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Aleksandra Cukierda kl. Va: 

W dniach od 31 marca do 7 kwietnia 2017r. 

gościliśmy w naszej szkole uczniów z Programu 

Erasmus +. Jako pierwsi przyjechali Włosi (już dwa 

dni przed  oficjalnym rozpoczęciem). U mnie za-

mieszkali Asia Mannino i Gaetano Favazza. Bar-

dzo się z tego powodu ucieszyłam, ponieważ po-

znałam się z nimi na spotkaniu w Italii.  

Odebraliśmy dzieci wraz z całą rodziną. 

Jeszcze w piątek, po południu poszliśmy do mojego 

kuzyna, który również gościł Leonarda z Włoch. 

Graliśmy w piłkę nożną. Wieczorem zjedliśmy ko-

lację. Następnego dnia poszliśmy razem na próbę 

zespołu tanecznego, a w południe wybraliśmy się 

na spacer. Po obiedzie pojechaliśmy do Rzeszowa, 

gdzie czekali już na nas inni uczestnicy programu 

oraz harcmistrz z rzeszowskiego hufca. Bawiliśmy 

się w różne gry oraz zwiedzaliśmy miasto. Dzień 

minął szybko. W niedzielny poranek poszliśmy do 

kościoła, a około 14.00 pojechaliśmy do rzeszow-

skiego parku trampolin ,,FlyPark’’, gdzie zabawa 

nie miała końca. Pokazaliśmy również naszym go-

ściom najbardziej znane miejsca w Rzeszowie i 

zrobiliśmy sobie sesję zdjęciową na okrągłej kład-

ce. 

W poniedziałek poszliśmy razem do szkoły, 

gdzie wszyscy nas serdecznie witali. Oglądaliśmy 

oficjalne powitanie obcokrajowców. Po południu 

była prezentacja filmów o zdrowej żywności i 

książki kucharskiej z przepisami na potrawy ze 

wszystkich krajów partnerskich. Następnie odbyły 

się warsztaty, podczas których robiliśmy pierogi, 

oponki i inne typowo polskie dania. 

  We wtorek uczniowie naszej szkoły przedstawili  

spektakl pt. „Zdrowy Czerwony Kapturek”, w któ-

rym sama wystąpiłam. Potem pojechaliśmy do Łań-

cuta i tam zwiedziliśmy zamek i powozownię. Na-

stępnie udaliśmy się do Urzędu Gminy Łańcut, 

gdzie pan wójt przedstawił w krótkim filmie całą 

naszą okolicę. W środę zwiedzaliśmy: Wawel i Ka-

tedrę, kościół Mariacki, Rynek Krakowski i Kopal-

nię Soli w Wieliczce.  

Wspomnienie wizyty zagranicz-

nych gości realizujących razem z 

nami projekt Erasmus +. 

W czwartek rano odbyły się warsztaty plastyczne  

w szkole. Potem wyjechaliśmy do Rzeszowa, lecz 

pogoda spłatała nam figla i padał deszcz. W Pstrą-

gowej piekliśmy chlebki i jeździliśmy na koniach. 

Wieczorem odbyła się wielka kolacja pożegnalna 

w karczmie ,,Pod Strzechą’’. 

Nadszedł czas  pożegnania. W piątkowy 

poranek odwieźliśmy Asię i Gaetano pod Mille-

nium Hall w Rzeszowie. Nauczyciele z Włoch nas 

powitali i gorąco dziękowali za  dobre przyjęcie 

ich podopiecznych. Asia bardzo płakała, więc i mi 

było bardzo smutno. Nawiązała się między nami 

więź przyjaźni i chciałabym, żeby ten czas, który 

razem spędziliśmy, jeszcze raz się powtórzył. 

Ciąg dalszy na str.8. 
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Kalendarium kwietnia i maja,  

czyli ważne daty 
 1 kwietnia – Prima Aprilis – do Polski zwyczaj ten dotarł 

z Europy Zachodniej i upowszechnił się w XVII wieku w for-

mie podobnej do dzisiejszej. 

 16 kwietnia – Wielkanoc – zmartwychwstanie Pańskie jest 

świętem upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa Chrystu-

sa. 

 17 kwietnia – Lany Poniedziałek – to dzień symbolizują-

cy oczyszczenie, radość zarówno po przebudzeniu się wiosny, 

pierwszych oznak kwitnącej przyrody, ale również zmar-

twychwstania Chrystusa. 

 22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi – celem 

święta jest promowanie proekologicznych postaw w społe-

czeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za 

Ziemię. 

 26 kwietnia –Światowy Dzień Własności Intelektualnej -  

święto ustanowione przez Światową Organizację Własności 

Intelektualnej obchodzone corocznie od 2001 roku. 

 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja - ustanowione w 

1919 oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytu-

cji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – ma na celu pod-

kreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i 

zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa. 

 15 maja – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki – organizo-

wane są koncerty, a w wielu szkołach i ośrodkach dla dzieci 

prowadzone są specjalne zajęcia plastyczne, na które niejedno-

krotnie zapraszani są artyści plastycy. 

 22 maja – Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biolo-

gicznej – został ustanowiony przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej 

społeczeństw. 

26 maja – Dzień Matki - święto obchodzone jako wyraz sza-

cunku dla wszystkich matek. W Polsce Dzień Matki obcho-

dzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie. 

Kinga Szmuc 

Niezwykła osoba - 

Pani Genowefa Kisała 

Dnia 23 lutego 2017r. do Szkoły Podstawo-

wej w Kraczkowej przybył niezwykły gość – Pani 

Genowefa Kisała. To emerytowana nauczycielka, 

autorka wielu książek o Kraczkowej, takich jak 

„630 lat Kraczkowej” oraz „Kraczkowskie krzyże i 

kapliczki”. Spotkała się z uczniami klas czwartych 

na wyjątkowej lekcji historii.  

