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 20 października nasza szkoła obchodziła Świę-

to Patrona. Wszyscy uczniowie i nauczyciele o 

godzinie 8:00 zgromadzili się na Mszy Świętej w 

kościele z okazji tej uroczystości. Po zakończonej 

Eucharystii udaliśmy się do szkoły na krótką aka-

demię  przygotowaną przez uczniów młodszych  

klas pod opieką pani Agaty Kargol. Bohaterem 

zaprezentowanego programu był święty Jan  

Paweł II– Patron naszej szkoły. 

Odświętne ubrania i poważne zachowanie uczniów 

nadawały niezwykłego klimatu temu wydarzeniu. 

Dzień był niezwykły, dał nam chwilę do refleksji i 

zastanowienia nad osobą Świętego Patrona, Jego 

nauczaniem i przesłaniem dla nas.   

Gabriela Ruszel 

ZAWODY GMINNE W MINIPIŁCE  

RĘCZNEJ 
       14 października 2017r. w naszej szkole odbyły 

się Gminne Zawody w Minipiłce Ręcznej. Zgłosiły 

się 4 drużyny chłopów : z Kraczkowej, Albigowej, 

Soniny i Głuchowa.  Natomiast drużyn  dziewcząt 

było 5, z Kraczkowej, Albigowej, Soniny, Głucho-

wa i Kosiny. Wygrały dziewczyny z Kraczkowej, a 

nasi chłopcy zajęli drugie miejsce. 

        Nagrodę dla najlepszego zawodnika otrzymała 

nasza koleżanka Patrycja Lekowska, ponieważ oka-

zała się bardzo dobrą bramkarką.   

       Najwięcej kłopotów sprawiła nam drużyna 

dziewczyn z Kosiny, z którą wygrałyśmy zaledwie 

jednym punktem. Z kolei chłopcy dzielnie zmagali 

się z drużyną z Albigowej, ale  niestety przegrali. 

Dziewczyny  z Kraczkowej wygrały łącznie pięć 

meczy, a chłopcy trzy. 

Gra była dosyć trudna, bo trwała tylko 6 minut, 

czyli 3 minuty na jędną stronę i 3 na drugą. 

        Teraz przygotowujemy się do kolejnego etapu 

zawodów - powiatowego.                                              

Patrycja Bącal  

ŚWIĘTO SZKOŁY 

"Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież 

drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy 

otwórzcie granice państw, systemów ekono-

micznych i politycznych, szerokie dziedziny 

kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! 

Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu czło-

wiek. On jeden to wie!" - mówił Jan Paweł II w 

słynnej już homilii wygłoszonej w czasie Mszy Św. 22 

października 1978 r. rozpoczynającej jego pontyfikat. 
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WYJĄTKOWY RAJD ROWEROWY 
W czwartek 5 października 2017r. odbył się 

rajd rowero-

wy „Szlakiem 

wiatraków”. 

Wzięli  w 

nim udział 

uczniowie 

klas szóstych 

oraz  ich 

opiekunowie: 

nauczyciele wych. fizycznego – pani Anna Bieda, 

pan Stanisław Kisała oraz wychowawczyni kl. 6b 

pani Alina Maciuła. Trasa biegła przez Kraczkowę, 

Albigowę, Wysoką i Soninę.  

Tego dnia najpierw uczestniczyliśmy w 

dwóch pierwszych lekcjach a potem o godz. 10.00 

zebraliśmy się wraz z nauczycielami na placyku 

przed szkołą. Po skontrolowaniu naszych rowerów 

przez opiekunów ubraliśmy kaski i wyruszyliśmy w 

drogę. Podczas wycieczki po-

dziwialiśmy piękno przyrody a 

pogoda początkowo sprzyjała 

podróży.  Dotarcie na miejsce 

zajęło nam około 1.30 godziny. 

Pod wiatrakami spędziliśmy około 30 minut. Zrobi-

liśmy tam kilka pamiątkowych zdjęć i chwilę odpo-

częliśmy. W drodze powrotnej w Wysokiej zaczął 

padać deszcz. Na szczęście dotarliśmy do restauracji 

"Stary Młyn" w Albigowej, gdzie schroniliśmy się 

na jakiś czas i zjedliśmy pyszną pizzę. Potem wyru-

szyliśmy w dalszą drogę, ale niestety musieliśmy 

wracać do szkoły w deszczu, bo nie przestał padać. 

Pomimo tego, że byliśmy cali mokrzy, wycieczka 

była udana i długo będziemy ją miło wspominać. 

Damian Pieczonka  

   W czwartek 5 października 2017r. odbyły 

się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły 

Podstawowej w Kraczkowej. Wzięli w nich udział 

uczniowie z klas czwartych, piątych, szóstych i 

siódmej. O funkcję przewodniczącej samorządu 

ubiegały się trzy dziewczyny: Julia Nowak z klasy 

7, Klaudia Skitał z kl.6 i Wiktoria Seruga z kl.4. 

Kandydatki wcześniej przygotowały plakaty wy-

borcze, w których przedstawiły swe propozycję 

działań w tym roku szkolnym oraz zachęcały pozo-

stałych uczniów na głosowanie na ich osobę. 

             W dniu wyborów każdy uczeń dostał kartę 

wyborczą, na której były wypisane wszystkie na-

zwiska kandydatek. Uczniowie stawiając X głoso-

wali na wybraną dziewczynę, którą uważali za naj-

bardziej odpowiednią na 

miejsce przewodniczącej 

szkoły. Jeżeli ktoś zaznaczył 

więcej niż jedną kandydatkę, 

głos był nieważny. 

              Na Wiktorię Serugę 

oddano 28 głosów, na Julię 

Nowak 33 głosy, a na Klau-

dię Skitał 51 głosów. 5 gło-

sów oddano nieważnych. 

              Ostatecznie prze-

wodniczącą szkoły została 

Klaudia Skitał. Serdecznie 

gratulujemy i życzymy reali-

zacji wszystkich planów!                      Natalia Bem                                                                                             

WYBORY DO SAMORZĄDU  

UCZNIOWSKIEGO 

 Krzysztofa Czyjta, który zajmował się oprawą mu-

zyczną. Pani Małgorzata Tymińska-Łojko przygoto-

wała wystrój sali.  

 Opowieść o losach naszego kraju przeplatała się 

z wierszami i piosenkami, które wykonywał nasz 

szkolny chór. 

 Dodatkowo uczniowie wystąpili z tym progra-

mem jeszcze raz, tego samego dnia wieczorem w 

kraczkowskim Domu Ludowym na oficjalnych 

gminnych obchodach Święta Niepodległości. 

Kinga Szmuc 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 10 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto 

Niepodległości w naszej szkole. Z tej okazji ucznio-

wie gimnazjum zorganizowali akademię poświęconą 

tym historycznym wydarzeniom. 

 Występ został przygotowany pod czujnym okiem 

pań: Alicji Malskiej i Bożeny Brzowskiej oraz pana  
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Narodowe Święto Niepodległości obchodzo-

ne 11 listopada zna każdy. Coś tam się mówi o woj-

nie i walce o niepodległość, ale czy na pewno wie-

my, co to dla nas – Polaków znaczy? Czy wiemy, co  

znaczyło dla naszych przodków? 

Wyobraźmy to sobie -  nasza ojczyzna jest 

pod zaborami 123 lata. Znaczy to, że kilka pokoleń 

nie wiedziało w ogóle, co to znaczy wolność, nieza-

leżność. Ludność polska była poddawana germani-

zacji – ze strony Austrii i Prus, oraz rusyfikacji – ze 

strony Rosji. Znaczyło to, że kultura polska miała 

zostać zapomniana, zdegradowana a Polacy, tak jak 

ich kraj, mieli przestać istnieć. Jednak silny patrio-

tyzm na to nie po-

zwolił. Rodzice i 

dziadkowie w do-

mach uczyli dzieci, 

kultywowali tradycje, 

dbali o pamięć o hi-

storii, mowę polską i 

przekazywali z poko-

lenia na pokolenie 

miłość do ojczyzny. To samo robili artyści znajdują-

cy się głównie na emigracji. Pisali wiersze, tworzyli 

utwory i malowali obrazy. Wszystkie o tematyce 

patriotycznej, aby podtrzymywać pamięć o niepodle-

głym państwie i zmobilizować do walki o utraconą 

przystań. Przywódcy też oczywiście nie próżnowali. 

Planowali coraz to nowe powstania i bunty. Niektóre 

polepszały sytuację Polaków, inne wręcz przeciw-

nie. Jedno jest pewne – ludziom nie brakowało zapa-

łu i wiary w walce o wolność.  

Później nadeszła jedna z najkrwawszych wo-

jen w historii. Objęła ona cały świat. Polacy walczyli 

na wszystkich frontach. Czasami nie po tej stronie, 

po której chcieliby się znaleźć. To wszystko wynisz-

czało nasz nieistniejący na mapach Europy kraj, a 

także jego ludność. Walka o wolność była długa i 

bardzo ciężka.  

Po zakończeniu I wojny światowej prezydent 

Stanów Zjednoczonych wygłosił orędzie, w którym 

jednym z punktów była odbudowa niepodległego 

państwa polskiego. Orędzie poparło wiele państw i 

powoli zaczęto wdrażać plany w życie. Rozbrojono 

wojska zaborców na terenie naszego kraju, a 11 li-

stopada stał się dniem, który oficjalnie uznajemy za 

dzień, kiedy Polska odzyskała niepodległość. 

Dla nas, ludzi znających niewolę tylko z kart 

historii, te dzieje mogą być nie do pojęcia. Musimy 

być dumni z Polaków walczących o wolność. Gdyby 

nie oni, nie moglibyśmy swobodnie rozmawiać po 

polsku, żyć według naszych obyczajów i tradycji, 

swobodnie poznawać historii i rozmawiać o naszych 

polskich sprawach, a wolny kraj nadal byłby tylko 

marzeniem. 11 listopada jest dniem, o którym nie 

możemy zapominać i który musimy należycie 

uczcić. Miłość do ojczyzny jest ważna, a w dzisiej-

szych czasach, kiedy jesteśmy względnie bezpieczni 

wielu o niej zapomniało. To błąd. Pielęgnujmy tę 

miłość. Bądźmy patrio-

tami. Jesteśmy to winni 

tym, którzy się dla nas 

poświęcili.                                                     

Kinga Szmuc 

PAMIĘTAJMY O HISTORII 

* Miał 178 cm wzrostu.   

*  Karol Wojtyła był pierw-

szym papieżem jeżdżącym 

na nartach, uprawiającym 

wspinaczkę górską, pływa-

jącym kajakiem. 

* Bardzo lubił wadowickie 

kremówki, na które chodził  

z kolegami po maturze. 

* Tuż po wybraniu Karola Wojtyły na papieża przy-

słano do Polski tira po jego osobiste rzeczy. Okaza-

ło  się, że papież miał do zabrania tylko narty i bu-

ty. 

* We wczesnych latach 80 MARVEL COMICS 

wyprodukowało jego historię życia w komiksie. 

Gabriela Ruszel 
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 Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w 

nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego An-

drzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza 

polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 

1557 za sprawą Marcina Bielskiego. 

 Wierzono, że w wigilię świętego Andrzeja 29 

listopada duchy przodków, podobnie jak w noc 

świętojańską, wracają na 

ziemię i odsłaniają tajemni-

ce - w noc andrzejkową - 

matrymonialne. Najbardziej 

rozpowszechnioną wróżbą 

było lanie na wodę rozto-

pionego wosku przez ucho 

od klucza. 

 Dziewczyny przywiązywały również dużą wagę 

do snów w nocy z 29 na 30 listopada, które miały 

być prorocze. Chłopcy podobne wróżby odprawiali 

na świętą Katarzynę - 4 listopada.  

 Jeśli chcecie poznać swoją przyszłość, imię wy-

branka czy zawód, spróbujcie zabawy we wróżby. 

Justyna Dubiel 

ANDRZEJKI 

CO NA MIKOŁAJKI? 

         6 grudnia - mikołajki, 

jedno z najulubieńszych 

świąt w całym roku. Wszy-

scy obdarowują się wtedy 

prezentami. Uczucia, które 

towarzyszą nam przy dawa-

niu i dostawaniu podarun-

ków, są bardzo przyjemne.  

Jednak zawsze przed tym 

świętem każdy zadaje sobie 

problematyczne pytanie:  

Co dać drugiej osobie?  
       Wybierając prezent dla kogoś bliskiego, po-

winniśmy przede wszystkim kierować się sercem. 

Brzmi banalnie?  Nie wybierajmy nieoryginalnych 

pomysłów, tj. kwiaty, skarpetki czy dezodorant ,a 

raczej spójrzmy na to, co dana osoba lubi, czym się 

interesuje. Pamiętajmy, że przy tej okazji nie cho-

dzi o wydawanie wielkich pieniędzy, liczy się gest.  

       Dobry prezent powinien być spersonalizowa-

ny. Wtedy tym bardziej trafi on do 

serca obdarowywanej przez nas 

osoby. W komfortowej sytuacji są 

przyjaciele; znają się, dużo rozma-

wiają, słuchają się - stąd też wie-

dzą, czego ktoś aktualnie potrze-

buje, o czym marzy, co mogłoby się mu/ jej  przy-

dać. Jeżeli nie wiemy jednak, co mogłoby  

sprawić radość, warto poradzić  się kogoś, kto 

mógłby to wiedzieć. Pamiętajmy, że im bardziej 

prezent będzie niebanalny, tym bardziej zapadnie 

w pamięć i spodoba się wybra-

nej przez nas osobie.  

 Dobrym pomysłem jest na 

pewno zrobienie czegoś same-

mu, na przykład ozdobienie 

ramki z waszym zdjęciem, czy 

taki reniferek, na którego spo-

sób znajdziecie w naszej gazet-

ce. Fakt, że poświęciliśmy czas i robiliśmy coś z 

myślą o obdarowanej osobie, na pewno sprawi, że 

zrobi jej się ciepło na serduszku :). 

Małgorzata Drozd 

NAKRĘTECZKA DLA             

KACPERKA 

Zbieranie na-

krętek to wciąż 

jedna z najpopu-

larniejszych akcji 

społeczno-

ekologicznych 

polegająca na 

łączeniu przy-

jemnego z poży-

tecznym. W tym roku Szkolne Koło Caritas orga-

nizuje w naszej szkole akcję charytatywną dla cho-

rego na ahondroplazję Kacperka.  

Ahondroplazja to taka choroba genetyczna, 

która wpływa na rozwój kośćca i powoduje karło-

watość. Niestety ze względu na swoją chorobę 

Kacperek nie może normalnie żyć, rozwijać się, 

nawet chodzić, ponieważ dysproporcjonalne roz-

miary głowy utrudniają mu utrzymanie równowa-

gi. Chłopiec potrzebuje systematycznej, intensyw-

nej i fachowej rehabilitacji. Masaże, rehabilitacja 

ruchowa, fizjoterapia, ćwiczenia logopedyczne 

i terapia pedagogiczna są mu niezbędne do funk-

cjonowania. Jednak pula refundowanych zajęć jest 

bardzo ograniczona. Za większość trzeba zapłacić. 

To trudne a właściwie niemożliwe, bo cała jego 

rodzina utrzymuje się wyłącznie z niezbyt wygóro-

wanych zarobków taty. Dlatego i tym razem na-

kręćmy się i włączmy w akcję dla Kacperka. To 

nic nas nie kosztuje, a może przynieść wiele ko-

rzyści małemu chłopcu! Zachęcamy wszystkich 

do włączenia się w to przedsięwzięcie. Przynie-

śmy plastikowe nakrętki! Podarujmy to, co dla 

nas nie ma znaczenia jako jeden z elementów opa-

kowania, chłopcu, który dzięki temu otrzyma sto-

sowną pomoc.  
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Więcej o chorobie Kacperka na stronie:  

pomocsieliczy.pl/traget/view/230 

Akcja trwa do końca listopada. Pojedyncze na-

krętki możecie wrzucać do umieszczonych na 

szkolnym korytarzu pudełek, natomiast większe 

ilości składajcie w sali 208 lub 205. 

Zachęcamy do udziału w akcjach  

Szkolnego Koła Caritas 

Zachęcamy Was do udziału w 

akcjach, które organizujemy w 

najbliższym czasie. 

  Już w sobotę 25 listopada w 

sklepie Stokrotka w Kraczko-

wej odbędzie się zbiórka żyw-

ności, przeznaczonej na prezent 

mikołajkowy dla podopiecznych Ośrodka Rewa-

lidacyjno – Wychowawczego Caritas w Wyso-

kiej.  

Wzorem lat poprzednich wolontariusze 

SKC będą zbierali słodycze i żywność trwałą oraz 

środki pielęgnacyjne, które możecie nabyć przy 

okazji własnych zakupów w Stokrotce. Poprzednie 

zbiórki pokazały, że obdarowani byli bardzo szczę-

śliwi z powodu Waszej hojności i pamięci. Mamy 

nadzieję, że i w tym roku nie zapomnicie o chorych 

dzieciach i przyłączycie się do naszej akcji. Zachę-

camy!  

6 grudnia, jak co roku, zapraszamy na kier-

masz mikołai, który odbędzie się w odpust para-

fialny po każdej Mszy Świętej. Akcja przezna-

czona jest na wsparcie dzieci z ubogich rodzin w 

okresie przygotowań do Świąt Bożego Narodze-

nia.  

