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Kształcenie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniej-

szych, ale jednocześnie najpiękniejszych zadań. Wymaga nie tylko wy-

sokich kwalifikacji i umiejętności, ale także rzetelnej postawy moral-

nej i wielu najlepszych przymiotów charakteru. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć Wam  

wyrazy szacunku i życzyć, by codzienna praca stanowiła  

źródło satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku.  

Niech każdego dnia towarzyszy Wam pogoda ducha,  

pasja przekazywania wiedzy oraz kształtowania charakterów 

i postaw młodych ludzi, wpływania na ich życiowe wybory.  

Życzymy, aby wdzięczność uczniów wynagradzała Wam  

trudy niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat  

stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę  

odegraliście w ich życiu.  

Uczniowie 

Zespołu Szkół w Kraczkowej 
 

Dzień Edukacji Narodowej 2015 r. 
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 Pomagamy również paniom opiekunkom 

świetlicy, gdyż wiemy, ile pracy i energii 

muszą włożyć w przygotowanie zajęć, aby 

były one atrakcyjne dla wszystkich podo-

piecznych. Żadne dziecko nie lubi się nudzić 

na świetlicy. 

 W najbliższym czasie przed nami organi-

zacja akcji:  

 zbiórka odzieży używanej dla dzieci i 

młodzieży,  

 zbiórka słodyczy z okazji mikołajek - dary 

dla Ośrodka w Wysokiej, 

 zbiórka przyborów szkolnych - mikołajko-

we wsparcie dla potrzebujących dzieci, 

 porządkowanie cmentarza, 

 przygotowanie programu z okazji Dnia 

Seniora. 

 Zainteresowanych członkostwem w 

kole ze Szkoły Podstawowej i Gimna-

zjum prosimy o kontakt z jego opieku-

nami - paniami: 

Iwoną Szczepańską,  

Marzeną Wołos,  

Dorotą Skomrą – Bem. 
 
Karolina Maternia 

 W naszej szkole roz-

poczęło działalność 

Szkolne Koło Caritas. 

Zrzesza ono młodzież, 

która chce włączyć się 

w działalność charyta-

tywną i zgodnie z prze-

konaniami propago-

wać czynną miłość 

bliźniego. Dzięki temu 

uczniowie będą mogli: 

 zwiększyć zrozumienie nauki Chrystusa o miło-

sierdziu, 

 stać się krzewicielami miłości bliźniego, 

 zmobilizować się do wymagania od siebie i po-

pracować nad rozwojem własnej osobowości 

jako katolicy i Polacy, rozwijać swój światopo-

gląd, odpowiedzialność i kształtować system 

wartości, 

 włączyć się w niesienie pomocy potrzebującym 

w waszym otoczeniu, organizować tę pomoc.  

 Caritas organizuje zajęcia dla uczniów, którzy 

potrzebują pomocy w nauce. Prosimy o zgłaszanie 

się do Weroniki Kucaby, Pauliny Grzywy i Karoli-

ny Materni. Dziewczyny postarają się wyjaśnić 

niezrozumiałe kwestie i pomóc z trudnymi zada-

niami.  

Składniki: 

 ok. 0,5 kg owoców (jeżyny, 

maliny, porzeczki, jagody, żu-

rawina, wiśnie i inne) 

 2 łyżki mąki ziemniaczanej 

 2 łyżki cukru 

 woda 

Wykonanie: 

Owoce przesypać do niewielkiego (ok. 2 - litrowego) 

garnka i lekko podgrzewać, mieszając co jakiś czas. 

Kiedy zaczną puszczać sok, dolać ok. 2/3 szklanki wo-

dy. Dosypać cukier i mieszać, aż owoce z wodą 

zaczną się gotować. W tym czasie do 1/3 szklan-

ki zimnej wody wsypać 2 czubate łyżki mąki 

ziemniaczanej. Mieszać, aż się rozpuści i powoli 

wlewać do gotujących się owoców, ciągle je 

mieszając. Mąka ziemniaczana powoduje, że 

kisiel od razu gęstnieje. Kiedy zacznie bulgotać, 

zdjąć z ognia i rozlać do miseczek.  

S m a c z n e g o ! 