Pani Genowefa pięknie opowiadała nam o swoim 

życiu i o tym, jak powstawały jej książki. Pokazała 

nam stare kroniki ukazujące historię naszej rodzin-

nej wsi. Dzieci były zachwycone, oczarowane oso-

bą byłej nauczycielki, a także jej wiedzą o minio-

nych latach. Opowieści gościa były bardzo interesu-

jące, więc nie padało wiele pytań, na które Pani Ge-

nowefa odpowiadała bardzo ciekawie i wyczerpują-

co. Podpisywała również książki, rozdawała auto-

grafy. Na koniec podarowała nam widokówki 

przedstawiające kraczkowskie kapliczki. Serdecznie 

podziękowaliśmy Pani Genowefie i ofiarowaliśmy 

jej kwiaty, życzenia i pamiątkowy dyplom. O niety-

powej lekcji historii poświęconej przeszłości Kracz-

kowej będzie nam przypominać pamiątkowe zdjęcie 

wykonane na koniec spotkania.  

Pani Genowefa urzekła nas swą głęboką 

wiedzą, pasją. Jest bardzo mądrą, interesującą oso-

bą. Jej wizyta przebiegała w wyjątkowo ciepłej i 

miłej atmosferze. To był naprawdę dobrze i cieka-

wie spędzony czas. 

Oliwia Janowska 

Uczciliśmy rocznicę uchwalenia  

Konstytucji 3 Maja 

W czwartek 4 maja uczniowie z klas Ia i  Ib 

gimnazjum oraz ich koleżanka z klasy czwartej 

szkoły podstawowej zaprezentowali krótki montaż 

słowno – muzyczny poświęcony rocznicy  

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Występujący za-

prosili szkolną społeczność  na poetycką wędrówkę, 

dzięki której wzbudzili refleksję nad pięknem na-

szej ojczyzny i zasługami przodków w walce o jej 

niezależny byt.                               Julia Rogowska 
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Marzanno,  

Marzanno! 

Ty Zimowa Panno! 

My Ciebie  

żegnamy, 

a Wiosnę witamy! 

Samorząd 

Uczniowski Szkoły Podstawowej w Kraczkowej 

zorganizował 21 marca 2017r. na powitanie Wiosny 

konkurs na najoryginalniejszą marzannę. 

W konkursie udział wzięli wszyscy uczniowie 

Szkoły Podstawowej oraz dzieci z zerówki. Dodat-

kowo uczniowie, którzy ubrali się na zielono tego 

dnia nie byli pytani na lekcjach.  

Do wykonania prac na konkurs bardzo zaangażowa-

ły się wszystkie dzieci z zerówki, 4b oraz 2a, a z 

pozostałych klas wybrani uczniowie: Jagoda Szmuc, 

Weronika Panek, Weronika Trzyna, Oliwia Bart-

man, Kinga Bartkiewicz, Maksymilian Drozd, Ka-

mil Kruczek, Szymon Kopiec, Amelia Siwak, Wik-

toria Pecuch, Oliwia Janowska, Ida Sawicka, Seba-

stian Stanio, Aleksandra Cukierda, Patrycja Bącal, 

Sylwia Kud. 

Konkurs został rozstrzygnięty, a zwycięzcy otrzy-

mali nagrody: 

I miejsce – kl. 2b (marzannę z tej klasy wykonały: 

Weronika Panek oraz Weronika Trzyna) 

II miejsce – kl. 5a (marzannę wykonała: Aleksan-

dra Cukierda)    

III miejsce – kl.5b (marzannę z tej klasy wykonały: 

Patrycja Bącal oraz Sylwia Kud). 

Wszystkie pozostałe prace zostały wyróżnione. 

Prace można było podziwiać na wystawie zorgani-

zowanej na piętrze w naszej szkole. 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i 

dziękujemy.  

Weronika Bar, kl. Vb 

POLECAM PRZECZYTAĆ. 

„Miasto Kości” jest to książka autorstwa 

Cassandry Clare i pierwsza część serii „Darów 

Anioła”. 

Opowiada o 16-letniej Clarissie Fray, która dotąd 

prowadziła zwyczajne życie w Nowym Jorku, ze 

swoim najlepszym przyjacielem Simonem. Pewne-

go dnia spotyka tajemniczego chłopaka – Jace'a i 

dowiaduje się, że nie należy do świata, w  którym 

dotychczas spokojnie żyła. Wraz z nowo poznanymi 

znajomymi szkoli się na strażnika świata ludzi i po-

luje na stworzenia z innych wymiarów. 

    Książka jest pełna zaskakujących zwrotów akcji, 

magii, przygód oraz postaci ze świata fantastyki. 

Opowiada o przyjaźni, miłości i prawdziwym odda-

niu. 

    Cała historia Clary jest za-

warta w sześciu częściach, ale 

zapewniam, że czytając 

„Miasto Kości” od razu ze-

chcecie sięgnąć po kolejną 

część. Szczerze polecam ją 

wszystkim marzycielom i tym, 

którzy uwielbiają zatopić się 

w świecie pełnym magii, 

wampirów, wilkołaków, cza-

rowników i innych nadzwyczajnych stworzeń. 

Wiktoria Jurek 

W tym roku zima uraczyła nas zimowymi 

klimatami, w większości kraju nie brakowało śniegu 

i mrozu. Tym bardziej cieszy nas szybko rosnąca 

temperatura i słońce, które coraz wyżej wędruje po 

niebie i rzadko skrywa się za chmurami. W ogród-

kach kwitną wiosenne kwiaty i byliny, przyleciały 

już czaple, żurawie i bociany, a to nieodzowny znak, 

że zima już nie wróci. Zachęcamy do spędzania cza-

su na świeżym powietrzu, aktywnie i z pomysłem! 

