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Przygotowała Martyna Skomra 

„Nie bójcie się słabości człowieka , 
ani jego wielkości! 

Człowiek zawsze jest wielki,  
także w słabości...” 

Bieluchny baranek pisanek pilnuje. 

Z czerwoną chorągwią - Wielkanoc zwiastuje. 

Wiarę w zmartwychwstanie niedowiarkom głosi 

i o zmiłowanie dla nas Ojca w Niebie prosi.  

Zdrowych, Pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych 
wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego  

nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród 
przyjaciół oraz wesołego „Alleluja” życzy  

Redakcja 
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NIEDZIELA PALMOWA  
Niedziela Palmowa to święto chrześcijańskie 

upamiętniające przybycie Jezusa Chrystusa do Jero-

zolimy. Jest to również pierwszy dzień Wielkiego 

Tygodnia, który kończy się w Niedzielę Męki Pań-

skiej. Niedziela Palmowa jest, oczywiście, świętem 

ruchomym ze względu na powiązanie z Wielkano-

cą. Święto to jest obchodzone w Polsce od czasów 

średniowiecza. Według tradycji katolickiej w dniu 

tym wierni przynoszą do kościołów palmy wielka-

nocne tradycyjnie przygotowywane z gałązek 

wierzby (choć może być również pleciona z suszo-

nych traw i kwiatów) symbolizującej zmartwych-

wstanie i nieśmiertelność duszy. Palmy są często 

przyozdabiane m.in. kwiatami i wstążkami. Podczas 

mszy dokonywany jest obrzęd poświęcenia przynie-

sionych przez wiernych palem. 

TRIDUUM PASCHALNE 

Triduum oznacza z łacińskiego trzy dni. Triduum 

Paschalne rozpoczyna się wieczorną mszą św. w 

Wielki Czwartek, kończy zaś drugimi nieszporami 

po południu Niedzieli wielkanocnej. Podczas tych 

dni w sposób szczególny rozpamiętywane są ostat-

nie chwile Jezusa przed sądem i męką, droga krzy-

żowa, śmierć Jezusa i jego Zmartwychwstanie. 

WIELKI CZWARTEK 
W tym dniu rano może być sprawowana tylko 

jedna msza św. - tzw. Msza Krzyżma Świętego. Ce-

lebrowana jest w kościele katedralnym przez bisku-

pa i prezbiterów w każdej diecezji. Biskup konse-

kruje oleje, które kapłani zabierają do swoich para-

fii.  

Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wiecze-

rzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. 

To pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia 

dwóch sakramentów - Kapłaństwa i Eucharystii. 

Wielki Czwartek to święto wszystkich kapłanów. W 

kościołach zazwyczaj wręcza się księżom kwiaty i 

składa życzenia. 

Po mszy św. przenosi 

się wszystkie puszki z 

Najświętszym Sakra-

mentem do kaplicy a-

doracji, zwanej ciemni-

cą. Z ołtarza zdejmo-

wany jest obrus i świe-

ce.   

WIELKI PIĄTEK 

To jedyny dzień w 

roku, w którym nie od-

prawia się Mszy świę-

tych. Wiernych obo-

wiązuje post ścisły - 

ilościowy i jakościowy. 

Od rana w kościołach 

trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Najważ-

niejsza tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. 

Wierni podchodzą i całują krzyż. W wielu kościo-

łach odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżo-

wej.  

WIELKA SOBOTA 

Tego dnia święcone są tradycyjne święconki. 

Całą sobotę trwa adoracja Najświętszego Sakra-

mentu. Głównym punktem Wielkiej Soboty jest 

wieczorna, bardzo uroczysta Wigilia Paschalna. To 

najważniejsza liturgia w Roku Liturgicznym. 

Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają 

się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie 

zapadnie noc. W kościołach rozbrzmiewa już rado-

sne Alleluja, które zwiastuje Zmartwychwstanie 

Chrystusa.  

WIELKA  

NIEDZIELA 

Obchody Nie-

dzieli Zmar-

twychwstania 

rozpoczyna pro-

cesja rezurekcyj-

na. Rusza o świ-

cie i jest bardzo 

bogata.  

Po jej zakończeniu w kościele odśpiewywany 

jest hymn Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy). 

Liturgia tego dnia jest 

bardzo uroczysta. W pie-

śniach rozbrzmiewa Al-

leluja.  