Weronika Kucaba 
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 Często w naszym życiu jest tak, że z 

wielkim zapałem zaczynamy coś robić, a 

potem szybko się zniechęcamy. Osiąganie 

wyznaczonych celów nie jest jednak takie 

trudne, wystarczy wiedzieć, jak się do tego 

zabrać. Oto kilka rad, jak się zmotywować 

do działania: 

1. Nie wypływaj od razu na głęboką wodę! 

Zazwyczaj na początku jest tak, że rozpiera 

cię energia, jesteś podekscytowany i najchęt-

niej wszystko, co masz w planie, wykonałbyś 

już zaraz. Kilka dni później ten zapał się koń-

czy, a cel się coraz bardziej oddala. Aby temu 

zapobiec, po prostu wyluzuj! Wykonaj 50% 

swoich założeń i stopniowo zwiększaj tę ilość. 

2. Śledź swój postęp! 

Warto zrobić sobie tabelkę, w której będziesz 

zaznaczać codzienne kroki do osiągnięcia 

swoich założeń. Posłuży ci to jako źródło in-

formacji, a także motywacja. Monitorowanie 

swoich postępów jest ważne chociażby dla 

dumy ze zrealizowania kolejnego kroku. 

3. W grupie raźniej! 

Powszechnie wiadomo, że o wiele łatwiej 

osiągać cele w grupie. Dlatego poszukaj 

wśród swoich znajomych. Może ktoś z nich 

dąży do tego samego co ty? Działajcie razem! 

Motywujcie się nawzajem i na pewno o wiele 

szybciej i przyjemniej osiągniecie swój cel. 

4. Nie odkładaj na później, zrób to teraz! 

Bardzo często zdarza się tak, że nie masz 

ochoty na zrobienie zadania, pobieganie czy 

cokolwiek innego, co miałeś zaplanowane na 

ten dzień. Zamiast narzekać i się zastanawiać, 

po prostu idź i to zrób! Im dłużej odwlekasz i 

zastanawiasz się, kiedy zacząć, tym trudniej 

ruszyć z miejsca. 

5. Znajdź zdjęcie swojego celu! 

Nieważne czy twoim celem jest podróż, zmiana 

stylu życia, czy coś innego, znajdź zdjęcie, 

które ci się z tym kojarzy i powieś w widocz-

nym miejscu. Jest to wspaniałe źródło moty-

wacji. Większość ludzi to wzrokowcy, dlatego 

taki obrazek na pewno bardzo się przyda. 

6. Bądź cierpliwy! 

Bardzo często oczekujemy natychmiastowych 

efektów. Jednak planować należy na dłuższą 

metę. Przykładowo języka obcego nie nauczy-

my się w miesiąc, po kilku dniach biegania nie 

będziesz miał świetnej formy. Dlatego, gdy nie 

będziesz widział od razu efektów, nie zniechę-

caj się. Daj sobie więcej czasu, a one na pew-

no się pojawią. 

7. „Dlaczego chcesz osiągnąć swój cel?” 

Zadaj sobie to pytanie i zapisz odpowiedzi. 

Potem, gdy będziesz mieć wątpliwości i bę-

dziesz chciał przerwać swoje dążenie do celu, 

spojrzysz na nie i przypomnisz sobie, dlaczego 

tak ci na tym zależało. 

8. MYŚL POZYTYWNIE! 

Najważniejsze jest pozytywne nastawienie! Za-

kładając z góry, że nam się nie uda, na pewno 

nie osiągniemy celu. Dlatego, gdy tylko usły-

szysz negatywne myśli, wyrzuć je z głowy! Po-

zytywne myślenie potrafi czynić cuda! 

Paulina Grzywa 

 25.09.2015 r. w naszej szkole odbyła się 

próbna ewakuacja na wypadek pożaru.  
 Na dźwięk alarmu wszyscy uczniowie spokoj-

nie wyszli z budynku i ustawili się, czekając na 

dalsze decyzje. Następnie sprawdzono obecność. 

Na szczęście nikt nie został w środku, więc w na-

leżytym porządku mogliśmy wracać do szkoły. 

 Była to tylko próba, jednak zawsze warto 

sprawdzić czy w trudnych sytuacjach zachowa-

my zimną krew. Mimo to miejmy nadzieję, że 

nie staniemy w obliczu tego typu zagrożenia. 