JAK AKTYWNIE SPĘDZAĆ  

WIOSNĘ? 

Ciekawym pomysłem na spędzenie wolnego 

czasu i wykorzystanie słonecznej aury jest jazda na 

deskorolce. Nieprawdą jest, że sprzęt ten przezna-

czony jest jedynie dla wyczynowej jazdy po scho-

dach i poręczach. To zostawmy profesjonalistom. 

Na deskorolce jeździć może każdy, a do tego do-

brze się bawić.  

  Ponadto warto wrócić do ponadczasowej jazdy 

na rowerze. Wycieczki rowerowe to wspaniałe roz-

wiązanie na wspólne spędzenie czasu z rodziną, 

przyjaciółmi. Podziwianie krajobrazów, z dala od 

miejskiego zgiełku, to chwila prawdziwego relaksu. 

Sama jazda to  wspaniały trening dla nóg. 

Powróćmy na boiska! W końcu możemy też 

pobiegać za piłką. Jeżeli nie lubicie biegania, mo-

żecie zawsze uprawiać nordin woking.  

Jeśli lubisz spędzać aktywnie czas na świe-

żym powietrzu i zwierzęta są ci szczególnie bliskie, 

wyjdź na spacer ze swoim czworonożnym przyja-

cielem.                                                Hubert Grad 
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W przedświąteczny poniedziałek 

Szkolne Koło Caritas przeprowadzi-

ło kiermasz ozdób, które 

zostały wykonane przez 

uczniów naszej szkoły. 

Pragniemy złożyć po-

dziękowanie wszystkim, 

którzy wzięli udział w tej 

akcji i przyczynili się do 

zorganizowania pomocy 

dla potrzebujących dzie-

ci. Środki zostaną prze-

kazane w ramach prezen-

tu na Dzień Dziecka.  

 Kiermasz świąteczny  Nasze akcje 

Akcja „Pola nadziei” 

Szkolne Koło Caritas wzięło udział w przygoto-

waniu żonkili, które zostały rozprowadzone przez wo-

lontariuszy z I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie 

wśród przechodniów na miejskich ulicach. Pozyskane w 

ten sposób datki posłużyły do wsparcia podopiecznych 

Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom Ze-

społu Szkół w Kraczkowej, a szczególnie przedszkola-

kom, którzy zaangażowali się w akcję i wykonali piękne 

Zbiórka odzieży używanej 

Szkolne Koło Caritas serdecznie dziękuje 

za udział w zbiórce odzieży używanej. Dzięki 

Waszej hojności udało się zgromadzić wiele 

ubrań i akcesoriów, które zostaną przekazane po-

trzebującym takiego wsparcia na Ukrainie, w Ru-

munii i Kazachstanie. Cieszymy się, że akcja spo-

tkała się z zainteresowaniem  i serdecznością. 

Dziękujemy w imieniu obdarowanych.   

 Okazuje się, że potrzeby są ogromne, dlatego 

zdecydowaliśmy się na wydłużenie czasu akcji i 

możecie jeszcze przynosić ubrania do 23 maja. 

Zachęcamy wszystkich, którzy tego jeszcze nie 

zrobili.  

Zbieramto - akcja Szkolnego Koła Caritas 

Szkolne Koło Caritas pragnie wesprzeć dzieło podjęte przez Se-

kretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów  - Ugaśmy pra-

gnienie. Budowa studni w Czadzie. Włączymy się w akcję 

„zbieramto”, która umożliwia pomoc „bez pieniędzy”. Zachęcamy 

do ofiarowania na rzecz pomocy ubogim mieszkańcom  Batchoro 

w Czadzie bilonu i banknotów walut z całego świata (np. polskie 

grosze czy brzęczące w portfelu pozostałości po zagranicznych  

wakacjach, pielgrzymkach, których nie chce przyjąć żaden 

kantor, monety kolekcjonerskie albo wycofane z obiegu) 

oraz srebrnego i złotego złomu – „srebro na wagę złota”- 

porwane łańcuszki, pierścionki bez oczka, zepsuta biżute-

ria, kolczyki bez pary….Te skarby przetopione zostaną na 

krzyżyki sercańskie – cegiełki, z których dochód przezna-

czony jest właśnie na budowę studni.   

Zbiórka potrwa do 13 czerwca. Prosimy o kontakt z opie-

kunami Szkolnego Koła Caritas, Marzeną Wołos i Iwoną 

Szczepańską. 

2400 euro= 1 studnia = 6 kg srebrnego złomu=125g 

złotego złomu 

Społeczność Batchoro potrzebuje studni, by żyć… Brak 

wody oznacza choroby, suszę, przez którą ginie fauna i 

flora, klęskę i niemoc. Nie można uprawiać ziemi, nie 

można hodować zwierząt, polować… ks.Marian Wenta 

SCJ 

Nie bądźmy obojętni! 
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 Niezapomniane chwile podczas wi-

zyty w Polsce kolegów z partner-

skich szkół w ramach  

programu Erasmus+ 

 Więzy przyjaźni z naszymi rówieśnikami z zagra-

nicy zacieśnialiśmy już od pierwszego spotkania na 

lotnisku, a nawet wcześniej, bo przecież kontaktowa-

liśmy się przez Skype.  Jednak najlepiej poznawali-

śmy się podczas  wspólnie realizowanych kolejnych 

zadań projektu Erasmus + oraz podczas wycieczek i 

wyjazdów.  