Przygotowała 
Karolina Maternia 
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W marcu szczególną uwagę zwracamy na spra-

wy pań. To właśnie w tym miesiącu kobiety na 

całym świecie obchodzą swoje święto. Nie od dziś 

wiadomo, że kobiety odgrywają w społeczeństwie 

niemałą rolę. Także nasz patron Jan Paweł II do-

ceniał wagę kobiety na świecie: 

"Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie 
nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświad-
czenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla 
przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego 
pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punk-
tem odniesienia na dalszej drodze życia. 

Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwalnie 
łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne ob-
darowywanie się służyć komunii i życiu. 

Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która 
wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społecz-
ne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stało-
ści. 

Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, zaanga-
żowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, 
gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, 
za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie 
kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zawsze 
otwarte na zmysł "tajemnicy", w budowanie bardziej ludz-
kich struktur ekonomicznych i politycznych. (...) 

Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolno-
ścią postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz 
właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną 
prawdę o związkach między ludźmi. (...)" 

Jak widać posłannictwo kobiet jest szczególne. 

Jednak nie wszyscy 

to doceniają. Kobiety 

bywają często obiek-

tem poniżenia. Są 

nierówno traktowa-

ne, uważa się je za 

niższą warstwę spo-

łeczeństwa. Wiele kobiet nie potrafi odnaleźć 

własnej wartości i godności. Spowodowane jest 

to czynnikami społecznymi i kulturowymi oraz 

materialistyczną i hedonistyczną mentalnością. 

Przeszkody te nie zawsze pozwalały na dostrze-

żenie szczególnej wartości kobiety i zapewnienie 

jej szacunku. Współczesnej kobiecie brakuje 

chwili zatrzymania, kontemplacji, aby mogła od-

naleźć swe zadanie. Skłonność kobiety do pełne-

go zaangażowania się we wszystko, cokolwiek 

czyni, sprawia, że nie patrzy ona na nic innego z 

otoczenia. Kobieta gubi własne „ja”, aby być 

„dla”. Kobieta nie odnajdująca swej tożsamości, 

staje się karykaturą kobiecości. 

Powinniśmy doceniać  trud, jaki zadają sobie 

kobiety. Mimo, że są uważane za "słabą płeć", 

znoszą więcej niż niejeden mężczyzna. Kobiety 

także powinny potrafić docenić same siebie. Jeśli 

oczekują szacunku od innych, muszą szanować 

same siebie. Pamiętajcie o tym dziewczęta, 

uczennice naszej szkoły, które właśnie teraz od-

krywacie i kształtujecie swoją kobiecość.  

Gabriela Litwin 

Najlepszą książką, jaką kiedykolwiek przeczytałam, jest „Dla 

ciebie wszystko”, którą napisał król romansów - Nicholas Sparks.  
Powieść ta jest wzruszającą historią o spotkaniu po latach. Opowiada o 

trudnych wyborach i potrzebie miłości. Jej bohaterowie to Dawson i Aman-

da, którzy czasy pierwszej miłości mają już za sobą. Spotykają się ponownie 

po wielu latach w rodzinnym mieście na pogrzebie starego przyjaciela. 

Przed laty obydwoje byli w sobie szaleńczo zakochani. Amanda pochodziła 

z dobrej i zamożnej rodziny, natomiast bliscy Dawsona byli przestępcami. 

Różnice społeczne, wychowania, a także nieprzychylni ludzie sprawiły, że 

tych dwoje nie mogło być razem. Dawson, załamany tragedią, której był 

wiele lat temu sprawcą, żył samotnie, pokutując za dawne winy. Amanda 

obecnie żona alkoholika, urodziła kilkoro dzieci i pochowała jedno z nich. 

Ponowne spotkanie sprawia, że pogrzebane przed laty uczucie powraca. 

Książka ta bez wątpienia bardzo was wzruszy i da nadzieję na 

drugą szansę oraz prawdziwą miłość, która może przezwyciężyć 

wszystkie przeciwności losu. 

Martyna Skomra 
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13 marca 2015 r. 

odbył się wyjazd 

na łyżwy do Dę-

bicy. Nasi ucz-

niowie z pełnym 

optymizmem ze-

brali się pod 

szkołą o godzinie 8.00, oczekując na lekko spóźnio-

ny autobus. O 8.20 odjechali, aby przeżyć przygo-

dę, na którą niecierpliwie oczekiwali. 