 

Paulina Grzywa 
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 Dzień Edukacji Narodowej popularnie nazywany jest 

Dniem Nauczyciela. To polskie święto oświaty i szkol-

nictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. Przy-

jęło się nazywać je właśnie Dniem Nauczyciela, a od 

1982 r. Dniem Edukacji Narodowej. Upamiętnia ono 

rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utwo-

rzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatow-

skiego, któremu szczególnie bliskie były problemy 

związane z wiedzą, umiejętnościami i rozwojem.  

 Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony 

w instytucjach związanych z oświatą. To okazja do nagro-

dzenia wyróżniających się w swej pracy i zaangażowaniem 

nauczycieli. Minister Edukacji Narodowej wręcza złote, 

srebrne i brązowe Krzyże Zasługi lub medale Komisji Edu-

kacji Narodowej. Odznaczenia wręczane są przez kurato-

rów oświaty. Dawniej Komisja Edukacji opracowała nowe 

programy nauczania. Wydała także nowatorskie podręczni-

ki, m. in. do fizyki, matematyki i chemii. Dzięki jej inicjaty-

wom młodzież mogła również poznawać historię swojej 

ojczyzny - Polski. Zaczęły się również pojawiać elementy 

wychowania fizycznego (wcześniej jakikolwiek sport w 

szkołach nie istniał). Utworzono także seminaria nauczy-

cielskie. 

 Światowy Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do 

podkreślenia roli nauczyciela w zapewnieniu najwyższej 

jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania oraz 

do podziękowania naszym nauczycielom, za trud i pracę, 

jaką wkładają w naszą edukację.  

 Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy również w 

naszej szkole. Uczniowie klasy III a i III b pod kierunkiem 

pani Barbary Kolek i pani Doroty Skomry - Bem przygoto-

wali akademię, w której przedstawili historię tego święta 

oraz w imieniu uczniów podziękowali i złożyli życzenia 

wszystkim pracownikom szkoły.  

Patrycja Cisło  

 30.09.2015 r. w naszej szkole odbyła się 

dyskoteka zorganizowana przez Samorząd 

Uczniowski z okazji Dnia Chłopaka.  

 Uczestnicy zabawy od samego początku 

bawili się w bardzo miłej atmosferze. Była to 

doskonała okazja do integracji młodszych 

gimnazjalistów ze starszymi kolegami. Skocz-

ne rytmy przez całą dyskotekę porywały 

wszystkich do tańca. Po udanej imprezie zado-

woleni uczniowie opuszczali salę, nie mogąc 

się już doczekać następnej okazji do zabawy. 

 Z niecierpliwością czekamy na kolejną 

dyskotekę!  
Paulina Grzywa 
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- Jak dawno skończyliście szkołę w Kraczkowej i 
jak wspominacie ten czas? 
- Kasia: Skończyłam szkołę w 2009 roku. Był to je-
den z najlepszych okresów w moim życiu. Pamiętam, 
że w pierwszy dzień byłam przerażona. Pan Alek-
sander Łojko kazał nam losować z kapelusza numer-
ki klas, do których nas przydzielą. Na szczęście ja i 
moja przyjaciółka znalazłyśmy się w tej samej. Po-
znałam wtedy wspaniałych ludzi. Spotykaliśmy się 
również po lekcjach. Niektóre przyjaźnie trwają aż do 
dzisiaj. 
- Kuba: Ja również skończyłem szkołę w 2009 roku. 
Czas spędzony w szkole w Kraczkowej wspominam 
bardzo dobrze. Niektóre znajomości zostały do tej 
pory. Również nauka nie była dla mnie przykrym ob-
owiązkiem. Nauczyciele starali się być bardzo mili.  
- Których nauczycieli najbardziej ceniliście? 
- Kuba: Spośród tych, którzy mnie uczyli, najbardziej 
ceniłem pana dyrektora Łojko (bo wtedy był jeszcze 
dyrektorem), dlatego że, nie ujmując innym nauczy-
cielom, widać było, że ten zawód to jego powołanie i 
robi to z pasji. Trzeba było się u niego bardzo dużo 
uczyć, ale umiał przekazać wiedzę. Pomimo że każ-
dy się go bał, wszyscy lubili chodzić do niego na za-
jęcia. Bardzo dobrze wspominam również mojego 
nauczyciela religii pana Artura Nycza. Zajęcia z nim 
były bardzo przyjemne i można było dowiedzieć się 
dużo o Bogu.  
- Kasia: Ja najlepiej wspominam panią Halinę Ma-
goń, która była moją wychowawczynią. Z tego miej-
sca chciałam serdecznie ją pozdrowić. Poświęcała 
nam mnóstwo czasu i energii. Wiem, że czasem było 
jej naprawdę trudno, dlatego całym sercem ją podzi-
wiam. Uważam, że jest świetną nauczycielką. Z ręką 
na sercu mogę powiedzieć, że każdy, z kim rozma-
wiam na temat gimnazjum, wspomina panią Magoń i 
mówi, że była wspaniałą wychowawczynią. Bardzo 
milo wspominam też panie ze świetlicy – panią Ma-
dzię Kuźniar i panią Madzię Siekierę i również je ser-
decznie pozdrawiam.  
- Gdzie się teraz uczycie? 
- Kuba: Teraz uczę się w Państwowej Wyższej 
Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu na 
kierunku geodezja i kartografia.  
- Kasia: Ja studiuję na Politechnice Rzeszowskiej na 
kierunku matematyka - zastosowanie matematyki w 
ekonomii. W tej chwili jestem na czwartym roku. 
- W jakiej szkole średniej się uczyliście i czy byli-
ście z niej zadowoleni? 
- Kasia: Ja wybrałam 2 Liceum Ogólnokształcące w 

