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 Sukcesy uczniów w Wojewódzkim Sukcesy uczniów w Wojewódzkim Sukcesy uczniów w Wojewódzkim 

Konkursie Recytatorskim Konkursie Recytatorskim Konkursie Recytatorskim    

                                 „Strofy o Ojczyźnie” „Strofy o Ojczyźnie” „Strofy o Ojczyźnie”  
20 listopada br w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Kraczkowej odbyła się I edycja Wojewódzkiego Konkursu Recyta-

torskiego dla Uczniów Szkół im. Jana Pawła II „Strofy    

o Ojczyźnie”.  Konkurs został zorganizowany przez polonistów: 

Alinę Maciułę, Agatę Kargol i Iwonę Szczepańską. 

 W zmaganiach recytatorskich wzięli udział uczniowie ze szkół znaj-

dujących się na terenie województwa podkarpackiego: w Sokołowie Mało-

polskim, Lubatowej, Ulanowie, Stępinie, Klimkówce, Łańcucie i Kraczko-

wej. 

Eliminacje przebiegały w dwóch kategoriach wiekowych. I grupa 

obejmowała uczniów klas 4 - 6, II młodzież klas 7,8 i 3 gimnazjum. 

Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: przewodniczący - 

pan Adam Opałka (poeta, przewodniczący Rady Miasta Łańcuta), członko-

wie – pani Małgorzata Hadław (poetka, nauczycielka ze szkoły w Soninie) i 

pani Katarzyna Gwizdała (bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Łańcucie).  

Piękne recytacje zachwycały jurorów i pozostałych słuchaczy. 

Uczennice szkoły w Kraczkowej – Kamila Bartman i Aleksandra Probachta 

z klasy III b gimnazjum także zaprezentowały wspaniałe interpretacje głoso-

we. Kamila zajęła III miejsce, natomiast Ola otrzymała wyróżnienie.  

W I grupie wiekowej laureatami zostali:  Gabriela Mróz ze SP w 

Łańcucie (I miejsce), Katarzyna Szewc ze SP w Ulanowie (II miejsce) i Ju-

lian Słysz ze SP w Łańcucie (III miejsce).Wyróżniono Juliana Sokoła ze SP 

w Lubatowej oraz Malwinę Mularz ze SP w Stępinie. W II grupie wiekowej 

zwyciężyła Aleksandra Bożek z Gimnazjum w Łańcucie. 

II miejsce zajął Hubert Kudłacz  ze SP w Stępinie, a III Kamila Bartman z 

Gimnazjum w Kraczkowej. 

Wyróżnienie otrzymały Zuzan-

na Jakubczyk ze SP w Lubato-

wej i Aleksandra Probachta z 

Gimnazjum w Kraczkowej. 

Gratulujemy recytato-

rom i życzymy kolejnych suk-

cesów. Dziękujemy wszystkim 

sponsorom, którzy ufundowali 

nagrody, dyplomy i poczęstunek dla uczestników konkursu. 

 

 

Wesołych  Świąt Wesołych  Świąt Wesołych  Świąt    

Bożego Narodzenia!Bożego Narodzenia!Bożego Narodzenia!   

Niech magiczna moc wigilijne-

go wieczoru przyniesie Wam 

spokój  

i radość. Niech każda chwila 

Świąt  żyje własnym pięknem,  

a Nowy Rok obdaruje Was po-

myślnością  

i szczęściem. 

Najpiękniejszych świąt Bożego 

Narodzenia  
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Jak być Jak być Jak być    

dzisiaj dzisiaj dzisiaj    

patriotą?patriotą?patriotą?   
 

 
Zapytaj mnie dzisiaj o moją 

Ojczyznę, 

Czy mam w swoim sercu 

jeszcze jej spuściznę? 

Czy nadal Ją kocham  i w co teraz wierzę? 

Czym Polska jest dla mnie? - odpowiem Ci szczerze. 

 

Ja dzisiaj nie muszę już walczyć, 

I o Nią do końca się bić, 

Nie muszę swym czynem zaświadczyć, 

Że kocham i pragnę tu być. 

 

Nie muszę opuszczać mych rodzinnych stron, 

Wyruszać na wojnę, na odległy front, 

Zostawiać swych bliskich w rozpaczy i łzach, 

By nigdy nie wrócić, by oswoić strach. 

 

Więc jak patriotą być w dzisiejszych czasach? 

Gdy nie ma wojny, gdy nie ma zaborów? 