W autobusie panowała miła oraz przyjemna at-

mosfera, więc podróż minęła bez przeszkód. Po 

przybyciu na miejsce wszyscy szybko przebrali 

obuwie i ruszyli zwartą grupą na taflę lodu. Warun-

ki do jazdy były znakomite. Nie obeszło się oczy-

wiście bez drobnych wy-

wrotek oraz … popisów 

wykonywanych przez 

nauczycieli. W tle na-

szych zmagań roz-

brzmiewała muzyka, 

która sprawiała, że at-

mosfera na lodowisku 

była bardzo przyjemna i pomimo chłodu, nikt go 

nie odczuwał. Po dwóch godzinach rozrywki nad-

szedł czas na powrót do szkoły, co niekoniecznie 

sprawiło przyjemność. Wszyscy przebrali się w 

ciepłe ubrania i ruszyli do autobusu, w którym peł-

no było radości, śmiechu i gwaru.  

Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne ta-

kie wyjazdy. Zachęcamy również do licznego 

udziału! 

Marcelina Skawińska 

My młodzi mamy różne poglądy na świat. 

Całe życie przed nami, dużo musimy się jeszcze 

nauczyć, zrozumieć, doświadczyć. To prawda. 

Są jednak pewne wartości, które już na etapie 

wieku dorastania umiemy docenić i poznać ich 

znaczenie. To dar przyjaźni.  

Życie staje się łatwiejsze i radośniejsze, kiedy 

mamy przyjaciół. Z przyjacielem można przecież 

porozmawiać o wszystkim, polegać na nim i liczyć 

na pomoc, gdy powinie się noga. Mieć prawdziwe-

go przyjaciela to skarb. On zawsze cię wysłucha, 

pomoże, wesprze, pocieszy. Prawdziwy przyjaciel 

nie zwraca uwagi na twoje wady lub wygląd, po 

prostu szanuje cię za zalety, charakter. A kiedy 

trzeba powie ci prawdę, nawet tę nieprzyjemną – 

on od tego właśnie jest, bo przyjaźń polega na zau-

faniu i szczerości. Jedynie wtedy można mówić o 

wielkiej prawdziwej przyjaźni. 

I jeszcze jedno – w przyjaźni najważniejsze jest 

serce, bo przyjaciel to właśnie taka „bratnia dusza”.  

Nie zapominajmy jednak, że przyjaźń trzeba 

pielęgnować. Brak czasu, obojętność mogą spowo-

dować, że zostanie ona zaniedbana i uschnie ni-

czym roślina. Nie dopuśćmy do tego i sprawmy, by 

nasza przyjaźń trwała wiecznie.  

„Rzeczy zmieniają się wokół nas, zmieniają się 
także i ludzie, którzy zniżają się do poziomu rze-
czy, ale nie zmieniają się przyjaciele, co udowad-
nia, że przyjaźń to coś boskiego i nieśmiertelnego” 

[Antonino Rosmini] 
 

Aleksandra Pilecka 
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W dniu 19 stycznia 2015 r. uczniowie klas 5. 

i 6. wyjechali do Rzeszowa, by w Kinie „Zorza” 

obejrzeć spektakl pt. „Chłopcy z Placu Broni”. 

Była to adaptacja książki Ferenca Molnara 

pod tym samym tytułem. Wystąpili aktorzy  

Współczesnego Teatru w Krakowie. Mieli różne, 

ciekawe kostiumy, które przygotowała Agata 

Wierzbicka. Za wszystko odpowiadał reżyser – 

Bartosz Jarzynowski. Podczas widowiska na su-

ficie oraz na scenie wyświetlane były różne lase-

rowe kształty i kolorowe światła, które wywoły-

wały niesamowity nastrój. Przedstawienie rozpo-

częło się o godzinie 11:40 , a skończyło się około 

godziny 13:00.  

Uczniowie byli zachwyceni obejrzanym widowi-

skiem. W sztuce ukazano wzruszającą historię  

chłopca, który był prawdziwym bohaterem, oddał 

życie za swą „małą ojczyznę” – plac zabaw. 

Wszyscy byli pod wrażeniem.  Uczniowie wracali 

do szkoły zadowoleni, tym bardziej, że przed 

spektaklem wstąpili do Mac Donalda na mały 

poczęstunek.  

Gabriela Szydełko i Małgorzata Drozd , kl. VIa 

Dnia 19 lutego 2015r. w Szkole Podstawowej w 

Rogóżnie odbył się XIII Powiatowy Konkurs Poezji 

o Annie Jenke.  

