiała, że 

dobro popłaca, zostaje wynagrodzone, że cierpienia 

kiedyś się kończą. Wraz z pojawieniem się Ma-

teusza w jej życiu zaświeciło słońce. Doceniła swoje 

wcześniejsze rodzinne doświadczenia, bo po-

traktowała je jako drogę do szczęścia.  

Wiktoria zdobyła się na szczerą, ale sta- 

nowczą rozmowę z rodziną. Postanowiła nadal 

rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, ale też respek-

tować swoje prawa i nie dawać się więcej wyko- 

rzystywać. 

 Wanda zazdrościła jej nowego chłopaka, ale 

ich relacje poprawiły się. Może też coś zrozumiała. 

Macocha niezbyt chętnie, ale zaakceptowała 

warunki, jakie postawiła Wiktoria. Wiktor przestał 

traktować dziewczynę jak zabawkę, tym bardziej, że  

to nowa sympatia Mateusza. 

 -Nie trzeba kogoś kochać, nie musi się go 

nawet lubić, ale trzeba go traktować z należytym 

szcunkiem bez względu na to, kim jest, ile posiada, 

czy się od nas różni, bo wszyscy mamy takie same 

prawa – oznajmiła donośnym głosem domownikom 

Wiktoria. Słowa te na zawsze pozostały w ich 

pamięci.    

Alicja Siłka 

 WYJAZD DO KINA … 
   

  13 stycznia uczniowie naszego gimnazjum 

wybrali się do kina „Helios” w Rzeszowie, aby 

obejrzeć film pt. „Za niebieskimi drzwiami”. Po 

pierwszej lekcji zebraliśmy się pod szkołą. Wyje-

chaliśmy około godziny 09.00. W miłej atmosferze 

dojechaliśmy na miejsce.  Mieliśmy jeszcze trochę 

czasu do seansu, więc niektórzy udali się zrobić ma-

łe zakupy w postaci popcornu. Na salę kinową we-

szliśmy o godzinie 10.30. Obejrzeliśmy kilka re-

klam, po czym nastała ciemność. Chwilę później  
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ZABAWA CHOINKOWA  

11 stycznia 2017 r.  w godz. 15.30 - 18.00 

klasy od 0 - 5 SP , a od 18 - 21 klasy 6 SP i 1 - 3 PG 

uczestniczyły w zabawie choinkowej. Sala gimnas-

tyczna, w której bawili się uczniowie naszej szkoły, 

wyglądała wyjątkowo. Rozświetlały ją kolorowe,  

SZYBKIE PĄCZKI 

Składniki: 

1 serek twarogowy waniliowy „Mleczna Doli-

na” 

3 jaja 

1,5 szklanki mąki tortowej 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

1 cukier waniliowy 

cukier puder do posypania 

 

      Serek i jajka rozmieszaj mikserem, dodaj 

mąkę i proszek do pieczenia. Gładką masę 

kładź małą łyżeczką na rozgrzany olej. Zaru-

mienione pączki odsącz z tłuszczu, następnie 

posyp cukrem pudrem. Smacznego!   

Małgosia Drozd 

 rozpoczął się seans.  

„Za niebieskimi drzwiami‘’ to polski film w 

reżyserii Mariusza Paleja. Z początku dla niektó-

rych wydawał się mało interesujący, ponieważ  

ciężko było go zrozumieć,  jednak gdy akcja się 

rozkręciła, zainteresowała nawet tych najbardziej 

znudzonych.  Niektóre sceny z filmu przyprawiały o  

niezły dreszczyk. Historia głównego bohatera 

uświadomiła nam, jak bardzo kruche i nieprzewidy-

walne jest ludzkie życie. 

Po 90 minutach opuściliśmy salę kinową. Peł-

ni wrażeń po fil-

mie wsiedliśmy 

do autobusu i 

wróciliśmy do 

szkoły na pozo-

stałe lekcje. 

 

Klaudia Olech    

dyskotekowe, migające światła. Dodatkowo, co 

jakiś czas wybuchały kłęby dymu. Oprawę 

muzyczną przygotowali pracownicy Szkoły 

Muzycznej „Yamaha”. Nie zabrakło współczesnych 

hitów, w rytmie których pląsaliśmy po parkiecie, nie 

zważając na zmęczenie. Rodzice przygotowali  

uczestnikom zabawy poczęstunek, zaś opiekę nad 

uczniami sprawowali wychowawcy poszczególnych 

klas. Wszyscy bawili się wspaniale. Zabawę uz-

naliśmy za bardzo udaną. Szkoda, że to ostatnia 

choinka dla trzecioklasistów.   