 W środę, 5 kwietnia 2017r., musieliśmy wstać 

bardzo wcześnie, bo już około godziny 4.00. Tego 

dnia zaplanowana była wycieczka do Krakowa i 

Wieliczki. Przed szkołą musieliśmy się stawić już o 

godz. 5.30. Trochę zaspani, ale przybyliśmy chętnie, 

bo wiedzieliśmy, że zobaczymy wiele ciekawych 

miejsc. Ruszyliśmy wreszcie w kierunku Krakowa. 

Po drodze zabraliśmy nauczycieli i opiekunów na-

szych kolegów, którzy nocowali w hotelu „Hilton”  

w „Millenium Hall” w Rzeszowie.  Po jakimś czasie 

dotarliśmy na miejsce. Najpierw zobaczyliśmy smo-

ka wawelskiego, który co 15 minut zionął ogniem. 

Następnie udaliśmy się na Wawel, by zwiedzić Kate-

drę i Zamek Królewski. Podziwialiśmy piękne wnę-

trza, zbroje i miecze rycerzy oraz przedmioty co-

dziennego użytku. Potem pomaszerowaliśmy na Ry-

nek  w Krakowie, zwiedziliśmy kościół Mariacki i wy-

słuchaliśmy hejnału z wieży. Później kupowaliśmy pa-

miątki w Sukiennicach.  

Po jakimś czasie pojechaliśmy do 

Kopalni Soli w Wieliczce. Spę-

dziliśmy tam około 4 godz. , spa-

cerując po podziemnych koryta-

rzach. Do Kraczkowej wrócili-

śmy dopiero około godz. 22.30. 

To był męczący dzień, ale warto 

było, bo zobaczyliśmy wiele nie-

samowitych miejsc. 

 

 

W czwartek, 6 kwietnia 2017r., spotkaliśmy się w 

szkole o godzinie 8:30 na warsztatach plastycznych 

zorganizowanych przez panie prowadzące na co 

dzień zajęcia z dziećmi w zerówce. Na warsztatach 

uczyliśmy się dwóch technik ozdabiania jajek wiel-

kanocnych - pisanek. Pierwszą z nich był dekupage, 

który polegał na przyklejaniu płynnym klejem przy 

użyciu pędzelka rozdwojonych serwetek z wzorka-

mi świątecznymi, a drugą było przypinanie za po-

mocą specjalnych małych szpilek cekinów. Osta-

tecznie z wszystkich ozdób stworzyliśmy koszyki 

wielkanocne. Po warsztatach poszliśmy na halę 

sportową. Dostaliśmy tam piłki i każdy mógł grać 

w to, w co chciał. Następnie ruszyliśmy do gospo-

darstwa pana Jana Bartmana, gdzie usłyszeliśmy 

parę ciekawostek na temat takich dużych gospo-

darstw. Poczęstowano nas tam domowej roboty ro-

galami oraz chlebem z miodem. Stamtąd pojechali-

śmy do Pstrągowej do Siedliska „Janczar”, gdzie 

zjedliśmy pyszny obiad, nauczyliśmy się wypiekać 

chleb, pojeździliśmy na koniach oraz zjedliśmy 

kiełbaski, które usmażyliśmy na ognisku. Po tym 

wszystkim wróciliśmy do domu z chlebami własnej 

roboty.  

Wieczorem spotkaliśmy się w restauracji „Pod 

Strzechą”,  gdzie odbyła się uroczysta kolacja poże-

gnalna na koniec całego wydarzenia. Było tam wie-

le smacznych potraw, napojów oraz deserów. Po 

posiłku zaczęła się zabawa. Wszyscy tańczyliśmy, 

niektórzy śpiewali, wykorzystując program karao-

ke. Wszyscy świetnie się tam bawiliśmy.  

Wkrótce potem nadszedł czas pożegnania. Były 

to bardzo wzruszające chwile, ponieważ przez ten ty-

dzień bardzo zżyliśmy się z naszymi przyjaciółmi z róż-

nych krajów. Jednak niestety kiedyś musieliśmy się roz-

stać. Erasmus+ daje niesamowite możliwości i pozwala 

poznać wiele wspaniałych osób. To niezapomniana 

przygoda dla każdego. 
Cieszę się, że nasza szko-

ła brała udział w tym 

programie i pomimo tylu 

przygotowań, takiej pra-

cy włożonej w Erasmus+,  

sądzę, że było warto. Ni-

gdy nie zapomnimy o 

naszych przyjaciołach z 

Grecji, Litwy, Hiszpanii, 

Francji oraz Włoch.                                                                                                           

Wiktoria Michna, kl. Va 
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W dużej misce łączymy mąkę, kakao i proszek do pie-

czenia. Orzechy drobno siekamy. Połowę dodajemy do 

suchych składników. Pozostałe orzechy odstawiamy. 

Do mokrych składników dodajemy stopniowo suche. 

Całość mieszamy mikserem lub łopatką. Gotowe ciasto 

przelewamy do formy posmarowanej odrobiną tłuszczu 

i obsypanej bułką tartą. 

Ciasto pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 

stopni przez mniej więcej 50 minut (aż wbity w 

ciasto patyczek będzie suchy). 

Babkę wyjmujemy z piekarnika i odstawiamy ją w 

formie mniej więcej na 30 minut. Po tym czasie 

wyjmujemy babkę z formy i studzimy do całkowi-

tego ostygnięcia na kratce. 

Czekoladę łamiemy na kawałki i przekładamy do 

miski ustawionej nad garnkiem z gotującą się wodą. 

Dodajemy masło i podgrzewamy, aż oba składniki się 

rozpuszczą i połączą. Tak przygotowaną polewą pole-

wamy babkę, a następnie obsypujemy ją z wierzchu po-

zostałymi posiekanymi orzechami. 