Uczennice naszej szkoły 

również wzięły w nim 

udział. Były to : Justyna 

Szydełko, Milena Bem, 

Aleksandra Probachta i 

Kinga Szmuc. Konkuren-

cja była ogromna, gdyż 

na konkurs przyjęchało 

około 150 uczestników. 

Naszej koleżance , Milenie Bem, udało się zdobyć 

wyróżnienie. Wszyscy jednak uczniowie zostali na-

grodzeni, otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki o 

Annie Jenke autorstwa siostry Bernadetty Lipian. 

Niezwykłe było spotkanie właśnie z siostrą – pisarką i 

poetką, której wiersze również recytowaliśmy. Kon-

kurs przebiegał w bardzo  przyjaznej, ciepłej atmosfe-

rze. Będziemy miło wspominać to wydarzenie. 

Kinga Szmuc. kl. VI b 

Zwykle przygotowujemy się do nich długo. Robimy 

wiosenne porządki. Malujemy pisanki. Pięknie ozda-

biamy koszyk do święcenia pokarmów. Wkładamy 

do niego: jajka, zajączka, baranka, babkę, sól, 

chrzan, kiełbasę, szynkę i masło. W Wielką Sobotę 

święcimy nie tylko pokarmy , ale i wodę. Zwykle ro-

bią to mężczyźni.  

W Niedzielę Wielkanocną spożywamy uroczyste 

śniadanie, podczas którego dzielimy się jajkiem i 

składamy sobie życzenia. Pamiętajmy jednak o tym, 

że nie chodzi o to , aby się najeść, ale spędzić ten 

świąteczny czas z rodziną. W tym dniu nie powinni-

śmy hałasować, tylko się uspokoić , wyciszyć. Najle-

piej udać się do kościoła na modlitwę, a potem od-

wiedzić krewnych , znajomych i wspólnie cieszyć się 

świętami.  

Niestety niektórzy młodzi czekają tylko na lany po-

niedziałek. Chłopcy oblewają wtedy dziewczyny. Woda 

to symbol życia, odradzającej się przyrody. Nie należy 

jednak przesadzać z oblewaniem , bo może się to źle 

skończyć.  

Dlatego życzę wszystkim zdrowych , spokojnych, 

wesołych Świąt Wielkanocnych. 

Amelia Trojnar, kl. VIb 
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Dnia 29 stycznia 2015 r. odbyła się I edycja 
szkolnego konkursu „Mam Talent”. Była to 
impreza zorganizowana przez Samorząd Ucz-
niowski Szkoły Podstawowej w Kraczkowej. 

Program ten jest wszystkim znany z telewizyj-
nego show, każdy może w nim zaprezentować 

swój talent i liczyć na nagrodę pieniężną. 
Wprawdzie w szkole nie było tak wielkiej 
wygranej, ale wszyscy uczestnicy za 

udział dostali słodką drożdżówkę oraz długopis.  
Na 4 lekcji wszyscy uczniowie z klas 1-6 ze-

brali się na sali gimnastycznej, by dopingować 
koleżanki i kolegów pokazujących swoje talenty. 
W jury konkursu zasiadły: panie: Anna Bieda i 
Agata Kargol oraz przewodnicząca samorządu - 
Kamila Międlar. Spotkanie prowadziła Amelia 
Trojnar- uczennica klasy 6b. Młodzi artyści pre-
zentowali swoje umiejętności, czyli recytowali, 
śpiewali. Zobaczyliśmy także gimnastykę arty-

styczną i układanie kostek 
Rubika.  
Uczestnicy wystąpili w na-
stępującej kolejności: 
1. Milena Dykiel - uczennica 
kl.1 – recytacja 
2. Radosław Krawczyński – 
uczeń kl.1 – recytacja 
3. Oliwia Szczepańska – 
uczennica kl.2 – gimnastyka 
artystyczna       
4. Oliwia Janowska – uczen-
nica kl.2 - recytacja 

5. Emilia Bazylewicz – uczennica kl.3 – śpiew 
6. Karolina Techman – uczennica kl.3 – śpiew 
7. Aleksandra Cukierda – uczennica kl.3 – śpiew 
8. Jakub Zając - uczeń kl.4 – układanie na czas 

kostek Rubika 
9. Patryk Czwarkiel- uczeń kl.5 - układanie na 

czas kostek  Rubika 
10. Milena Bem – uczennica kl.5 - śpiew 
11. Natalia Panek – uczennica kl.5 - śpiew 
12. Aleksandra Probachta – uczennica kl.5 – 

śpiew 

Chociaż wybór nie był łatwy Jury wyłoniło naj-
lepsze talenty: 
I miejsce przyznano Jakubowi Zającowi i Pa-
trykowi Czwarkielowi, 
II miejsce zdobyła Oliwia Szczepańska, 
III miejsce uzyskały Karolina Techman i Emi-
lia Bazylewicz. 