Musisz przystanąć... zapytać sam siebie 

Co możesz zrobić dla Niej - bez nagród, honorów… 

 

Mieć cześć i szacunek dla flagi i godła, 

Stać mężnie, śpiewając hymnu polskiego słowa, 

Być dumnym z historii, która dzieje wiodła, 

I z bycia Polakiem na współczesnych forach. 

 

Tak, dzisiaj w rocznicę przyrzekać będziemy, 

Że pamiętamy i pamiętać chcemy, 

Nie zapomnimy o Tych, co walczyli 

I wolną Polskę dla nas zdobyli, 

Która niezłomna i odrodzona, 

Sto lat temu  wyzwolona  

i nadal bielą orła uskrzydlona! 

 

Michał Kielar, lat 15, klasa III gimnazjum. I miejsce 

SUKCESÓW CIĄG SUKCESÓW CIĄG SUKCESÓW CIĄG 

DALSZY…DALSZY…DALSZY…   
Sukcesy uczniów Gimnazjum Sukcesy uczniów Gimnazjum Sukcesy uczniów Gimnazjum    

w Kraczkowejw Kraczkowejw Kraczkowej   

   w Międzywojewódzkim Przeglą-w Międzywojewódzkim Przeglą-w Międzywojewódzkim Przeglą-

dzie Twórczości Dzieci dzie Twórczości Dzieci dzie Twórczości Dzieci    

i Młodzieży i Młodzieży i Młodzieży    

„Uskrzydlona Bielą Orła”„Uskrzydlona Bielą Orła”„Uskrzydlona Bielą Orła”   

Kraczkowscy Laureaci XVIII Między-

wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i 

Młodzieży w Pysznicy „Uskrzydlona bielą orła” 

Michał Kielar i Maksymilian Jękot z klasy III B 

gimnazjum oraz Kinga Bartkiewicz z klasy VA  

odebrali 29 listopada dyplomy i nagrody za swe 

osiągnięcia.  

Konkurs pod honorowym patronatem Pod-

karpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch  

i Senator Rzeczpospolitej Polskiej Janiny Saga-

towskiej organizuje Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Pysznicy. Biorący w nim udział ucz-

niowie przygotowują pracę literacką   

w kategorii poezja lub rysunek w kategorii plasty-

ka.  

W tym roku na konkurs wpłynęło 170 au-

torskich wierszy i ponad 200 prac plastycznych 

wykonanych przez uczniów w różnych katego-

riach wiekowych. Jury doceniło prace literackie 

wykonane przez trzecioklasistów z Kraczkowej, 

których opiekunem artystycznym była Iwona 

Szczepańska, oraz pracę plastyczną autorstwa Kin-

gi – uczennicy klasy 5, wykonującej swa pracę 

pod opieką Małgorzaty Tymińskiej – Łojko. 

Michał Kielar odebrał nagrodę za zajęcie I 

miejsca, a  Maksymilian Jękot i Kinga Bartkiewicz 

za wyróżnienia. Gratulujemy! 
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Akademia z okazji stulecia odzy-Akademia z okazji stulecia odzy-Akademia z okazji stulecia odzy-

skania przez Polskę niepodległościskania przez Polskę niepodległościskania przez Polskę niepodległości   

W piątek 9 listopada w naszej szkole święto-

waliśmy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Uroczystości rozpoczęliśmy od akademii zaprezentowanej 

przez uczniów klasy III b i III a  gimnazjum, przygotowa-

nych przez panie: Iwonę Szczepańską i Krystynę Reizer, 

oraz szkolny chórek pod opieką pana Krzysztofa Czyjta.   

 Poprzez inscenizację okolicznościową, patriotycz-

ne wiersze i piosenki młodzież wzbudziła wśród zebra-

nych w sali gimnastycznej uczniów i nauczycieli chwilę 

refleksji nad historią naszej Ojczyzny, poświęceniem i 

ofiarnością naszych przodków i wartością wolności. Na 

zakończenie konferansjerzy zwrócili uwagę na zadania i 

obowiązki wobec Ojczyzny, które spoczywają na współ-

czesnych jej obywatelach, młodzieży i dorosłych.   

Tego dnia „Mazurek Dąbrowskiego” oraz „Rota” 

zabrzmiały naprawdę doniośle                          i wyjątko-

wo. Wszyscy poczuli się prawdziwymi Polakami i oddali 

hołd walczącym o naszą wolność. 

Gminne obchody stulecia odzyskania Gminne obchody stulecia odzyskania Gminne obchody stulecia odzyskania 

przez Polskę niepodległościprzez Polskę niepodległościprzez Polskę niepodległości   

4 listopada w Kraczkowej odbyły się gminne 

uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości. 