Wybór Karolina Maternia 

16 marca uczniowie klas 3 – Karolina Mater-

nia, Julia Rogowska, Hubert Grad, Alicja Siłka, 

Klaudia Drąg, Aleksandra Lekowska, Karolina Wisz 

i Karolina Inglot wraz z opiekunami, wychowawczy-

niami Anną Wojturską i Iwoną Szczepańską, poje-

chali do Wysokiej, by poznać tamtejszą szkołę po-

nadgimnazjalną. W ramach Dnia otwartych drzwi 

gimnazjaliści zapoznali się z kierunkami kształcenia 

i charakterem zawodu uzyskanego w toku ich reali-

zacji. Zwiedzili budynek szkoły, w tym klasopra-

cownie i pomieszczenia warsztatowe – kuchnię, bar, 

pokój hotelowy i inne. Uczestniczyli także w warsz-

tatach tematycznych: łamigłówki logistyczne, hote-

larskie ABC, inspiracje z kawą, słodkie wypieki i 

dekoracje. Zobaczyli ciekawą lekcję historyczną po-

święconą dwudziestoleciu wojennemu. Spędzony w 

murach tej szkoły czas upłynął w miłej, serdecznej i 

zabawnej atmosferze. Nasi uczniowie niewątpliwie 

poszerzyli swoją wiedzę o zawodzie kelnera, barma-

na, hotelarza i innych, zdobyli nowe doświadczenia, 

a przy okazji mogli nauczyć się ciekawych technik 

składania serwetek i ręczników, ozdabiania ciast i 

wykonywania ozdób z warzyw.   

Julia Rogowska 

 

Z wizytą w Zespole Szkół im.  

Tadeusza Kościuszki w Wysokiej 
Babka orzechowo-migdałowa 

 3 całe jajka, 3 żółtka 

 250 g cukru 

 400 g mąki 

 2 łyżeczki proszku do piecze-

nia 

 2 łyżki kakao 

 2 łyżki mleka 

 150 ml oleju z orzechów włoskich 

 275 g mieszanki orzechów Natur 

 2 łyżki bułki tartej 

 100 g mlecznej czekolady, 2 łyżki masła 

Przygotowanie 

Całe jajka oraz żółtka ubijamy na puszystą pianę. Stale 

miksując, dodajemy cukier, mleko oraz olej. 

Przepisy 
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 WYWIAD Z ABSOLWENTEM 

Z Moniką Michną, ubiegłoroczną absolwentką na-

szego Gimnazjum rozmawiała Klaudia Olech 

-Jak wspominasz czas nauki w Gimnazjum w 

Kraczkowej ? 

-Naukę w Gimnazjum w Kraczkowej wspominam 

bardzo pozytywnie. 

Zdobyłam tam wiele umiejętności, które ciągle wy-

korzystuję. Gimnazjum dobrze przygotowało mnie 

do egzaminów końcowych, jak również do kontynu-

acji nauki w liceum.  

W gimnazjum nawiązałam również wspaniałe zna-

jomości, które trwają do dzisiaj. Mimo że upłynął 

prawie rok odkąd ukończyłam tę szkołę, ciągle wra-

cam wspomnieniami do nauczycieli, wyjazdów, or-

ganizowanych imprez, Szkolnego Koła Caritas i 

związanych z nim akcji oraz wielu innych cieka-

wych przeżyć i doświadczeń. 

- Jakich nauczycieli wspominasz ze szczególnym 

sentymentem? 

-Ze szczególnym sentymentem wspominam  Panie 

Iwonę Szczepańską, Marzenę Wołos i Dorotę Sko-

mrę - Bem, z którymi  działałam w Szkolnym Kole 

Caritas. Inicjatywy, jakie podejmowaliśmy, zbliżyły 

nas do siebie. Ponadto miło wpisali się w moją pa-

mięć nasi bardzo sympatyczni nauczyciele wycho-

wania fizycznego, Panowie Stanisław Kisała i Ro-

bert Domoń. No i oczywiście Ksiądz Marcin, z  któ-

rym zawsze było wesoło na lekcjach religii. Zresztą 

o wszystkich pedagogach myślę z sympatią. 

-Do jakiej szkoły teraz chodzisz? Dlaczego taki wy-

bór? 

-Aktualnie chodzę do III Liceum Ogólnokształcące-

go w Rzeszowie na profil mat-geo-ang. Wybrałam 

tę szkołę, ponieważ bardzo spodobała mi się na 

dniach otwartych. Wyróżnia się wysokim procen-

tem zdawalności matury oraz szerokimi kwalifika-

cjami kadry pedagogicznej. Można tu rozwijać swo-

je zainteresowania poprzez szeroki wachlarz zajęć 

pozalekcyjnych.  Polecam tę szkołę i zachęcam 

trzecioklasistów do jej wyboru. 

-Masz jakąś radę dla uczniów naszej szkoły? 

-Uczniom gimnazjum a szczególnie trzecioklasi-

stom chciałabym uświadomić, aby dobrze zastano-

wili się nad wyborem szkoły ponadgimnazjalnej,  

ponieważ to będzie ich pierwsza, poważniejsza 

decyzja, która ma duży związek z  przyszłością. 

Zastanówcie się, czym lubicie się zajmować, jakie 

macie uzdolnienia, umiejętności i w jakim kierun-

ku chcecie się rozwijać. Ważne również jest zapo-

znanie się z zapotrzebowaniem na rynku pracy 

oraz zawodami  przyszłości.  

Podróż po Skandynawii 

17.03 w naszej szkole odbyło się spotkanie z po-

dróżnikiem. Głównym zagadnieniem była podróż 

po Skandynawii.  Pan Grzegorz Chuchra w ciekawy 

sposób opowiadał nam o 3 państwach: Finlandii, 

Norwegii i Szwecji. Pokaz był interesujący, ponie-

waż zawierał materiał multimedialny w formie fil-

mików i zdjęć. Nie obyło się bez konkursów z na-

grodami w postaci żelek. Usłyszeliśmy o najdalej 

wysuniętych na północ miejscach Europy - Przyląd-

kach Nordkapp i Knivskjelodden, zjawisku dnia i 

nocy polarnej, malowniczych fiordach, w tym naj-

słynniejszym fiordzie Norwegii – Geiranger, zwie-

rzętach posądzanych o współpracę ze świętym Mi-

kołajem – reniferach, o tym, w jaki sposób Norwe-

gowie zaspokajają zapotrzebowanie na energię w 

swoim kraju, o startowej skoczni narciarskiej w 

Oslo, na której bywał Adam Małysz, o tym, czym 

są i w jaki sposób powstały fiordy, o farmach łosi i 

ich zwyczajach, o zjawisku nocy polarnej, Samo-

wach – rdzennych mieszkańcach Laponii, Wikin-

gach, wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego z 

terenu Morza Północnego, historii słynnego statku 

Vasa, który zatonął setki lat temu, a dziś możemy 

go podziwiać, prehistorycznych  rytach skalnych z 

Alty, spotkaniu ze świętym Mikołajem  w Rovanie-

mi – nieoficjalnej stolicy Laponii, największym lą-

dowym lodowcu  Europy – Jostedalsbreen. Wszyst-

ko naprawdę zaciekawia i motywuje do podróży. 

Ta lekcja była bardzo interesująca i wiele 

wniosła w zasób naszej wiedzy na temat świata, a 

szczególnie Skandynawii. Nie możemy doczekać 

się kolejnego spotkania z podróżnikami z grupy 

Trzask.  

Karolina Maternia 
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Wspomnienia dzieci z wizyty  

w Polsce ich rówieśników z 5  

europejskich państw w ramach  

Programu Erasmus + 

Radosław Szlachta, kl. Va: 

Moje wspomnienia z pobytu gości z Europy są 

niezapomniane. Bardzo dobrze, że moja szkoła bierze 

udział w programie ERASMUS +.  Dzięki temu możemy 

poznawać dzieci z innych krajów, ich kulturę oraz zwy-

czaje. 

Moja rodzina przyjmowała  chłopca z Włoch o 

imieniu Leonardo, który był w tym samym wieku co ja.  

Bardzo się polubiliśmy, ponieważ mieliśmy  te same 

zainteresowania. Ciągle coś razem robiliśmy.  Leonardo 

próbował naszych tradycyjnych potraw, które razem 

przygotowywaliśmy.  Bardzo smakował mu kotlet scha-

bowy i oponki.  Uczyliśmy się nawzajem swoich języ-

ków, co było fajną zabawą, ponieważ  było dużo śmie-

chu, jeśli coś nam nie wychodziło.   

Czas który spędziłem z Leonardem był świetną 

przygodą i obiecaliśmy sobie, że będziemy się odwie-

dzać. Bardzo spodobała mu się Polska i jej mieszkańcy. 

Był zachwycony gościnnością i mówił, że czuje się jak u 

siebie w domu. Również jego rodzice byli bardzo 

wdzięczni i szczęśliwi. Mam nadzieję, że już niedługo 

się znów spotkamy.  

Aleksandra Kryńska, kl.VI: 

W dniach od 31 marca do 7 kwietnia 2017r. w 
ramach projektu Erasmus + gościłam w moim domu ko-
leżankę – Danielę Santospirito, mieszkającą na Sycylii w 
mieście Terrasini. Danielę poznałam już kilka miesięcy 
wcześniej, podczas mojego pobytu na Sycylii. Nie miesz-
kałam u niej, ale gościłam w jej domu. Od razu zaprzy-
jaźniłyśmy się ze sobą. Porozumiewałyśmy się w języku 
angielskim. W związku z tym, że delegacja z Włoch przy-
jechała już w piątek, 31 marca, miałyśmy więcej czasu, 
aby się lepiej poznać. Najpierw pokazałam jej okolicę. 
Korzystając z pięknej pogody dużo spacerowałyśmy. Na-
uczyłam Danielę jeździć na deskorolce, co bardzo jej się 
spodobało. Niedzielę spędziliśmy w Rzeszowie, gdzie 
spotkaliśmy się ze wszystkimi rodzinami, które gościły 
dzieci z Włoch. Zatem mogły one wspólnie spędzić czas i 
wymienić się doświadczeniami z pobytu w Polsce. Dużo 
frajdy sprawiła wszystkim wspólna zabawa w parku 
trampolin. Było sporo śmiechu i radości. 

Od poniedziałku do czwartku goście z Włoch 
wraz z delegacjami z innych krajów podejmowali zada-
nia projektowe, uczestniczyli zorganizowanych wyciecz-
kach, warsztatach zdrowej żywności, warsztatach pla-
stycznych, poznawali polską kuchnię i polskie tradycje. 
Mieli okazję lepić pierogi, piec chleb, robić koszyk wiel-
kanocny, jeździć konno. Danieli bardzo podobały się 
wszystkie zaproponowane przez nas zabawy i atrakcje.  

Spędzając czas w domu, wiele ze sobą rozma-
wiałyśmy, nauczyłyśmy się nawzajem wielu słów i zwro-
tów w swoich ojczystych językach. Daniela cieszyła się 
dużym powodzeniem u chłopaków, z uwagi na swoją 
wyjątkową urodę. Wszyscy chcieli ją poznać i nawiązać 
znajomość. Ostatniego dnia w moim domu wymieniły-
śmy się drobnymi upominkami, które będą nam o sobie 
przypominać. 

Wizyta Danieli był to dla mnie wyjątkowy czas, 
który na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Mam na-
dzieję, ze nasza znajomość przetrwa, zwłaszcza, że Da-
niela zaprosiła mnie do siebie na Sycylię. W chwili roz-
stania pożegnaniom nie było końca. Było wiele uścisków 
i łez, co potwierdzało fakt, że dla wszystkich był to wspa-
niały czas. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w projek-
cie. 

Alicja Skop, kl. VI: W ramach programu Erasmus+ go-
ściłam w swoim domu dwie Litwinki – Auksę i Liepę – 
oraz jednego Hiszpana o imieniu Unay. Naprawdę miło 
spędzaliśmy czas. Pierwszego dnia  pobytu naszych gości 
w Polsce zaprosiliśmy ich do restauracji, a następnie 
oprowadziliśmy po Rzeszowie. Bardzo spodobało im się 
to miasto. Następnego dnia po zajęciach w szkole udali-
śmy się wraz z rodzicami do „Kolorado”” w Kraczkowej 
na pyszną pizzę, a potem graliśmy w kręgle. Moim przy-
jaciołom bardzo spodobała się ta międzynarodowa roz-
grywka. W czwartek podczas obiadu uczyliśmy się róż-
nych słówek w naszych ojczystych językach. Było przy 
tym wiele śmiechu. Wieczorem wszyscy graliśmy w gry 
sportowe i taneczne. Muszę przyznać, ze moi goście tań-
czyli niemalże jak zawodowcy.  

 Było mi bardzo smutno, kiedy żegnałam moich no-
wych przyjaciół na lotnisku. Miniony tydzień był niesa-
mowity i z pewnością zapamiętam go do końca życia. 
Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. 

Jakub Zając, kl. VI: Cieszę się, że biorę udział w realiza-
cji projektu Erasmus +. Byłem na wymianie w Algemesi , 
małym mieście nieopodal Walencji w Hiszpanii. Pozna-
łem tam wielu ludzi, doznałem wielkiej dobroci ludzkiej. 
W tym roku nasza szkoła  gościła uczniów z różnych kra-
jów – Greków, Hiszpanów, Francuzów, Litwinow i Wło-
chów. Obcokrajowcom spodobała się Polska. Gościłem 
w moim domu dwóch chłopaków z Francji – Lukasa i 
Estebana – i dwóch Hiszpanów – Xaviego i Adriana. Na-
wiązaliśmy znajomość już wcześniej, jeszcze przed ich 
przyjazdem do Polski za pomocą Skype. Wspólnie prze-
żyliśmy wspaniałe chwile. Miło spędziliśmy czas zwiedza-
jąc Łańcut, Kraków, jeżdżąc na koniach w Pstrągowej. 
Moi rodzice zabrali nas też na kręgle do „Kolorado” w 
naszej wsi. Cieszę się z przeżytej przygody z programem 
Erasmus +. Dzięki niemu nawiązałem kontakty z rówie-
śnikami z innych krajów, poznałem ich kulturę, a przede 
wszystkim mogłem szlifować znajomość języka angiel-
skiego.           Wypowiedzi uczniów zebrała Alina Maciuła 
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Poznajmy  

naszego Patrona,  

czyli....ciekawostki z życia  

Papieża Polaka 

Jan Paweł II był pierwszy w wielu ,,przyziemnych” 

sprawach. Żaden poprzedni papież nie czytał bez 

okularów i nie nosił na ręce zegarka.  

Karol Wojtyła był oryginalny także, ze względu na 

zamiłowanie do sportu - jeździł na nartach, pływał 

kajakiem i uprawiał wspinaczkę górską. 

Będąc dzieckiem, uwielbiał grać z kolegami w piłkę 

nożną. Najczęściej stał na bramce. 

Karol Wojtyła znał 7 języków obcych. Biegle wła-

dał angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, 

hiszpańskim, rosyjskim, mówił także po łacinie. 

Papież-Polak przemawiał także po litewsku, ukraiń-

sku, węgiersku i czesku. 

Jan Paweł II był też pierwszym papieżem, który na-

pisał list do dzieci. 

Gabriela Ruszel 

Motto  

miesiąca 

,,Ze świata tego każdy ma tyle, ile 

sam sobie weźmie” 

Boccacio 

Przepisy 

Jajka zapiekane w szynce 

Pomysłowy sposób na serwowanie jajek, który 

sprawdzi się na niejednym śniadaniu lub przyjęciu. 

Wszyscy będą zachwyceni!  

 

 

 

 

 

Składniki: 

 6 jajek 

 6 plastrów szynki prosiutto lub bekon 

 6 suszonych pomidorów 

 1 łyżka oliwy z oliwek 

 1 łyżeczka ziół prowansalskich 

 sól 

 Pieprz 

 Świeża rzeżucha 

Przygotowanie: 

Oliwą z oliwek za pomocą pędzelka smarujemy fo-

remkę na muffiny z 6 wgłębieniami. Wewnątrz for-

my układamy po 1 plasterku szynki, tak, by przy-

krywał on dno oraz boki foremki. Suszone pomido-

ry siekamy i nakładamy po trochu na spód foremek. 

Na wierzch wbijamy jajko. Oprószamy solą, pie-

przem oraz odrobiną ziół prowansalskich. Zapieka-

my przez 15 minut w piekarniku rozgrzanym do 

temperatury 200 stopni. Upieczone jajka przekłada-

my na talerz, dekorujemy odrobiną świeżej rzeżu-

chy.  

Wybór Karolina Maternia 
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W Szwajcarii koniec zimy celebruje się świętem 

Sechseläuten, podczas którego rozpalane jest 

ogromne ognisko, w którym pali się… bałwana. 

Czasem, dla większego efektu, wrzuca się do ku-

kły materiały wybuchowe. 

Restauracji w Nowym Jorku jest tak wiele, że 

wystarczy, by każdego wieczoru przez 54 lata jeść 

kolację w innej. 

Sprzedaż ołówków wzrosła o 700 proc. w skali 

globalnej, odkąd Sudoku zaczęło być popularne. 

Kinga Szmuc 

Sponsor nagród w konkursie Wierny czytelnik 

Kupon konkursowy nr 7 

Odpowiedz:  Czego uczy opowiadanie 

„Strata”?

………………………………………………. 

………………………………………………… 

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok!  

Jaś do nauczycielki: 

– Ja to nie chcę nic mówić, ale mój tata powiedział, że jeśli 

jeszcze jedna uwaga znajdzie się w dzienniczku, to się komuś 

zdrowo oberwie.  

Strata 

Wielkim błędem w życiu człowieka jest pokłócić się z 

kimś bliskim, ale największym jest powiedzieć mu, żeby umarł, 

a jakiś czas później tak się dzieje. 

 Maciek i Agata znają się ze sobą od małego szkraba. Są sobie 

bliscy. Traktują się jak rodzeństwo. Jednak pewnego dnia dość 

poważnie się pokłócili.  

-Myślałem, że mogę ci ufać! – wypalił Maciek, trzaskając 

drzwiami i krzycząc na Agatę. 

-Ale o co ci chodzi? - odpowiedziała mu spokojnie, ale badaw-

czo Agata. 

-Myślałem, że jesteśmy jak brat i siostra, że możemy sobie 

wszystko mówić! - krzyczał nadal zły Maciek. 

-Nie wiem o co te pretensje!? – broniła się podniesionym tonem 

głosu Agata.  

-O co mi chodzi? Już ci mówię! - Chłopak wyciągnął z kieszeni 

telefon i pokazał dziewczynie posta, który był opublikowany z 

jej konta na Facebook' u. Sugerowała w nim, ze mogłaby wyja-

wić jego największy sekret. -Jak mogłaś mi to zrobić!?  

-Ale to nie ja napisałam. Nigdy bym nie zdradziła nikomu twoje-

go sekretu. Przecież jesteś dla mnie kimś wyjątkowym i za nic 

nie postąpiłabym wbrew tobie - odpowiedziała mu zszokowana 

całą tą sytuacją Agata. 

-Chyba nie wiesz, co mówisz! Lepiej byłoby, gdybyś umarła! 

Byłbym pewny, że to, co wiesz nie dojdzie do cudzych uszu. 

  Agatę bardzo poruszyły te słowa. Momentalnie do oczu na-

płynęły jej łzy i wybiegła na ulicę. Chłopak nie pobiegł za nią, za 

to po chwili usłyszał pisk opon i trzask rozbitego szkła. Mimo-

wolnie zerwał się z kanapy i wybiegł przed dom. Na drodze było 

widać ślady hamowania pojazdu,  a nieco dalej zniszczony samo-

chód. Wszędzie można było dostrzec odłamki szkła i… 

krew. Maciek bez chwili zastanowienia podbiegł do samo-

chodu. Nagle znieruchomiał…Obok auta leżała  nieprzy-

tomna  dziewczyna. Jej ciało pokrywały  krwawiące rany. 

Zawirowało mu w głowie. Niczego nie słyszał. Przez myśl 

przebiegła mu wizja śmierci. Z gardła wydobył krzyk rozpa-

czy. Pochylił się nad nią  z błaganiem na ustach, by się trzy-

mała. Rozpaczliwie przepraszał, próbując sprawdzać jej 

funkcje życiowe.  Na miejsce zdarzenia zbiegły się tłumy 

gapiów. Ktoś zadzwonił po pomoc. W krótkim czasie zjawi-

ła się karetka.  Agatę przetransportowano do szpitala. 

Dziewczyna od razu trafiła na blok operacyjny... Maciek 

powiadomił rodziców. Teraz siedział na korytarzu i nie 

mógł sobie wybaczyć tej kłótni. Dlaczego nie chciał jej słu-

chać? Dlaczego stracił do niej zaufanie? Dlaczego pozwolił 

wyjść z domu w czasie silnego wzburzenia? Dlaczego tak ją 

skrzywdził? 

Dzień później nadal czuwał. Siedząc przy szpital-

nym łóżku, zmęczony i zapłakany, trzymał Agatę za rękę. 

Nie opuszczał jej na krok, mimo iż miała przy sobie mocno 

zatroskanych i pogrążonych w rozpaczy rodziców. Cały 

czas przepraszał ją za te okropne słowa i błagał, aby wróci-

ła. Przyjaciółka była w śpiączce. Jej stan oceniano na kry-

tyczny. 

 Nagle z otchłani aparatury, do której podłączono 

pacjentkę, dał się słyszeć niepokojący pisk. Chłopak szybko 

się zerwał i głośno zawołał lekarza. Rozpoczęła się reani-

macja....Lekarze walczyli o życie Agaty, ale niestety na 

próżno. Odeszła… 

 Maciek był załamany. Nie wiedział, co ma robić. 

Żałował, tak bardzo żałował tego, co jej powiedział. Obwi-

niał się. Jakiś czas później chłopak dostał tajemniczy list, w 

którym ktoś napisał, że Agata nigdy by go nie zdradzi-

ła...Była zbyt lojalna… Musiał z tym dalej żyć. 

Alicja Siłka 

 