Mimo, że konkurs różnił się od tego emitowa-
nego w TVN, to atmosfera i stres był taki sam. 

Mam nadzieję, że za rok zobaczymy jeszcze 
więcej ochotników w II edycji konkursu. Wszyst-
kim tym, którzy odważyli się stawić czoło innym 
uczestnikom życzymy, by w przyszłości mogli 
powalczyć w telewizyjnym castingu. 

 

Justyna Szydełko, kl. VI a 
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W Elblągu wierni często przyzywali papieża okrzy-

kami. Ktoś się kiedyś pomylił i zamiast wołać „Niech 

żyje papież!” zaczął wołać: „Niech żyje łupież”. Ja was 

do tego nie zachęcam. A kiedy krzyczano do Niego 

„Witaj w Licheniu!”, stwierdził: „Myślałem, że mówi-

cie: Witaj ty leniu!” 

Przygotowała Martyna Skomra 

- Czy pamiętasz swój pierwszy dzień w szkole? 
- Oczywiście, że tak. Zarówno ten z podstawówki, (chociaż może 
troszkę mniej) jak i z gimnazjum, ale przede wszystkim pamiętam 
pierwszy dzień w szkole średniej. Każdy z nich był wyjątkowy, po-
nieważ zaczynał nowy etap w moim życiu. W podstawówce klasę 
miałam taką samą jak grupę w przedszkolu, co nie zmieniło faktu, 
że trema była. W gimnazjum było już gorzej, dlatego że nie wie-
działam, z kim będę w klasie i kto będzie moim wychowawcą (i tu 
muszę przyznać, że jak wylosował nas pan Łojko, troszkę się prze-
raziłam). Pierwszy dzień w liceum może opisać jedno słowo PO-
RAŻKA! Nie znałam nikogo ze swoje obecnej klasy, nie wiedziałam 
nawet, jak wyglądają moi nowi koledzy. Miałam ochotę po prostu 
uciec i wrócić do gimnazjum, ale jak to mówią: „Nie taki diabeł 
straszny, jak go malują” i tak naprawdę nie było się czego bać.  
- Czy od zawsze lubiłaś się uczyć, jakie przedmioty Cię najbardziej 
interesowały? 
- Nauka nigdy nie sprawiała mi większych trudności. Wystarczyło 
uważnie słuchać na lekcjach i po sprawie. W podstawówce byłam 
zawziętą miłośniczką języka polskiego i matematyki. W gimnazjum 
coraz bardziej ciągnęło mnie do przedmiotów ścisłych, na czele 
których stała matematyka. Obecnie do tych przedmiotów doszedł 
język łaciński. 
- Jakich nauczycieli wspominasz ze szczególnym sentymentem? 
- Bardzo tęsknie za wszystkimi nauczycielami, którzy uczą w gimna-
zjum, bo to w dużym stopniu dzięki nim mile wspominam tę szko-
łę. Szczególnym sentymentem darzę mojego wychowawcę, bo 
jakby nie patrzeć; to z nim moja klasa spędzała najwięcej czasu. 
Zawsze w mojej pamięci pozostaną wszyscy uczący mnie nauczy-
ciele. To wspaniali ludzie, którzy chcą dla każdego jak najlepiej. 
- Czego brakuje Ci najbardziej? 
- Przede wszystkim brakuje mi mojej klasy, bo mimo tego, że nie 
zawsze byliśmy zgodni, bardzo się ze sobą zżyliśmy. Tęsknię za 
atmosferą panującą w tej szkole, za tym, że każdy każdego znał. 
Często brakuje mi tekstów pana Łojko, że dowiemy się, jak skoń-
czymy tę szkołę (UWAGA: Nie dowiedzieliśmy się), dźwięku stuka-
jących palców o blat stołu oraz Jego wmawiania mi, że się nie uczę 
i zadań „specjalnie dla pani Mazurkiewicz”. Nie można nie wspo-
mnieć o lekcjach w-f (wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi :)) i lek-
cjach religii, muzyki, techniki czy edb, bo były jedyne w swoim 
rodzaju. 
- Do jakiej szkoły teraz chodzisz, dlaczego wybrałaś właśnie te 