Obchody tej doniosłej rocznicy rozpoczęły się 

mszą świętą sprawowaną przez ks. Mieczysława Bi-

ziora w parafialnym kościele oraz złożeniem kwiatów 

przed tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smo-

leńskiej.  

Po zakończeniu Eucharystii nasi uczniowie z klas III gimnazjum zaprezentowali program artystycz-

ny przygotowany pod opieką pań: Iwony Szczepańskiej i Krystyny Reizer.  

Ich występ połączono z koncertem miejscowego chóru i orkiestry kameralnej „Nicolaus” pod dyrekcją pa-

na Zdzisława Magonia. 

Biały Orzeł 

Od Białego Orła wszystko się zaczęło, 

Kiedyś przysiadł na potężne drzewo. 

Wśród lasów, rzek, ziem żyznych państwo powstało, 

Przy słońca zachodzie swój początek miało. 

Lecz i noce przyszły ciemne, głuche. 

Rzeki krwi wezbrały, 

Przodków żywoty odebrały. 

O gdyby zliczyć, ile w walce bezlitosnej, 

Przyszło im zapłacić z kieszeni własnej, 

Bez żadnej przeceny, 

Pokryć koszty zła ludzkiego, 

Do konfliktu, rychłej zguby prowadzącego… 

Lecz zło było, jest i będzie, 

W historii polskiej ziemi zajrzało wszędzie. 

Zła są jednak granice, 

Szczególnie gdy wolność ograniczycie, 

W spokoju żyć nie pozwolicie. 

Polska tego okrutnego zła często doświadczała, 

Gdy o swoją wolność i godność walczyć musiała. 

 Nadeszła w końcu noc najciemniejsza, 

Wiek przeszło trwała, ale naszą Ojczyznę w sercach 

przechowała. 

Trzy czarne zdradzieckie sępy, 

Na nasz naród wylały zastępy. 

Rwać nasze ziemie na części poczęły, 

Na kulturę, język, polski żywot się uwzięły. 

Lecz zła zawsze sięga kres! 

Bo Polska dziś silna, 

Uskrzydlona Orła Bielą jest! 

Wstała silniejsza! 

Zaborców zmiażdżyła, 

Wolności bramy przekroczyła. 

Osiadła jak głaz – nie do ruszenia! 

Ptak Najsilniejszy, barierę jej ochronną zapewnia, 

Szybuje po niebie, 

Czuwa nad nami, 

Dziś trzeba wykrzyczeć: 

Wolnymi Polakami! 

                                                                                                                 

Maksymilian Jękot, lat 15, kl. IIIb, 

 wyróżnienie 
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Za nami akcja mikołajko-Za nami akcja mikołajko-Za nami akcja mikołajko-

wa dla dzieci wa dla dzieci wa dla dzieci    

z Ośrodka Rewalidacyjno z Ośrodka Rewalidacyjno z Ośrodka Rewalidacyjno –––   

WychowawczegoWychowawczegoWychowawczego   

Caritas w WysokiejCaritas w WysokiejCaritas w Wysokiej   

Wolontariuszki SKC z klasy III b gimnazjum 

wraz z opiekunami - Iwoną Szczepańską 

i Marzeną Wołos, odwiedziły podopiecznych Ośrodka 

we wtorek 11 grudnia. Przekazały dary, które złożyli-

ście w ciągu ostatnich tygodni. Był to znaczący prezent 

mikołajkowy Waszego autorstwa, składający się z arty-

kułów żywnościowych, szkolnych, zabawek i słodyczy. 

 Dziewczęta przedstawiły także opracowaną 

przez siebie bajkę „Smerfy”, która wzbudziła zaintere-

sowanie młodych widzów i wywołała uśmiech na ich 

twarzach. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za włą-

czenie się w akcję i utworzenie tak pięknego prezen-

tu dla dzieciaków. 

  

 Dziękujemy za udział w kiermaszu Dziękujemy za udział w kiermaszu Dziękujemy za udział w kiermaszu 

„mikołai z piernika”„mikołai z piernika”„mikołai z piernika”   

Szkolne Koło Caritas dziękuje za udział w 

akcji na rzecz dzieciaków z naszej społeczności, 

które potrzebują wsparcia. Cieszymy się, że tak 

chętnie nabyliście piernikowe mikołaje wykonane 

przez wolontariuszki, a jednocześnie dołożyliście 

starań, by pomóc kolegom w trudnej sytuacji ży-

ciowej. Dzięki Wam mogą oni między innymi 

pojechać na wycieczki szkolne. Mamy nadzieję, 

że mikołajki były smaczne, a może posłużyły za 

symboliczny prezent… 

Uwaga!Uwaga!Uwaga!   