 Julia Rogowska 

Napisaliśmy książkę! 

Pisanie książek nie jest łatwe, a jeszcze trudniejsze 

jest pisanie w grupie. Mogli się o tym przekonać 

uczniowie klasy 2B, którzy wzięli udział w konkur-

sie "Misja książka". 

 

Grupa, która sama siebie nazwała" leniuchy spo-

łeczne", wcale taka leniwa nie była. Pod opieką pani 

Haliny Magoń książkę napisali: Gosia Drozd, Kinga 

Szmuc, Justyna Szydełko, Amelia Trojnar i Bartek 

Kogut, a Ola Kuźniar oraz Gabrysia Szydełko ją zi-

lustrowały. Ich praca nosi tytuł: "W cztery strony". 

Została ona udostępniona na stronie internetowej 

wydawnictwa "Ridero", aby internauci mogli na nią 

zagłosować. 

 

Niestety książka "W cztery strony" nie zdobyła wy-

starczającej liczby głosów i nie dostała się do kolej-

nego etapu konkursu. Jednak było to wydarzenie, z 

którego grupa "leniuchy społeczne" może być dum-

na.  Uczniowie zdobyli doświadczenie w pisarstwie 

i pracy grupowej. 

Kinga Szmuc  
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1.Rekord jedzenia pączków na czas: w 
2015 roku zwycięzca pochłonął 10 pącz-
ków w 6 minut i 36 sekund. 
2.Jakie są różnice między pączkami w Pol-
sce a za granicą? Polskie są tłuste i smaży 
się je tradycyjnie na smalcu. Pączki nie-
mieckie smaży się krócej, dzięki czemu są 
mniej tłuste, a pączki węgierskie nie mają 
nadzienia. 
3.Szczęśliwy pączek? Istnieje tradycja, któ-
ra zakłada, że kto znajdzie orzecha w pącz-
ku, czeka go szczęście. Zwyczaj zapomnia-
ny, ale prawdziwe gospodynie domowe 
wiedzą o takim zwyczaju i dalej go prakty-
kują. 
4.Nieszczęśliwy pączek? Tak! Jeśli nie zjesz 
przynajmniej jednego pączka w tłusty 
czwartek, czeka cię nieszczęście. 
5.Kto wymyślił tłusty czwartek? Tłusty 
czwartek jako pierwsi zaczęli obchodzić 
starożytni Rzymianie. Świętowali oni w ten 
sposób koniec zimy i wyrażali radość z po-
wodu nadchodzącej wiosny. W Polsce tłu-
sty czwartek zaczęto obchodzić około XVII 
wieku. 

Wiktoria Jurek 

 

Hasła do krzyżówki 

 

1. Święto zakochanych. 

2. Uczucie, ale też postawa człowieka. 

3. Najkrótszy miesiąc. 

4. Bez „drugiej połówki”, nie jest w związku. 

5. Wysyłana pocztą, np. walentynkowa 

6. Inaczej łakocie. 

7. Królują w tłusty czwartek. 

8. Okolicznościowy upominek. 

9. Wręczane w dowód wdzięczności. 

10. …karnawałowa. 

11. Faworki. 

12. Maluje się je szminką. 

13. Symbol miłości. 

14. Słodycz w tabliczce. 

 

Małgosia Drozd 

Sponsor nagród w konkursie Wierny czytelnik 

Kupon konkursowy nr 6 

Odpowiedz na pytanie: 

Jakie  przesłanie  kieruje  do nas autorka opowiada-

nia „ Kopciuszek – droga do szczęścia ”?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Małgosia i Jaś spostrzegają na spacerze w parku 

całującą się parę. 

- Dlaczego oni to robią? - pyta Małgosia. 

- Nie wiesz? On jej chce ukraść gumę do żucia! 

Spotykają się dwa pączki. 

- Kocham cię. 

- Jesteś słodki. 

Pani pyta Jasia:  

- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?  

- Koń ciągnie wóz.  