szkołę i co planujesz 
dalej? 
- Chodzę do II liceum w 
Rzeszowie. Wybrałam 
to liceum, ponieważ 
słyszałam wiele pozy-
tywnych opinii na jego 
temat. W wyborze 
pomógł mi również 
pan Łojko, ale i starsi 
znajomi, którzy bardzo polecali „drugie”. Nauki jest sporo, ale 
jeżeli ktoś w gimnazjum nie miał z nią problemów, to i tu so-
bie poradzi. W każdym bądź razie gorąco polecam i zapraszam 
na dni otwarte, które odbędą się niebawem. A co dalej? Z 
racji, że jestem na biol-chem-fiz-ie pewnie pójdę w tym kie-
runku, a później czas pokaże.  
- Które umiejętności wyniesione z gimnazjum przydały Ci się 
w dalszej edukacji? 
- Przede wszystkim umiejętność w miarę logicznego myślenia. 
Reszta to już pewność siebie oraz umiejętność nawiązywania 
relacji z innymi, którą również doskonali się w gimnazjum. 
Przydaje się również pozytywne nastawienie do życia i odrobi-
na wyobraźni :).  
- Co lubisz robić w wolnym czasie? 
- Uwielbiam spędzać czas aktywnie. Każdy, kto mnie zna, wie, 
że uwielbiam siatkówkę, która często pomaga mi odreagować, 
odciąć się od problemów lub szkoły. 
- Kogo uważasz za wzór do naśladowania? 
- Wiele osób jest godnymi do naśladowania. Jan Paweł II uczy 
nas bezinteresownej miłości, wiary i umiejętności wybaczania. 
Sportowcy pokazują nam, że warto robić to, co się kocha, nie 
poddawać się i walczyć do końca. 
- Masz jakąś radę dla uczniów naszej szkoły? 
- Tak. Po pierwsze: nie zrażajcie się niepowodzeniami, bo aby 
coś osiągnąć, czasem trzeba kilka razy upaść. Po drugie: bądź-
cie otwarci na nowe wyzwania i stawiajcie sobie poprzeczkę 
coraz wyżej. Po trzecie: zawsze bądźcie sobą i nie przejmujcie 
się tym, co myślą i mówią o was inni. Po czwarte: doceniajcie 
to, co macie i cieszcie się tym, bo o to przecież w życiu chodzi.  

 

Rozmawiała Magdalena Dyrkacz 
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1. ……….Post – okres przez Świętami Wielkanoc-

nymi. 

2. Malowane i ozdabiane jajka. 

3. Wielki ………. – dzień śmierci Pana Jezusa. 

4. Symbol Niedzieli Palmowej. 

5. Święcimy w nim pokarmy. 

6. …….. – poniedziałek – dzień oblewania się 

wodą. 

7. Jest symbolem Pana Jezusa. 

8. Znajduje w koszyku ze święconką – symbol 

odradzającego się życia. 

9. Znajduje w koszyku ze święconką – symbol 

łez, które wypłynęły z oczu Pana Jezusa pod-

czas męki na krzyżu. 

1. Inaczej ciasto. 

2. Zwierzę to jest symbolem Pana Jezusa. 

3. Biały napój od krowy. 

4. Ciasteczka podobne do babeczek. 

5. Znajduje się w koszyku ze święconką – zwykle smaru-

jemy nim chleb. 

6. Nawleka się ją na igłę. 

7. Owoc, który Ewa dała Adamowi. 

8. Słodka ozdoba wielkanocnego stołu, może być lukro-

wana. 

9. Czekoladowy lub cukrowy w wielkanocnym koszyczku, 

ma długie uszy. 

10. Jeden ze składników w czekoladzie. 

11. W nim święcimy pokarmy. 

Powodzenia w rozwiązaniu krzyżówki życzą: Gabriela Szydełko i Aleksandra Kuźniar 

Powodzenia życzy : Amelia Trojnar, kl. VIb 

Dnia 19 marca 2015 r. uczniowie 

wybranych klas szkoły podstawowej 

uczestniczyli w zajęciach przyrodni-

czych pod nazwą: „Alarm dla bioróż-

norodności”. 