Szkolne Koło CaritasSzkolne Koło CaritasSzkolne Koło Caritas      
Przypomina o kontynuacji akcji Zbieramto w szkole. 

Dzięki niej nasza społeczność szkolna może wes-

przeć nie tylko budowę studni na afrykańskich tere-

nach misyjnych, ale także przyczynić się do pomocy 

w nauce dzieciom na Filipinach. Zachęcamy Was do 

zbiórki zużytych przedmiotów poddawanych recy-

klingowi, które na pewno zaśmiecają Wasze domy. 

Akcja potrwa do końca I semestru, a przynoszone 

rzeczy  gromadzimy u pań opiekunek SKC w sali 

208 i 205.  

Zbieramy:- srebrny złom, stare monety i bilon, 

 nakrętki,  zużyte baterie, stare telefony komórko-

we, makulaturę. 
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 Wycieczka do Powiato-Wycieczka do Powiato-Wycieczka do Powiato-

wego Centrum Kształcenia wego Centrum Kształcenia wego Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Edukacji Praktycznego i Edukacji Praktycznego i Edukacji 

Zawodowej w ŁańcucieZawodowej w ŁańcucieZawodowej w Łańcucie   

 W czwartek, 22 listopada 2018r., ucz-

niowie klas 7 i 8 udali się do Powiatowego 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Eduka-

cji Zawodowej w Łańcucie. 

 Na początku naszej wizyty dyrektor 

PCKPiEZ opowiedział nam trochę o swej pla-

cówce. Uczniowie ze szkół zawodowych całego 

powiatu łańcuckiego właśnie tutaj uczą się prak-

tycznie zawodu. Następnie zostaliśmy podziele-

ni na dwie grupy i ruszyliśmy na zwiedzanie 

szkoły. Pierwsza grupa kierowała się za wicedy-

rektorem, a druga za doradcą zawodowym. Wi-

dzieliśmy drukarkę 3D, pracownię obrabiania 

drewna, maszyny CNC do obróbki metalu, pra-

cownię mechaniki samochodowej, a także samo-

chód hybrydowy i pracownię szkolącą przy-

szłych murarzy. Około południa wróciliśmy do 

szkoły na dalsze lekcje.  

 Zwiedzana palcówka oświatowa zrobiła 

na nas niezwykłe wrażenie. Mieliśmy szansę 

zobaczyć drogie nowoczesne maszyny i zastano-

wić się, jaki zawód w przyszłości wybrać. 

                                                                                                

Damian Pieczonka 

 

Warto przeczytać tę książkę!Warto przeczytać tę książkę!Warto przeczytać tę książkę!   

Gwiazd naszych wina 

Gwiazd naszych wina to historia 

o  nastoletniej Hazel, która parę lat wcze-

śniej zachorowała na raka tarczycy. No-

wotwór rozprzestrzenił się na płuca  

i dziewczyna miała trudności z oddycha-

niem. Jej rodzice obawiali się, że „może przestać wal-

czyć”. Jednak mylili się. Kilka lat później dziewczyna 

starała się normalnie żyć, mimo że stale towarzyszyła 

butla z tlenem. Oglądała codziennie kilka reality shows, 

na pamięć znała książkę ,,An Imperial Affliction”  i ma-

rzyła o tym, by dowiedzieć się, co stało się z jej bohate-

rami po śmierci głównej postaci. Twierdziła, jest grana-

tem, który pewnego dnia wybuchnie, niszcząc wszystko 

dookoła.  

Codzienność Hazel całkowicie się zmienia, gdy 

na jednym ze spotkań grupy wsparcia poznała Gusa, by-

łego koszykarza z amputowaną  nogą. Był osobą obda-

rzoną niesamowitym poczuciem humoru. Chciał poznać 

historię Hazel, a nie jej raka i zdecydowanie nie mógł  

usiedzieć na miejscu.  

Historia dwojga dotkniętych przez los nastolat-

ków chwyta za serce. Oczywiście o szczęśliwym zakoń-

czeniu tej znajomości nie może być tu mowy. Mimo to 

gorąco zachęcam wszystkich do poznania wzruszającej 

opowieści o Hazel i Gusa, których połączyła choroba.  

                                                                                                                          

Klaudia Skitał 
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Świętowanie setnej rocznicy  

odzyskania Niepodległości            

przez Polskę w Szkole  

Podstawowej w Kraczkowej 
W ramach wspólnego świętowania Jubileuszu 100-

lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  ucznio-

wie Szkoły Podstawowej w Kraczkowej z klas IV –VIII 

i III gimnazjum wzięli udział w licznych konkursach 

szkolnych. 

Rozstrzygnięcie konkursów historycznych nastąpiło 

9 listopada 2018r. Po uroczystej akademii tego dnia 

wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w Kraczkowej zaśpiewali hymn Polski, przyłączając się 

tym samym do ogólnopolskiej akcji. 

Oto laureaci: 
W Szkolnym Konkursie „Droga do niepodległości” 

kategoria: praca plastyczna 

I miejsce  zajęła Patrycja Bącal  

II miejsce zajęła Weronika Panek 

III miejsce zajęła Ewelina Wisz  

kategoria : praca literacko – historyczna 

I miejsce zajęła Aleksandra Kryńska 

II miejsce zajął Kamil Kuźniar 

III miejsce zajął Krzysztof Korecki 

kategoria: prezentacja multimedialna 

I miejsce zajął Dawid Malski 

II miejsce zajął Jakub Bem 

III miejsce zajął Szymon Różański 

 

W Szkolnym Konkursie Fotograficznym „Piękna na-

sza mała Ojczyzna” 

I miejsce zajął Maciej Kunysz 

II miejsce zajął Mikołaj Musz 

III miejsce zajął Rafał Czapkowski 

W Szkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznej  

I miejsce zajęła Małgorzata Nycz 

II miejsce zajęła Daria Kisała i równorzędnie  

Martyna Urman 

III miejsce zajęła Milena Jastrząb 

15 listopada 2018r.  po raz szósty w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II  w Kraczkowej odbył się 

Szkolny Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyź-

nie…”.  

 

Oto laureaci konkursu w trzech kategoriach wieko-

wych: 

I grupa wiekowa – uczniowie kl. 0 – 3 SP 

I miejsce: Anna Trzyna 

II miejsce: Patryk Krawczyński 

III miejsce:  Małgorzata Nycz 

 

  

Wyróżnienie: Amelia Kielar, Maja Nieroda, Ga-

briel Nycz, Martyna Myćka 

 

II grupa wiekowa – uczniowie kl. 4 – 6 SP 

I miejsce: Oliwia Janowska 

II miejsce: Daria Kisała 

III miejsce: Weronika Trzyna 

Wyróżnienie: Amelia Siwak, Magdalena Korbec-

ka, Miłosz Rydel 

 

III grupa wiekowa – uczniowie kl. 7, 8 SP i kl.3 

PG 

I miejsce: Kamila Bartman 

II miejsce: Aleksandra Probachta 

III miejsce: Natalia Bem 

Wyróżnienie : Julia Nowak 
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Brutalna tajemnica prowadzą-Brutalna tajemnica prowadzą-Brutalna tajemnica prowadzą-

ca w moją przeszłośćca w moją przeszłośćca w moją przeszłość  

Część 1 

     Policjanci, którzy przyszli, byli bardziej zestreso-

wani ode mnie, chyba pierwszy raz mieli interwen-

cje. Spisali wszystko, jednak szczerze przyznali, że 

marne są szanse na odnalezienie sprawców. Odci-

sków w mieszkaniu było tyle, że nie wiadomo, które 

zbierać… Machnęłam ręką, a gdy podobne sytuacje 

powtórzyły się kilkakrotnie, nawet nie zgłaszałam 

tego policji. Wyjeżdżałam na wieś i coraz częściej 

myślałam o wycofaniu się. Tylko listy od widzów 

podtrzymywały mnie na duchu. Miałam swój interne-

towy fanklub, zapraszali mnie na czaty, bywałam na 

spotkaniach w kawiarniach i rozmawialiśmy o bran-

ży. 

Wiele osób sądzi, że zdobycie kariery muzycznej 

przynosi liczne dochody, a w dodatku także groma-

dzi ogromne ilości serc nastolatków, fanów upajają-

cych się moimi tonami, nabrzmiałymi niczym zapła-

kane oczy młodej duszy. Mogłoby mi to zastąpić co-

dzienne życie, które może dałoby mi nowy początek i 

wskazało ścieżkę. Ono stanowi nie tylko więź emo-

cjonalną z innymi ludźmi, ale również pomaga w 

zrozumieniu swej przeszłości, która z kolei wspoma-

ga nas w zrozumieniu teraźniejszości. Więc jak mam 

zrozumieć siebie, skoro nie znam swojego począt-

ku?! Nie zawsze byłam wyjątkową osobą w wielkim 

świecie mediów i chaosu. 

 Wychowywałam się w oddalonej od wszelkiej cywi-

lizacji wsi o nieokreślonej nazwie. Zamieszkiwało 

tam niewiele osób, którzy i tak nie znali mego pocho-

dzenia. Skąd to wiem? Rodzina, u której mieszkałam 

przez kilkanaście lat, zastępowała mi te osoby, które 

wyrzekając się mnie, porzuciły na progu w piątym 

miesiącu życia. Rodzina zastępcza nie kryła tego fak-

tu przede mną. Przez długie lata nienawidziłam swo-

jej przeszłości. Chciałam o niej zapomnieć, aby ulot-

niła się jak senna mgła spowita z marzeń śpiących 

ciał. Jednak ona wracała niczym grzmiący koszmar, 

dręcząca jawa.  

 

O przeszłości przypominało mi również 

znamię na lewym przedramieniu, które układało 

się w kształt napisu: 

Twe czyny są naszymi, twój słodki głos naszą 

ostoją, twe marzenia są naszym przeznaczeniem, 

a twój błąd naszym spełnieniem. 

Napis ten przetłumaczył nam mnich, żyjący w gę-
stwinie lasu otaczającego osadę. Był on osobą ro-
zumiejącą nie tylko mowę zwierząt i roślin, ale 
również język duchów, drzew, nimf, elfów i in-
nych osobistości nadnaturalnych. Pewnego dnia, 
gdy jeszcze mieszkałam z rodziną, przyszedł list. 
Zaadresowany był do mnie (Mevis Lejswer). Wy-
słano go z miasta oddalonego od nas prawie dwa 
tysiące kilometrów. List składał się głównie z za-
proszenia na wyższe studia muzyczne „ w wielkim 
mieście”. Kochałam muzykę. Ogromnie chciałam 
się kształcić w tym kierunku. Jej obraz, który po-
wstawał w moich wizjach, układał się w wzór 
płynnej poezji i sztuki tkwiącej w gąszczu nut i 
melodii. Jednak fundusze mojej rodziny nie po-
zwalały mi na naukę. Dlatego byłam wówczas 
ogromnie szczęśliwa i pewna swego wyjazdu. 
Opiekunowie uważali to za ogromną szansę dla 
mnie i moich życiowych wyborów. Nie zastanowi-
ło mnie wówczas nawet to, w jaki sposób dowie-
dziano się o mnie, z jakiego powodu dostałam 
opłacany co miesiąc opuszczony domek rodzinny, 
a nie internat. W liście zostałam również poinfor-
mowana, że w wyznaczony dzień (zapisany na od-
wrocie listu) przybędzie kierowca, który zawiezie 
mnie do budynku studyjnego, gdzie usłyszę do-
kładne informacje o przebiegu mojej nauki. Nie 
myślałam wówczas racjonalnie i dostatecznie doj-
rzale. Wsiadając do samochodu, nie wiedziałam, 
że porywa mnie on w wir sławy i zazdrości wielu 
ludzi. I gdy zetknęłam się spojrzeniem z kierowcą, 
zapewniając go że jestem tą, a nie inną Mavis 
Lejswers, chciałam rozpocząć rozmowę, która wy-
pełniłaby te długie godziny podróży. Jednak męż-
czyzna nie czuł potrzeby załagodzenia sytuacji. W 
pewnym momencie rzucił mi na kolana stos doku-
mentów, które były zapisane drobnym drukiem i 
kazał się z nimi zapoznać. Jednocześnie poinfor-
mował mnie, że gdy będę na miejscu, pora na wi-
zytę w uczelni będzie zdecydowanie za późna . To 
były jego ostatnie słowa podczas całej podróży. 
Wśród dokumentów były między innymi: rozkład 
godzin lekcyjnych, dokładny adres szkoły, zgoda 
przyjęcia, regulaminy studiów, adres miejsca za-

mieszkania i kopie dokumentów go dotyczących.  

 

Nasza twórczośćNasza twórczośćNasza twórczość   
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 Na końcu była również prośba o stawienie się 

pierwszego dnia w dziekanacie budynku. Gdy do-

tarliśmy na miejsce,( sądząc po nagłym i piskliwym 

zatrzymaniu opon), mężczyzna wysiadł, otworzył 

mi drzwi, podał klucze do mieszkania, wsiadł i od-

jechał. Wtedy właśnie dotarło do mnie, gdzie je-

stem i w jakiej sytuacji się znajduję. Chciałam jak 

najszybciej znaleźć się z powrotem w domu, jednak 

moje niskie fundusze wysyłane przez rodziców nie 

pozwalały mi na odwiedziny. Przeszkodę stanowiły 

również częste i ważne kolokwia, a nie mogłam 

sobie pozwolić na ich opuszczenie z uwagi na póź-

niejsze egzaminy. Od tego czasu minęło już pięć 

lat. Skończyłam studia z ogromnym sukcesem. 

Wygrałam liczne castingi, zaczęłam prowadzić ży-

cie na poziomie. Mnóstwo ludzi mnie uwielbia i 

ceni jako wschodzącą gwiazdę muzyki. Nigdy bym 

się tego nie spodziewała! Stałam się bardziej świa-

towa, aby wzmocnić swoją popularność, założyłam 

nawet fanklub internetowy. Zaczęłam udzielać wy-

wiadów, spotykać się z ludźmi sukcesu. Wielu stało 

godzinami pod moim domem, aby mnie zobaczyć i 

zdobyć autograf. Jednak mimo pieniędzy i sławy 

czuję pustkę, przygnębienie. Chcę odnaleźć swoje 

prawdziwe ja w przeszłości. Czuję, że to, co się 

wydarzyło było skutkiem, a nie przyczyną, że zna-

mię i miejsce, w którym się znajduje, jest w jakiś 

sposób przesłaniem.     

Ciąg dalszy nastąpi…. 

                                           Oliwia Janowska, kl.6a 

ZAWODY SPORTOWEZAWODY SPORTOWEZAWODY SPORTOWE 

 10 listopada 2018 roku w naszej szkole od-

były się Gminne Igrzyska Młodzieży w Piłce Ręcz-

nej Chłopców i Dziewcząt. Wzięły w nich udział  4 

drużyny dziewcząt z: Kraczkowej, Albigowej, Kosi-

ny i Głuchowa oraz 2 drużyny chłopców z: Kracz-

kowej i Albigowej.  

O godzinie 9:00 nastąpiło się rozpoczęcie 

zawodów.  Mecze dziewczyn trwały 2 razy po 5 mi-

nut, a chłopców 2 razy po 10 minut.  

Chłopcy bardzo się starali, ale niestety prze-

grali z drużyną z Albigowej.  

Z kolei dziewczyny z Kraczkowej pierwszy 

swój mecz zagrały z Kosiną. Gra była zacięta. Osta-

tecznie wygrały i były dumne z wyniku: 4 do 1. 

Drugi mecz rozegrały z  drużyną z Albigowej. To 

była trudna rozgrywka, ale gra była wyrównana. 

Jednak uczennice naszej szkoły zwyciężyły z wyni-

kiem 2 do 1. W ostatnim meczu rywalizowały z 

Głuchowem. Gra przebiegała spokojnie i kraczko-

wianki wygrały 7 do 2.  

    W rezultacie dziewczyny z Kraczkowej zajęły 1 

miejsce i przeszły do finału powiatu łańcuckiego. 

Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca 

wręczono dyplomy i puchary, a za pierwsze miejsce 

dodatkowo złote medale. Ponadto nagrody za uczci-

wą grę otrzymali:  Daria Rogo-

wska i Maksymilian Jękot.  

Patrycja Bącal  

Udekoruj dom na ŚWIĘTAUdekoruj dom na ŚWIĘTAUdekoruj dom na ŚWIĘTA   

   

      ...   

   



9 

UGOTUJ TO SAMUGOTUJ TO SAMUGOTUJ TO SAM   

Świąteczne pierniczki 

Składniki: 

-600g mąki pszennej 

-1 jajko 

-250g masła 

-250g miodu 

-150g cukru 

-50g kakao 

-1 łyżeczka sody 

-przyprawa do piernika 

Sposób wykonania: 

Miód zagotować z cukrem i masłem. Wystudzić i wy-

mieszać z jajkiem. Połączyć ze sobą sypkie składniki, 

po czym dodać je do tych płynnych i wyrobić ciasto. 

Wstawić do lodówki na ok 1h, żeby masło zastygło i 

utwardziło ciasto. Rozwałkować na blacie posypanym 

mąką, wyciąć dowolne kształty i włożyć na 15 min do 

piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Po wystygnię-

ciu można pierniczki ozdobić lukrem i gotowymi ele-

mentami dekoracyjnymi.                    Anna Tłuczek 

PODZIĘKOWA-PODZIĘKOWA-PODZIĘKOWA-

NIA  NIA  NIA  ---   ŻYCZENIAŻYCZENIAŻYCZENIA   

 
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin  

dla Michała z klasy 8 

Najbliżsi przyjaciele 

 

Kamilo, z okazji Twych urodzin życzymy Ci 

wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, 

nieustającego uśmiechu i jednocześnie dzięku-

jemy Ci za każdą przeżytą wspólnie chwilę. 

 Przyjaciele 

 

Udanego Nowego Roku oraz niezapomnianych 

Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich  

Nauczycieli i Dyrekcji naszej szkoły. 

Klasa 8 

Droga Maju! 

Z okazji Nowego Roku życzę Ci dużo zdrowia, 

szczęścia, radości i spełnienia marzeń. 

Twoja koleżanka Kinga 

 

Szanowna Pani Aniu Biedo! 

Z okazji Nowego Roku życzę Pani dużo zdro-

wia, dobrego humoru i miłych wrażeń przy 

spełnianiu marzeń. 

Maja Pilecka 

 

Serdeczne życzenia, wszystkiego najlepszego 

dla Karoliny Techman przesyła przyjaciel 

 

Drodzy Nauczyciele! 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy 

Wam dużo zdrowia, pomyślności oraz wiele 

radości w nadchodzącym Nowy Roku. 

Klasa VIIa 

Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodze-

nia  Szymonowi  Orzechowi życzy 

Kolega z klasy 

Pancakes 
25 dag mąki 

5 dag cukru pudru 

5 dag roztopionego masła 

250 ml maślanki 

2 jajka 

1 łyżeczka sody oczyszczonej 

Wszystkie składniki wymieszaj w misce mikserem. 

Chochlą nabieraj niewielkie porcje ciasta i smaż na pa-

telni teflonowej, minutę z każdej strony. Podawaj z cu-

krem pudrem, miodem lub świeżymi owocami. 

Smacznego! 

Mikołaj Musz kl.5b  

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku   

Patusi z klasy VIIa życzy Przyjaciółka. 

 

Serdecznie pozdrawiamy najlepszego księdza – Da-

wida i życzymy Mu wesołych Świąt Bożego Narodze-

nia.  

Dziewczyny z klasy VIIa i Hubert Bieda 



10 

Krakowskie szopki Krakowskie szopki Krakowskie szopki    

na liście na liście na liście    

UNESCO.UNESCO.UNESCO.   
       Szopkarstwo krakowskie trafiło na listę 

reprezentatywną niematerialnego dzie-

dzictwa kulturowego ludzkości. Decyzja      

o wpisie zapadła w czwartek podczas 

trzynastej sesji Międzyrządowego Ko-

mitetu do spraw Ochrony Niematerialne-

go Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, 

która obraduje w Port Louis na Mauri-

tiusie. To pierwszy polski wpis na tę 

prestiżową listę UNESCO. Znalazł się 

on o-bok między innymi muzyki reggae 

z Jamajki, koronki klockowej ze Słowe-

nii  

i teatru masek khon z Tajlandii. Infor-

mację o polskim wpisie, wraz z gratula-

cjami dla Polaków, podało UNESCO na 

Twitterze. 

Alicja Skop                                                                           

 

Polka zwyciężczynią Polka zwyciężczynią Polka zwyciężczynią    

tegoroczej Eurowizji Junior tegoroczej Eurowizji Junior tegoroczej Eurowizji Junior    

w Mińsku!w Mińsku!w Mińsku!   
       Reprezentantka Polski, Roksana Wę-

giel, zdobyła łącznie 223 punkty i pokonała 

przedstawicieli takich krajów, jak Australia     

 i Malta, którzy uplasowali się kolejno na drugim 

i trzecim miejscu. Polka, która jest zwyciężczy-

nią pierwszej  polskiej edycji „The Voice Kids”, 

wystąpiła z utworem "Anyone I Want To Be". 

Śpiewała  po polsku  i po angielsku.  

100 lat  niepodległości Polski!100 lat  niepodległości Polski!100 lat  niepodległości Polski! 

11 listopada cała Polska świętowała setną roczni-

cę odzyskania niepodległości. W ten jakże nie-

zwykły dzień w samo południe odśpiewano dum-

nie hymn ,,Mazurek Dąbrowskiego”. Tłumy Po-

laków wzięły udział w marszu niepodległości  

w Warszawie. Został odsłonięty też Pomnik Igna-

cego Daszyńskiego w stolicy kraju. W biało-

czerwone barwy podświetlono charakterystyczne 

budowle na świecie, m.in. wieżę Eiffla, statuę  

       Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro czy 

Burdż Chalifa. 

Newsy miesiącaNewsy miesiącaNewsy miesiąca   

CZY WIESZ, ŻE...CZY WIESZ, ŻE...CZY WIESZ, ŻE...   