Rzeszowie. Nauki było mnóstwo, ale mimo to 
szkoła jest niezwykła. Można tam poznać bar-
dzo dużo niesamowitych ludzi. Miałam też 
wspaniałych nauczycieli. Pamiętam ich do dzi-
siaj. Uczyli bardzo przydatnych rzeczy. Pani od 
biologii powiedziała, że nie będzie nas uczyć 
niczego niepotrzebnego. Uczyła nas tylko tego, 
co przyda się w życiu. Do dziś wiem, jak zrobić 
resuscytację krążeniowo – oddechową, czyli 
tzw. usta - usta. Szkoła jest otwarta na ludzi, ich 
pomysły, ciekawe inicjatywy. Można powie-
dzieć, że tryska energią. Jedynym minusem jest 
to, że trzeba było wstawać na 7.10 rano. 
- Kuba: Ja chodziłem do Technikum Drogowo – 
Geodezyjnego w Jarosławiu na profil geodezyj-
ny. Przy okazji chciałbym dodać, że Jarosław to 
piękne miasto. Szkoła zrobiła na mnie piorunu-
jące wrażenie. Uważam, że nauczyciel mate-
matyki, pan Piotr Kmiecik, powinien dostać 
Oscara matematycznego. To nauczyciel z 
ogromną pasją. W tym miejscu bardzo chciał-
bym opowiedzieć, jak pięknie tłumaczył nam, co 
to jest nieskończoność. Na łące siedzi krasnolu-
dek pod drzewem i trzyma książkę, w której jest 
krasnoludek na łące siedzący pod drzewem i on 
ma książkę, a w tej książce jest to samo. I to 
jest właśnie nieskończoność.  To było na pierw-
szych zajęciach. Wtedy wytłumaczył nam też, 
jak ląduje bocian. Byłem bardzo zadowolony z 
tej szkoły i polecam ją wszystkim. Dzięki temu, 
że znajduje się w Jarosławiu, pozwoliła ode-
rwać się nieco od domu.  
- Jaką radę dalibyście uczniom naszej szko-
ły? 
- Kasia: Spełniajcie swoje marzenia i dążcie do 
nich za wszelką cenę. Nigdy nie myślcie, że 
wam się nie uda. Doceńcie też chwile spędzone 
w gimnazjum, bo jest to naprawdę wspaniały 
czas. 
- Kuba: Nigdy się nie poddawajcie i nie patrzcie 
na opinie innych. Nawet jeśli nauczyciel mówi, 
że coś wam się nie uda, to pokażcie, że potrafi-
cie osiągnąć swój cel. Nie miejcie żadnych ba-
rier w życiu i stawiajcie sobie wysokie cele. 
- Kasia: Weźcie sobie do serca słowa Patrona 
waszej szkoły: „Wymagajcie od siebie, choćby 
inni od was nie wymagali.”  
 

Rozmawiała Weronika Kucaba 
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Elena nie mogła znieść świadomości, że 

obiekt jej miłosnych westchnień jest wampi-

rem. Próbowała tego nie okazywać w czasie 

spotkań z chłopakiem, lecz nie wychodziło jej 

to najlepiej. Ta myśl coraz bardziej ją pogrą-

żała. 

Pewnego razu nastolatka miała bardzo zły 

nastrój. Nie widziała możliwości pogodzenia 

swego uczucia ze stanem Stefana. Postano-

wiła, że popełni samobójstwo, bo w ten spo-

sób on może ją uratować i przemienić w 

wampira. To mogłoby uratować ich związek i 

połączyć na całe życie. Jak postanowiła tak 

zrobiła. Poszła na most, na którym zginęli jej 

rodzice. Powiedziała Stefanowi, że chce 

umrzeć tam, gdzie miała zginąć już dawno. 

Skoczyła. Dzięki szybkości, jaką wykazują 

się wampiry, Stefan błyskawicznie dotarł na 

miejsce. Jednak... nie udało mu się jej ocalić. 

Nie mógł znieść myśli, że jego ukochana zgi-

nęła. Podał jej swoją krew, dzięki czemu 

stała się wampirem. Chłopak zaniósł Elenę 

do domu. Po dłuższym czasie powróciła do 

siebie, ale nie wiedziała o jednym. By 

móc zostać wampirem, musiała zabić ko-

goś i napić się jego krwi. Gdy tylko odzy-

skała przytomność, nie pamiętała, co się 

stało. Czuła tylko głód, chęć pożywienia 

się. Gdy dowiedziała się o warunku, jaki 

przedstawił jej Stefan, wpadła w szał. Nie 

mogła dopuścić do siebie myśli, że musi 

kogoś zabić, aby pozostać przy swoim 

ukochanym. Stefan wiedział, że tak się to 

skończy. Za dobrze znał Elenę i spodzie-

wał się, że ciężko będzie jej zabić kogoś. 

To niewyobrażalne dla kogoś tak delikat-

nego i czułego jak ona. Kiedyś sam to 

przeżył, więc nie opuszczał jej ani na 

chwilę.  

Dzięki pomocy Stefana, Elena nauczyła 

się jak nie krzywdzić ludzi. Przemiana w 

wampira dała jej szanse na długie życie z 

ukochanym. Choć uważała, że przemiana 

nie była tym, czego oczekiwała, w końcu 

była szczęśliwa razem ze Stefanem. 
 

Katarzyna Paskart 

 „Jeden dzień” jest to powieść napisana przez Davida Ni-

chollsa. Główni bohaterowie Emma i Dex to kompletnie inne 

światy. Ona marzy o zmienianiu świata i bycia pisarką, nato-

miast jego interesują głównie kobiety, kariera telewizyjna i 

zwykłe korzystanie z życia. Łączy ich jednak przyjaźń.  

 Losy bohaterów śledzimy przez 20 lat, co roku tego samego 

dnia - 15 lipca. Obserwujemy, jak zmienia się ich życie, jak oni 

sami dojrzewają. Książka ukazuje zwykłych ludzi, a najpiękniejsza 

w niej jest prostota, codzienność i wiarygodność uczuć.  

 To niezwykła powieść o dorastaniu, przyjaźni i miłości, któ-

rą bardzo gorąco polecam! 

Paulina Grzywa 
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Z okazji Dnia Chłopaka, 29 września 2015 r., 
Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę. 

Uczestniczyli w niej uczniowie z klas czwartych, 

piątej i szóstych oraz wyjątkowo przybyli ucznio-

wie z klasy trzeciej.  

Impreza rozpoczęła się o godz. 16.30. Na sali było 

ciemno i migały kolorowe światła. Za muzykę od-

powiedzialni byli gimnazjaliści: Oskar Golec, Mi-

chał Probachta, Patryk Pieńczak. Bardzo się starali 

rozbawić młodszych kolegów. Przygotowali utwory 

skoczne i energiczne, polskich i zagranicznych wy-

konawców. Początkowo najchętniej tańczyły dziew-

czyny, a chłopcy stali pod ścianą, ale później zaba-

Dnia 22 października 2015 r. przeżyliśmy wiel-

kie i ważne wydarzenie – Święto Szkoły. Była to 

uroczystość poświęcona Janowi Pawłowi II, któ-

ry jest Patronem Szkoły Podstawowej w Kracz-

kowej od 16 lat, a Publicznego Gimnazjum w 

Kraczkowej od 6 lat.  

Najpierw uczniowie Zespołu Szkół o godz. 8.00 

uczestniczyli we mszy św. w kościele parafialnym 

w Kraczkowej, a potem wszyscy ubrani w galowe 

stroje zebrali się w sali gimnastycznej w szkole, by 

wziąć udział w uroczystej akademii. Przybyli rów-

nież zaproszeni goście: emerytowani nauczyciele, 

księża, z proboszczem na czele, rodzice i pracowni-

cy szkoły. Sala była pięknie udekorowana. Na środ-

ku wisiał duży portret papieża Jana Pawła II. Wpro-

wadzono z honorami sztandar szkoły. Wystąpili 

uczniowie klas czwartych, szóstych i pierwszej 

gimnazjum, przygotowani przez panie: Alinę Ma-

ciułę i Agatę Kargol. Pięknie recytowali wiersze i 

śpiewali piosenki do akompaniamentu gitary (pan 

Artur Nycz) i keyboardu (pan Krzysztof Czyjt). 

Całość programu dopełniały prezentacje multime-

dialne. Panowała podniosła, radosna atmosfera. 

Niektórzy nie mogli powstrzymać łez wzruszenia. 

Na koniec wszyscy zebrani bili brawo w takt ostat-

niej, skocznej piosenki pt. „Kochamy Cię!”. To 

było radosne świętowanie. 

Weronika Bar, Klaudia Skitał, kl. IVb 

wa się rozkręciła. W połowie imprezy ogłoszono 

krótką przerwę na poczęstunek. Niektórzy nasi ko-

ledzy zamówili sobie pizzę. Inni kupowali smako-

łyki i napoje w szkolnym 

sklepiku. Czas minął szybko. 

Impreza zakończyła się około 

godz. 19.00. Wszyscy świet-

nie się bawili i wychodzili do 

domu zadowoleni.  

Patrycja Bącal 
i Natalia Bem, kl. IVb 
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Dzień pierwszy 
Poniedziałek, 12 października 2015 r.  
 Dzisiaj jest pierwszy dzień naszej niezwykłej 

przygody. Wyjechaliśmy do Krempnej, by wziąć 

udział w projekcie „Misja Przyroda”. Rano pod-

ekscytowani, pełni pozytywnych emocji wyru-

szyliśmy w drogę. Nie zniechęcił nas padający 

deszcz ze śniegiem. W naszych sercach świeciło 

słońce. Dopisywały nam humory. Zza okien au-

tokaru obserwowaliśmy malownicze krajobrazy: 

różne miejscowości, rozległe pola i gęste lasy, 

ponad którymi unosiła się bajeczna, gęsta mgła. 

Wreszcie naszym oczom ukazała się pagórkowa-

ta kraina Beskidu Niskiego. Najpierw spotkali-

śmy się z pracownikami Działu Edukacyjnego 

Magurskiego Parku Narodowego. Niestety spa-

cer po najbliższej okolicy nie doszedł do skutku 

za względu na niedogodne warunki atmosferycz-

ne. Po chwili wytchnienia w ośrodku wypoczyn-

kowym obejrzeliśmy film przyrodniczy pt. 

„Wilcze Góry”, a wieczorem świetnie bawiliśmy 

się na dyskotece. To był biały dzień naszej zielo-

nej szkoły, dostarczył nam wielu wrażeń. 

Dzień drugi 
Wtorek, 13 października 2015 r. 
 Wczesnym rakiem, kiedy tylko przestał padać 

deszcz, wyruszyliśmy do lasu. Wędrowaliśmy 

ścieżką przyrodniczą „Kiczera”, wokół góry o tej 

samej nazwie. Pracownicy Magurskiego Parku 

Narodowego podzielili nas na dwie grupy. Każ-

da z nich miała określone inne zadania. Otrzy-

maliśmy lornetki, kompasy, lupy i atlasy. Nasze 

spostrzeżenia odnotowywaliśmy na specjalnych 

kartach pracy. Najpierw wkroczyliśmy do króle-

stwa łąki. Od razu naszą uwagę przykuły piękne 

różowo – fioletowe zimowity jesienne, wyglą-

dem przypominające krokusy. Chwilę potem 

ujrzeliśmy buchtowisko (spory obszar zryty 

przez dziki). W wilgotnym lesie wśród opa-

dłych liści dostrzegliśmy, grzyby, wije, ślady 

dzików, saren. Usłyszeliśmy odgłosy sikorki 

modraszki, orzechówki i kruka. Zaciekawiła 

nas kuźnia dzięcioła. To orzeszek buczyny 

włożony w korę drzewa przez dzięcioła. Prze-

wodnik zwrócił naszą uwagę  na żółte kuleczki 

na liściach buka - galasy. Wewnątrz były lar-

wy. Od dziś inaczej postrzegamy las. Wystar-

czy tylko wyostrzyć swoje zmysły i dać prze-

mówić przyrodzie. Podsumowaniem dnia były 

zajęcia edukacyjne w Muzeum Przyrodniczym 

w Krempnej.  
Dzień trzeci 
Środa, 14 października 2015 r. 
 Hura! Dzisiaj po raz pierwszy nieśmiało 

przywitały nas promyki słońca. Wyruszyliśmy 

nad rzeczkę Żydołczyk. Naszym zadaniem by-

ło odławianie rzecznych żyjątek, rozpoznawa-

nie wodnych roślin, określanie kierunku, pręd-

kości, temperatury, barwy i przejrzystości wo-

dy w rzece, a także jej zapachu. Wszyscy z za-

ciekawieniem i zapałem, wyposażeni w odpo-

wiedni sprzęt zabraliśmy się do pracy. Niektó-

rym z nas przytrafiły się zabawne przygody: 

nieplanowana kąpiel, kalosze pełne wody, za-

moczone rękawy. Cieszyliśmy się z każdego 

znalezionego i sklasyfikowanego okazu. Do-

pełnieniem dzisiejszych zajęć była oryginalna 

prezentacja zbiorów Muzeum Przyrodniczego. 
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Pod koniec września bieżącego roku szkolnego zdecydowaliśmy, kto w Szkole 

Podstawowej zostanie naszym przewodniczącym. Wybór był trudny, ponieważ 

zgłosili się kandydaci godni zaufania i mający naprawdę doskonałe pomysły. 

Przygotowali oni interesujące plakaty wyborcze. Wyzwanie pracy w Samorzą-

dzie Szkolnym podjęli: Kinga Bem z kl. Via, Milena Kloc z kl. Via, Jakub Zając 

z kl. V i Szymon Kuczma z kl. IVb. 

Uczniowie z klas czwartych, piątej i szóstych na specjalnych kartach wybor-

czych podkreślali nazwisko swojego kandydata, oddając swój głos w wyborach. 

Później komisja przeliczyła głosy i ogłosiła wyniki. Przewodniczącą została 

Kinga Bem, która otrzymała 22 głosy, a jej zastępcą Szymon Kuczma z licz-

bą 20 głosów. Jakub zając zdobył 19 głosów, a Milena Kloc 16 głosów. Oczy-

wiście nie zabrakło ani pozytywnych, ani negatywnych emocji. Ostatecznie kan-

dydaci pogratulowali elektom wyboru. Teraz czekają na następny rok szkolny, 

aby przygotować się lepiej do kampanii wyborczej i doprecyzować swe hasła 

wyborcze.  

Alicja Skop. kl. V 

 Dzięki niej poznaliśmy dokładniej tryb życia 

zwierząt i roślin w Magurskim Parku Narodo-

wym. A na wieczór zaplanowaliśmy niespo-

dziankę dla naszych nauczycieli z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. 
Dzień czwarty 
Czwartek, 15 października 2015 r. 
 Za oknem pochmurny dzień. Nie poddaliśmy 

się i realizowaliśmy nasz plan – wyjechaliśmy 

na wycieczkę do Bóbrki i Krosna. W autokarze 

Pan Ryszard, nasz gospodarz i przewodnik, za-

poznał nas z historią najbliższej okolicy. W 

Bóbrce dowiedzieliśmy się o właściwościach 

ropy naftowej i sposobach jej wydobywania. 

Atrakcyjne projekcje multimedialne przybliżyły 

nam historię górnictwa naftowego. Z kolei w 

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie podzi-

wialiśmy przepiękne szklane dzieła sztuki. Zo-

baczyliśmy, jak one powstają w hucie, a nawet 

sami próbowaliśmy coś stworzyć. Zwiedziliśmy 

także trasę podziemną, gdzie w starych odre-

staurowanych piwniczkach zorganizowano wy-

stawę szklanych dzieł znanych artystów. Wzię-

liśmy również udział w lekcji fizyki na temat 

zjawisk optycznych. Zmęczeni, głodni, ale 

szczęśliwi wróciliśmy do naszego ośrodka „Pod 

Jodłą” na pyszny obiad. Od dziś wielu z nas 

inaczej będzie patrzeć na szklane przedmioty. 
Dzień piąty 
Piątek, 16 października 2015 r. 
 To już ostatni dzień naszej wyprawy. Czas 

podsumowań. Pożegnaliśmy się z pracownika-

mi Magurskiego Parku Narodowego. Otrzyma-

liśmy na pamiątkę mapy zwiedzanego parku. 

Podziękowaliśmy za miło spędzony chwile, za 

to, czego się nauczyliśmy. Potem spakowaliśmy 

się i ruszyliśmy w drogę powrotną do Kraczko-

wej.  
 To był niesamowity tydzień. Spędziliśmy 

ze sobą sporo czasu. Zacieśniły się więzy 

przyjaźni. Od dziś zupełnie inaczej, świado-

mie, będziemy odbierać, odczuwać i rozu-

mieć przyrodę.  
Uczniowie Publicznego Gimnazjum  

w Kraczkowej 
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1. Kobieta pisząca książki  
2. Zbiór różnych wiadomości w 

jednej książce 
3. Imię najsławniejszego polskiego 

piłkarza ostatnich lat 
4. Służy do określania okręgów i 

odmierzania odcinków  
5. … Kamil Norwid- polski poeta z 

epoki romantyzmu  
6. Stolica Norwegii  
7. Przysmak niedźwiadków koala  
8. Najwyższy szczyt w Polsce  
9.  Miejsce, gdzie urodziliśmy się, 

mieszkamy i żyjemy  

10. Rzeka w południowej Anglii  

Przygotowała Gabriela Musiał 

          
 

 Pierwsze oceany nie były-
by zbyt atrakcyjne dla tury-
stów. Żadnych ciepłych, 
słonych fal i długich piasz-
czystych, plaż. Buzowała w 
nich wrząca woda, kwaśna 
jak ocet. Dziś woda jest 
słona, bo po prostu rozpu-
ściła się w niej sól, mniej 
więcej tak, jak w zupie, któ-
rą solisz. 

 Dawno, dawno temu ludzie 
wierzyli, że Ziemia jest pła-
ska. Myśleli, że jeśli zbyt 
długo pożegluje się w jed-
nym kierunku, można 
spaść z krawędzi prosto do 
piekieł. Wstrząsające jest 
to, że istnieją ludzie, którzy 
jeszcze do dziś w to wie-
rzą. 

 Najszybszą rybą na świe-
cie jest żaglica. Na krótkich 
dystansach jest nie do po-
konania. Mknie z prędko-
ścią około 100 km/godz., 
składając płetwy boczne, 
aby przybrać bardziej aero-
dynamiczny kształt. 

Kinga Szmuc 

Wykonanie: 

– Ostrym nożem podziel łodygę kwiatka na 3-4 części. 
Rozgałęzienie łodygi powinno sięgać do ok. 10-15 cm 
wysokości łodygi. 
– W słoiczkach z wodą o temperaturze pokojowej roz-
puść barwniki spożywcze. 
– Słoiczki z 3-4 różnymi kolorami umieść obok siebie. 
– Delikatnie rozchyl łodygę, i każde z rozgałęzień 
włóż do innego słoika 
– Kwiat pozostaw na 24 godziny – najlepiej w lekko 
zaciemnionym miejscu. 

Kinga Szmuc 
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