Były to różnego rodzaju warsztaty. Na początku zajęć wy-

świetlona została prezentacja multimedialna na temat owa-

dów żyjących na Podkarpaciu. Przyrodnik pokazywał ucz-

niom żywe zwierzęta, aby uświadomić im jak one są zbudo-

wane. Odważniejsi mogli wziąć je na ręce. Każdy mógł przyj-

rzeć się dokładnie świerszczowi domowemu, jego ciekawej 

budowie ciała i sposobowi poruszania się. W drugiej części 

zajęć dzieci i młodzież obserwowali przez mikroskopy wybra-

ne organizmy. Zajęcia trwały dwie godziny lekcyjne. 

Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał pie-

czątkę do swojego paszportu do Krainy Flory i Fauny. To były 

fantastyczne i niezwykle ciekawe zajęcia. 
 

Kinga Bereś, kl.VIa  
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1. …  Czwartek lub Piątek  

2. … Paschalne  

3. Zupa przyrządzana na bazie zakwasu z ra-

zowej mąki żytniej mająca charaktery-

styczny kwaśny smak.  

4.  Tradycyjny symbol Niedzieli Palmowej  

5. Tradycyjne, słodkie ciasto kuchni polskiej,  

piecze się w okresie Wielkanocy.  

6. … Wielkanocna  

7.  Wielka… 

8.  … przepiórcze  

9. Pieprzyca siewna inaczej  

1. Jak nazywamy koszyczek z jedzeniem, który świę-

cimy w Wielką Sobotę? 

a) plecionka    b) święconka    c) wędzonka  

2. W jakim dniu tygodnia nastąpił triumfalny wjazd 

Jezusa do Jerozolimy? 

a) w niedzielę    b) w poniedziałek    c) we wtorek 

3. Śmigus -dyngus, czyli zwyczaj polewania wodą 

obchodzimy w: 

a) lany wtorek     b) laną niedzielę     c) lany ponie-

działek 

4. Jajka pomalowane jednym kolorem nazywamy: 

a) pisankami      b) kraszankami      c) drapankami  

5. Podczas śniadania wielkanocnego dzielimy się: 

a) opłatkiem      b) jajkiem      c) chlebem  

6. Ile dni trwa Wielki Post? 

a) 20       b) 40     c) 30 

7. Msza Święta o zmartwychwstaniu nazywa się: 

a) rekolekcje      b) rezurekcja    c) reinkarnacja  

8. Jakie słowo wyraża radość podczas wielkanocnej 

liturgii? 

a) hosanna    b) alleluja     c) amen  

9. Jak nazywa się świeca oznaczająca Chrystusa 

zmartwychwstałego? 

a) paskal     b) gromnica     c) paschał 

Jak co roku, dnia 21 stycznia 2015 roku, przy-

była do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Kraczkowej Pani Genowefa Kisała, by spotkać się 

z uczniami klasy czwartej. To emerytowana nau-

czycielka, autorka lub współautorka wielu publi-

kacji, książek, broszur o Kraczkowej.  

Pani Genowefa pokazała dzieciom kopię dokumen-

tu lokacyjnego Kraczkowej i niezwykle interesująco 

opowiadała o początkach oraz o najważniejszych wy-

darzeniach z przeszłości rodzinnej wsi. Snuła opowie-

ści o codziennych zajęciach przodków, o ich zmaga-

niach z trudnościami, najazdami Tatarów i innych 

wrogów. Prelegentka nawiązała ciepły kontakt z 

dziećmi, które żywo reagowały,  słuchały opowiada-

nia z uwagą, wielkim zaciekawieniem, a potem zda-

wały pytania. Poprosiły miłego gościa o złożenie au-

tografu w książkach jej autorstwa. Na koniec spotka-

nia uczniowie zostali obdarowani przez Panią Geno-

wefę pocztówkami przedstawiającymi Kraczkowę. 

Wdzięczni uczniowie wraz nauczycielem historii po-

żegnali panią Genowefę kwiatami i wręczyli jej pa-

miątkowy dyplom. 

To było ważne wydarzenie w życiu szkoły i wy-

jątkowa lekcja historii. Uczniowie zainteresowali 

się przeszłością „małej Ojczyzny”. 

Alina Maciuła 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Zupa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakwas
http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%85ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuchnia_polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc