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kraczkowej 

przyłączyli się do zorganizowanej przez Samorząd 

Uczniowski akcji porządkowania grobów, szcze-

gólnie tych zaniedbanych, zapomnianych. 

Dnia 19 października 2017r. uczniowie klas 

5a i 6b wraz z wychowawczyniami, Agatą Kargol i 

Aliną Maciułą, a także z panią Anną Biedą wybrali 

się na cmentarz parafialny w Kraczkowej, by oczy-

ścić kilka grobów. Dzieci zabrały ze sobą miotełki, 

grabie, sekatory, worki na śmieci i inne potrzebne 

rzeczy. Od razu zabrały się do pracy. Jedni grabili 

liście, inni wyrywali trawę lub wycinali twardsze 

pędy. Uporządkowały w sumie pięć bardzo zanie-

dbanych grobów. Na koniec uczniowie pomodlili 

się za zmarłych tam spoczywających i zapalili zni-

cze. Chwilę  w skupieniu, w 

modlitwie zatrzymali się nad 

mogiłami nieznanych żołnie-

rzy. Wrócili do szkoły z po-

czuciem spełnienia dobrego 

uczynku, ale i obowiązku. Pamiętajmy o zmarłych! 

Złóżmy hołd tym, którzy walczyli o naszą wolność! 

Klaudia Skitał  

PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH 

 Są w roku takie dni, kiedy trzeba się zatrzymać, 

pomyśleć, zastanowić. Do tych wyjątkowych mo-

mentów należy Dzień Wszystkich Świętych. To 

czas, kiedy myślimy o zmarłych z naszych rodzin-

bliskich, znajomych, ale i o tych, którzy walczyli 

za naszą wolność, pracowali dla innych, służyli im. 

SPRZĄTANIE CMENTARZA 

19 października gimnazjaliści należący do 

Szkolnego Koła Caritas oraz Samorządu Uczniow-

skiego pod opieką p. A. Wojutrskiej i p. M. Wołos 

wyruszyli na cmentarz w Kraczkowej. Celem wyj-

ścia było uprzątnięcie starych zapomnianych gro-

bów, o których już nikt nie dba, być może ze wzglę-

du na śmierć członków rodziny. Uczniowie spraw-

nie uporali się z pracą, dzięki temu, że każdy wypo-

sażony był w odpowiednie narzędzia. Panie czujnie 

nadzorowały nasze działania i nie pozwalały się 

nam obijać. Po prawie trzech godzinach zakończyli-

śmy grabienie liści, pielenie chwastów i uprzątanie 

nagrobków. Dzięki naszej akcji cmentarz był jesz-

cze ładniejszy w uroczystość Wszystkich Świętych. 

Gabriela Ruszel 
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WYWIAD Z ABSOLWENTEM 

Z Karoliną Maternią, ubiegłorocz-

ną absolwentką naszego Gimna-

zjum. Rozmawiała Kinga Bereś. 

 

Jaką szkołę wybrałaś i dlaczego 

właśnie tę?  

Pomimo nacisku rówieśników i su-

gestii niektórych nauczycieli wybrałam nie liceum,  

a TECHNIKUM NR10 w ZESPOLE SZKÓŁ SPO-

ŻYWCZYCH im. Tadeusza Rylskiego  w Rzeszo-

wie. Szkołę poleciła mi kuzynka. Bardzo się cieszę 

z tego wyboru, ponieważ uczniowie tej placówki 

zdają w wysokim procencie maturę. Po technikum 

też mogę iść na studia, przy okazji zdobywam kwa-

lifikacje. Zdecydowałam się na kierunek technik 

żywienia i usług gastronomicznych. W ciągu tygo-

dnia mam 5 lekcji, w czasie których uczę się bar-

dzo ciekawych rzeczy. Później wykorzystuję je, 

przygotowując różne potrawy. We wrześniu na po-

czątkowych lekcjach wychodzi wszystko, co się 

umie a czego nie. Dlatego moja rada jest taka, sta-

rajcie się w gimnazjum nieco bardziej. Poza tym 

NIE WYBIERAJCIE SIĘ NA TAKI KIERUNEK, 

KTÓRY WAS NIE CIEKAWI I NIE PODEJMUJCIE 

DECYZJI POD WPŁYWEM INNYCH I Z OBAWY 

PRZED OSAMOTNIENIEM, BO KOLEŻANKI TAM 

IDĄ.  

 Mam w klasie kilka osób totalnych amatorów 

gotowania. Często jest śmiesznie, jak ktoś chce go-

tować makaron w zimnej wodzie, ale im to nie 

przeszkadza. 

Czym Twoja szkoła, różni się od naszego gimna-

zjum? 

Przede wszystkim większość nauczycieli i obsługi 

traktuje uczniów jako dorosłych. Każdy pracuje dla 

swojego dobra. Nikt się „za bardzo” nie przejmuje 

czy jesteś na lekcji, czy uciekłeś itp.  Jest to techni-

kum, więc chcesz się uczyć, to się uczysz, a jak nie, 

to poniesiesz tego konsekwencje. W naszym gim-

nazjum panuje taka rodzinna atmosfera. Często na-

uczyciele traktują uczniów bardzo wyrozumiale i 

moim zdaniem zbyt łagodnie. W szkole ponadgim-

nazjalnej bardzo brakuje tej miłej i przyjaznej at-

mosfery z gimnazjum. Korzystajcie z tego póki  

możecie! 

Czy utrzymujesz kontakt z kolegami i koleżan-

kami z klasy?  

Tak, na wakacjach spotykaliśmy się i spędzaliśmy 

razem wolny czas. Często godzinami wspominali-

śmy całą naszą edukację w Kraczkowej i wyobraża-

liśmy sobie nowe szkoły. Utrzymuję kontakt m.in. z 

Julią i Hubertem (chodzę z nimi do klasy), Olą, 

Pawłem i kilkoma innymi osobami.  

Jak wspominasz lata spędzone w naszej szkole?  

Rewelacyjnie. To był wspaniały czas. Bardzo dużo 

się nauczyłam i teraz mogę tę wiedzę i umiejętności 

wykorzystywać. Docenicie to również i Wy, jak 

rozpoczniecie naukę w innej szkole. Wiadomo były 

chwile dobre i złe, jednak należy być optymistą. 

Cieszę się, że zostałam w tej szkole i nie przepisa-

łam się do Albigowej mimo sugestii rodziców i 

znajomych. Stawiając na swoim, osiągnęłam wy-

marzony cel. 

Miałaś ulubionego nauczyciela?  

Ze wszystkimi nauczycielami miałam dobre relacje 

i wszystkich cenię. Najbardziej polubiłam panią  

Iwonę Szczepańską - moją wychowawczynię, która 

była, jest i będzie dla mnie autorytetem. Bardzo 

mnie wspierała i pomagała w trudnych sytuacjach. 

Jest dla mnie pewnym wzorem nie tylko nauczycie-

la, ale także człowieka. Polubiłam w niej to, że 

traktowała nas (osoby dojrzałe) poważnie. Miło 

wspominam również pana Roberta Domonia, który 

jako jedyny nauczyciel wychowania fizycznego na-

uczył mnie moblizacji, niepoddawania się i powol-

nego, spokojnego osiągania celu. Lubiłam to, że był  

wymagający, ale miał też poczucie humoru i  trak-

tował ucznia ze zrozumieniem. 

Czy według Ciebie nasi nauczyciele byli wyma-

gający?  

Myślę, że zależy to od nauczyciela i  upodobań 

ucznia. Teraz uważam, że nauczyciele z gimnazjum 

nie są tak wymagający, jak ci ze szkół ponadgimna-

zjalnych. Na przykład 3 takie zadania domowe z 

matmy od pani Wojturskiej to nic w stosunku do 4 

stron (skomplikowanych) zadań do zrobienia w kil-

ka dni w szkole średniej. Szkoda, że uczniowie tego 

nie doceniali i chociaż tej minimalnej ilości zadań 

nie robili na bieżąco. Nauka w gimnazjum  jest 
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o wiele prostsza. W naszej szkole zawsze możecie 

podejść i poprosić o wytłumaczenie. U mnie to za-

leży od woli nauczyciela, czy ma taką ochotę. 

Który przedmiot jest dla Ciebie najciekawszy?  

Najbardziej lubię procesy w gastronomii. To wła-

śnie tam w specjalnych strojach poznajemy „od 

środka” przygotowywanie i wydawanie potraw. 

Generalnie lubię wszystkie przedmioty. Mamy su-

per pana od EDB, który stawia na ćwiczenia prak-

tyczne i jest tak bezpośredni, że często nas zaska-

kuje. 

Za czym najbardziej będziesz tęsknić?  

Uważam, że za tą rodzinną atmosferą, uśmiechami 

nauczycieli i krótkim dojazdem do szkoły.  

Co najbardziej Cię interesuje, jakie jest twoje 

hobby?  

Uwielbiam DIY. Teraz za bardzo nie mam czasu. 

Od zawsze lubiłam przyozdobione potrawy i teraz 

tym się zajmuję. Pani mówi, że mam smykałkę do 

tego. Sprawia mi to ogromną przyjemność i radość, 

zwłaszcza, gdy widzę efekty i miny kolegów. Na 

wakacjach miałam trochę czasu, żeby poczytać 

książki otrzymane na zakończenie nauki w gimna-

zjum. Znajoma pożyczyła mi książkę Waris Dirie 

pt. „SAFA nie okaleczajcie mnie” jest to ciekawa 

historia małej dziewczynki i znanej modelki z fil-

mu Kwiat Pustyni. Uważam, że powinna przeczy-

tać ją szczególnie każda „dojrzała emocjonalnie” 

dziewczyna, kobieta. 

Jakie masz plany na przyszłość? 

Chciałabym się w realizować na kierunku, który 

wybrałam. Jeszcze dokładnie nie wiem.  

Czego życzysz naszym uczniom i jakie masz dla 

nich rady ? 

Doceniajcie nauczycieli i chętnie przyswajajcie 

treści nauczania i uwierzcie, wiadomości zdobyte 

w gimnazjum się przydają. Potem jest ciężko nad-

robić braki, widać to po kolegach i koleżankach z 

mojej  klasy. Korzystajcie z czasu na rozwijanie 

pasji i hobby. Życzę Wam powodzenia i osiągania 

wysokich wyników w nauce i sporcie. 

-Dziękuję za rozmowę ☺  

1. Moje najpiękniejsze miejsce na Ziemi, do 

którego chętnie wracam... mój dom, zwłaszcza 

po dłuższym wyjeździe albo długim pracowitym 

dniu. 

2. Marzę o wyjeździe do... Rzymu. 

3. Najchętniej odpoczywam...  czytając, rozwią-

zując krzyżówki lub oglądając wartościowe filmy. 

4. Przy tej piosence najbardziej się relaksuję...   

-nie mam jednej, ale od pewnego czasu bardzo lu-

bię słuchać piosenek Mateusza Ziółko, Ani Dą-

browskiej i Sylwii Grzeszczak. 

5. Gdyby nie było Internetu to... ludzie mieliby- 

mimo wszystko - więcej czasu, a niekiedy i mniej 

dodatkowych obowiązków. 

6. Książka, która zrobiła na mnie największe 

wrażenie... „Chata” WM. Paula Younga. 

7. Film, który ciągle mnie wzrusza... „Karol, 

papież, który pozostał człowiekiem” 

8. Ulubiona zabawa w dzieciństwie... zabawa w 

dom i szkołę. 

9. Coś, co najbardziej cenię w ludziach... Ucz-

ciwość, dobroć i bezinteresowność. 

10. Co najbardziej mnie denerwuje... ciągły po-

śpiech i brak czasu. 

11. Gdybym nie była tym, kim jestem... byłabym 

architektką lub dekoratorką wnętrz. 

12. Deser, którym nigdy nie pogardzę... sernik. 

Opracowała Kamila Bartman 

Test zdań niedokończonych - rozmowa 

z... panią Iwoną Szczepańską - nauczy-

cielką języka polskiego w naszej szkole 

PRZEPIS NA MASĘ DO WAFLA 

 Składniki: 

1 margaryna  

1 szkl. cukru  

pół szkl. mleka  

1 szkl. mleka w proszku ( może być więcej)  

2 łyżki kakao 

 Przygotowanie:  

Margarynę, cukier i mleko rozpuścić, dodać kakao, 

jak trochę przestygnie dodać mleko w proszku i 

ucierać mikserem.  

Magdalena  Bem 
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Dla tych 

Którzy odeszli 

W nieznany świat, 

Płomień na wietrze 

Kołysze wiatr. 

Dla nich tyle kwiatów 

Pod cmentarnym murem 

I niebo jesienne 

U góry. 

 

Dla nich 

Harcerskie warty 

I chorągiewek gromada, 

I dla nich ten dzień - 

Pierwszy dzień 

Listopada.  

 

Danuta Gellnerowa "Dla tych, którzy odeszli" 

W naszym życiu są dni pełne radości, szczę-

ścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy i 

smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przy-

chodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdy-

chamy, tęsknimy i wspominamy naszych bliskich. 

Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. 

Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy 

pamiętać...Bowiem pamięć o zmarłych towarzyszy 

ludziom na całym świecie, niezależnie od miejsca i 

czasu, światopoglądu i religii. Już w średniowieczu 

(IX w.) w katolickiej Francji, a także u angielskich i 

niemieckich katolików, dzień 1 listopada obchodzo-

ny był jako uroczystość Wszystkich Świętych. 

Dzień Zaduszny, czyli właściwe Święto Zmarłych - 

przypadające 2 listopada - wprowadzono do liturgii 

Kościoła powszechnego ponad sto lat później, w 

998 r. Ten dzień był poświęcony zmarłym, których 

dusze mogą być zbawione dzięki jałmużnie i modli-

twom. Zgodnie z polską tradycją na kilka dni przed 

świętem ludzie porządkują groby swoich bliskich, 

zdobią je kwiatami. Dawniej odprawiano nawet ob-

rzędy ku czci zmarłych zwane Dziadami (Adam 

Mickiewicz opisał je w swoim poemacie drama-

tycznym). Wierzono, że 

jadło i napoje mogą po-

krzepić dusze, więc w 

przeddzień święta pie-

czono chleb i pierogi, gotowano bób i kaszę, a na 

wschodzie przyrządzano kutię z maku, pszenicy i 

miodu. Potrawy te ustawiano na stołach jako poczę-

stunek dla dusz zmarłych. Wieszano też czysty 

ręcznik, obok stawiano mydło i wodę, by dusze mo-

gły się obmyć. Na noc zostawiano otwarte drzwi, 

żeby duchy mogły bez przeszkód przekroczyć progi 

swoich dawnych domostw. W całej Polsce ugasz-

czano żebraków i modlących się przy kościołach 

dziadów kościelnych (pątników utrzymujących się z 

jałmużny). W zamian za jadło modlili się oni za du-

sze zmarłych. Nikt nie skąpił im jedzenia, zaprasza-

no ich do domu na ucztę, bo wierzono, że postać 

dziada może przybrać duch zmarłej osoby. Cmenta-

rze były rozświetlone płonącymi na grobach lamp-

kami, by błąkające się dusze mogły się przy nich 

oczyścić i ogrzać.  

Dziś inaczej obchodzimy Święto Zmarłych. Ofiary 

z jadła i napojów zastąpiły na mogiłach naręcza 

kwiatów i tzw. "wypominki", czyli przywoływanie 

zmarłych z imienia i nazwiska. I mimo nostalgii 

Dzień Wszystkich Świętych to nie tylko dzień roz-

paczy i smutku. Wierzymy przecież, że nasi najbliż-

si są w innym, lepszym świecie i że nie odeszli zu-

pełnie, albowiem są w naszej pamięci, sercach, 

wspomnieniach… 

Aleksandra Pilecka 
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BLOG TYPOWEJ NASTOLATKI 

Rozdział 2 

… która całowała się z najlepszym przyja-

cielem Łukasza -  Tomkiem. W pewnej chwili chło-

piec ujrzał, że się zbliżam i już wiedział, że wszyst-

ko widziałam. Zaczęłam szybko uciekać, jednak 

Tomek mnie dogonił i prosił, bym nic nie mówiła 

Łukaszowi a w zamian on nie powie mu, że jestem 

w nim zakochana. Od razu wyczułam, że to szan-

taż. Postanowiłam więc powiedzieć o tym swojej 

BFF Katii, bo wiedziałam, że mogę jej ufać. 

  Katia była bardzo zaskoczona tym, co usłyszała 

i nie mogła w to wszystko uwierzyć. Postanowiły-

śmy mimo wszystko opowiedzieć Łukaszowi, co 

wiemy. Wiedziałam, że chłopak pozna całą prawdę, 

ale i tak od dawna chciałam mu to sama powie-

dzieć.  

Następnego dnia w szkole, jeszcze przed 

lekcjami, zaczęłyśmy szukać Łukasza. Kiedy tylko 

go zobaczyłyśmy, chciałyśmy od razu załatwić 

sprawę, jednak to było niemożliwe, ponieważ To-

mek cały czas z nim chodził i pilnował, byśmy się 

nawet do niego nie zbliżyły. Phiii!! Żałosne!!! Po-

stanowiłam napisać do niego SMS-a z prośbą o 

spotkanie. Łukasz odpisał, że nie ma problemu i 

zaproponował spotkanie po lekcjach w parku. 

 Kiedy zadzwonił ostatni dzwonek, wybie-

głam ze szkoły jak torpeda i udałam się do parku. 

Po kilku minutach oczekiwania pojawił się Łukasz. 

Od razu się zawstydziłam, a po głowie zaczęły mi 

krążyć najmroczniejsze myśli o tym, jak Łukasz się 

ze mnie wyśmiewa, szydzi z wielką satysfakcją. W 

tej chwili miałam ochotę uciec jak najdalej, jednak 

było to niemożliwe, gdyż chłopak mnie ujrzał i 

krzyknął na powitanie. Usiedliśmy, więc oboje na 

ławce i Łukasz zapytał, o czym chciałam z nim roz-

mawiać. Przez chwilę wahałam się, ale w końcu 

zdobyłam się na odwagę i wszystko mu opowie-

działam:   

-Yyyy…eeee…oooo…yyyy.. No bo ja…. Chiałam 

ci powiedzieć, że…w czasie ogniskowego  spotka-

nia Zuzka całowała się z twoim przyjacielem, Tom-

kiem! – wykrzyknęłam bardzo szybko.  

Łukasz był tak zaskoczony, że nie mógł wy-

mówić ani słowa. Dopiero po chwili zaczął mnie 

wypytywać, czy to nie głupi prank i czy go nie 

okłamuję. Widziałam jego cierpienie. W pewnym 

momencie milcząc odszedł.  

Przestał chodzić do szkoły i wszyscy mar-

twili się, co się z nim dzieje. Ja się martwiłam…. 

Nie dawał znaku życia, nie odbierał telefonu… Po 

kilku dniach wrócił jak gdyby nigdy nic, ale jednak 

coś się zmieniło… Gdy przechodziłyśmy z Katią 

korytarzem, ujrzałyśmy Łukasza, który…. 

     c.d.n.                                             Drugoklasistki 

Błyszczeć, ale nie oślepiać 

Zbliżają się andrzejki, a wraz z nimi okres dysko-

tek i odwieczny, niezmienny problem: 

 „W co się ubrać?!” 

Projektanci mody nie pozostawiają nas z tym sa-

mych. Już od jakiegoś czasu w sklepach możemy 

znaleźć błyszczące i cekinowe ubrania.  Pewnie 

większość z nas uważa to za kicz, jednak odpo-

wiednio dobrane mogą ze zwykłej stylizacji stwo-

rzyć coś idealnego na tę okazję ;) 

Oto kilka naszych propozycji:  

Justyna Szydełko i Aleksandra Kuźniar 

Zostań, jeśli kochasz to wzruszająca książka autor-

stwa Gayle Formana. Opowiada o Mii, która po 

tragicznym wypadku traci rodziców, a sama trwa w 

stanie dziwnego zawieszenia. Musi podjąć decyzję, 

czy walczyć o odzyskanie przytomności, czy też 

poddać  się.  Zostań, jeśli ko-

chasz to poruszająca książka 

o umiejętności żegnania się z 

przeszłością i przyjmowania 

tego, co nadchodzi. Opowiada 

ona o potędze miłości  i wy-

borach, których każdy z nas 

musi dokonać. Serdecznie 

polecam na długie jesienne 

wieczory. 

Kamila Bartman 



10 

Marzenia 

Rozdział 1 

 W pewnym mieście, niedaleko Londynu, miesz-

kała Kornelia. Była wysoką, szczupłą dwunastolat-

ką o pięknych, brązowych włosach. Bardzo lubiła 

tańczyć i grać w różnych sztukach teatralnych. Mia-

ła dwie przyjaciółki: Zosię i Milenę. Dziewczynki 

przyjaźniły się od przedszkola. Miały również 

wspólne zainteresowania: uwielbiały taniec. Cho-

dziły razem na zajęcia do szkoły tanecznej. 

Pewnego poniedziałku Kornelia obudziła się z wiel-

kim krzykiem: 

-Co się stało?- zapytała mama. 

-Zapomniałam o dzisiejszych przesłuchaniach do 

szkolnej sztuki! 

-Jaki to spektakl? 

-,,Piękna i bestia’’. Chciałam zostać Bellą -

odpowiedziała zawiedziona Kornelia. 

-Może jeszcze zdążysz nauczyć się kwestii - rzekła 

mama. 

-Nie sądzę...przesłuchania zaczynają się o 10:30...- 

powiedziała dziewczynka. 

-Spokojnie, jest dopiero 7:00… 

Dziewczynka zjadła śniadanie i ubrała się. Potem 

pobiegła do szkoły i chwyciła za scenariusz. Nim 

się spostrzegła, była 10:20. Udało jej się. Nauczyła 

się roli. Pędem wbiegła na salę gimnastyczną, gdzie 

odbywały się przesłuchania. Po chwili usłyszała 

swoje nazwisko i wskoczyła na scenę. Dobrze jej 

poszło. Została Bellą. Pomyślała ,,Co ja bym zrobi-

ła, gdyby nie moja mama?’’ 

Aleksandra Cukierda 

Najlepsze prezenty to te,  

które zrobiliśmy sami! 

Dawanie prezentów to, jak wiadomo, wielka przy-

jemność. A co, gdy połączymy przyjemność dawa-

nia z przyjemnością two-

rzenia?  

Kupić w sklepie coś, co 

uznamy za atrakcyjne i 

wręczyć bliskiej osobie - 

miły gest, nawet bardzo. 

Zrobić coś pięknego, 

wyjątkowego i to wła-

śnie podarować - to już wyraz wdzięczności i oka-

zanie, jak dla nas ważny jest ten, kto otrzymał po-

darunek, którego nie można nigdzie nabyć. 

Nic trudnego - jeżeli ma się w głowie mnóstwo po-

mysłów i rozmaite materiały. Poniżej znajduje się 

pomysł na prezent, który z pewnością ucieszy, a 

jest wykonany z czegoś, co każdy ma w domu.   

Oto instrukcja, jak go zrobić: 

Potrzebne materiały to: skar-

petka, włóczka, koraliki, plusz 

(może być wata), kawałek kar-

tonu oraz nożyczki i nitka (a 

co za tym 

idzie - igła). 

1.Zaczynamy od wykonania 

pompona. Używamy do tego 

włóczki. Jest to umiejętność, 

którą każdy z nas nabył w 

szkole podstawowej, więc nie 

wymaga ona dodatkowego 

instruktażu.  

2. Przecinamy skarpetkę w 

miejscu, mniej więcej, pomię-

dzy piętą, a palcami. 

Powstałą sakiewkę wypychamy pluszem i zszywa-

my u góry. 

3. Mocujemy pompon do 

uzyskanej kulki. 

4. Doszywamy koraliki, 

wycięte z kartonu rogi oraz 

dowolnie wybrane elemen-

ty dekoracyjne. 

Reniferek gotowy! 

Aleksandra Kużniar 

To wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 

listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona 

Szkocji, Grecji i Rosji. W Szkocji  ten dzień jest 

świętem narodowym. Andrzejki są specjalną okazją 

do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed 

rozpoczęciem się adwentu. Początkowo andrzejki 

traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano 

tylko indywidualnie, w odosobnieniu. Dopiero póź-

niej traktowano je jako zabawę i okazję do spotka-

nia się ze znajomymi. Dawniej wróżby realizowało 

się trochę inaczej. np. 

- Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skraw-

kach pola ziarna lnu lub konopi, które zagrabiały 

męskimi spodniami  w nadziei, że sprowadzi to do 
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-Dlaczego jesień to najbardziej niebezpieczną 

pora roku? 

-Bo można dostać z liścia  

Katechetka pyta Jasia: 

- Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli w raju? 

- Jesienią. 

- A dlaczego akurat jesienią? - pyta zdziwiona 

katechetka. 

- Bo wtedy dojrzewają jabłka.  

Nauczycielka matematyki napisała na tablicy 8:2 

i pyta Jasia: 

- Co ty na to? 

- To zależy. Musiałbym jeszcze poznać 

nazwy tych drużyn... 

       
1. 

       

       2.        

     3.          

      4.         

  5.             

      6.         

   7.            

8.               

1. Może być centkowana lub czarna. Inna nazwa tego zwierzęcia to lampart. 

2. Zwierzę po angielsku. 

3. Gdy pada deszcz i nie masz parasola, przychodzisz do domu i …. (jesteś jaki? ) 

4. np. gazowane 

5. Zakwitające na wiosnę fioletowe kwiatki. 

6. Chodzi po wybiegu. 

7. Gdy jesteśmy chorzy odczuwamy ból w … 

8. Zwrot do lekarza gdy wchodzisz do gabinetu ( Dzień Dobry panie …. ) 

domu kandydata na męża. 

- Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modli-

ła się do świętego Andrzeja, to w śnie mógł ukazać 

się jej przyszły ukochany. 

W dzisiejszych czasach zabawy andrzejkowe na-

brały trochę innej formy. np. 

- Ustawienie od ściany do progu jednego za drugim 

buta zgromadzonych panien. Ta, której but pierw-

szy dotarł do progu, miała jako pierwsza wyjść za 

mąż. 

Andrzejki dawniej i dziś to okazja do świętowania, 

więc cieszmy się tym zwyczajem!!! 

Oliwia Janowska 

Przygotowały 

Daria Rogowska i 

Aleksandra Probachta 
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PRESENT CONTINUOUS 

Czas ten najczęściej opisuje czynność, która jest 

w tej chwili wykonywana. 

Czas Present Continuous składa się z następują-

cych elementów: 

podmiot + to be (am/is/are) + czasownik z koń-

cówką -ing 

np. Tom is writting a letter. 

PRESENT SIMPLE 

Czasu Present Simple używamy do wyrażenia ogól-

nie uznawanych prawd i sytuacji stałych oraz czyn-

ności rutynowych, powtarzających się. 

Czas Present Simple składa się z następujących 

elementów: 

podmiot + czasownik w formie podstawowej (w 3. 

osobie liczby mnogiej dodajemy –s) 

 np. I get up at seven o’clock at every morning. 

PAST SIMPLE 

Czasu Past Simple używamy, mówiąc o zdarze-

niach i  czynnościach zakończonych w przeszłości. 

Czas Present Simple składa się z następujących 

elementów: 

Podmiot + czasownik z końcówką –ed lub w II for-

mie 

Czasownik to be zastępuje was/were 

np. Delia was here two hours ago. 

PAST CONTINUOUS 

Czasu Past Continuous używamy do opisywania 

czynności, które działy się w określonym momen-

cie w przeszłości; do opisania tła jakiegoś jednora-

zowego wydarzenia lub opisania dwóch długich 

czynności trwających równocześnie; do podkreśle-

nia, że czynność trwała długo lub za długo. 

Czas Past Continuous składa się z następujących 

elementów: 

podmiot + was/were + czasownik z końcówką –

ing 

Np. Tom was writing the letter all day yesterday. 

PRESENT PERFECT SIMPLE 

Czasu Present Perfect Simple używamy, gdy mó-

wimy o: czynnościach , które rozpoczęły się w 

przeszłości i trwają do chwili obecnej: , które do-

konały się w przeszłości i widoczne są ich skutki; 

doświadczeniach życiowych. 

Czas Present Perfect Simple składa się z następu-

jących elementów: 

Podmiot + have/has + czasownik z końcówką –ed 

lub w III formie 

np. I have never ride a camel. 

PAST PEERFECT 

Czasu Past Perfect używamy, gdy opowiadamy o 

czymś, co się wydarzyło, i chcemy zaznaczyć, że 

jedno z wydarzeń miało miejsce niż inne, zazwy-

czaj opisane w czasie Past Simple. 

Czas Past Perfect składa się z następujących ele-

mentów: 

podmiot + had + czasownik z końcówką –ed lub w 

III formie 

np. When I came home, Dan had already left. 


