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NR 41 (specjalny), MAJ 2009

Cze�æ!!!
Witamy Was w kolejnym, tym razem specjalnym numerze �Klek-
sa�. Zrobili�my go dla uczczenia �wiêta Polskiej Niezapominajki,
które obchodzimy 15 maja. Jest to �wiêto pamiêtania o przyro-
dzie, ludziach i historii. Dlatego te¿ podjêli�my ró¿ne akcje, m.in.
sadzenie drzewek przy placu zabaw, szukanie starych, wielkich
drzew oraz kapliczek, które zaznaczyli�my na mapce Kro�cienka,
projektowanie �cie¿ek spacerowych po naszej wsi. W �Kleksie�
przeczytacie ciekawy wywiad o historii naszej miejscowo�ci oraz
wywiad z panem le�nikiem. Zorganizowali�my tak¿e niezapomi-
najkowe konkursy, których wyniki zobaczycie w �rodku gazetki.
Dnia 15 maja br. klasami pójdziemy szukaæ �niezapominajki�, dla-
tego warto bêdzie zabraæ ze sob¹ �Kleksa�. Bêd¹ te¿, jak za-
wsze, pozdrawianki - niezapominajki. Nie obejdzie siê bez listy prze-
bojów, ale zamiast zwyk³ych piosenek, bêd¹ o polskich kwiatach.
Poczytajcie. Warto! Na �wiêto Polskiej Niezapominajki ¿yczymy Wam,

aby�cie o nikim ani o niczym (wa¿nym) nie
zapomnieli! W tym równie¿ o wys³aniu nie-

zapominajkowej pocztówki, któr¹ znaj-
dziecie w �rodku. To prezent od Stowa-
rzyszenia Kulturalnego �Dêbina�. Bar-
dzo serdecznie dziêkujemy wszystkim
tym, którzy pomogli nam przygotowaæ
materia³y do tego numeru i przepro-
wadziæ niezapominajkowe akcje w tere-
nie. �wiêto Polskiej Niezapominajki tu¿

tu¿. A wiêc radosnego �wiêtowania!!!!!!
                                           Redakcja

Z OSTATNIEJ CHWILI:
Nasza gazetka zdoby³a I miejsce

w IV Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych !!!
Wiêcej o tym wydarzeniu w nastêpnym numerze.
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Druk Gazetki finansowany przez Stowarzyszenie Kulturalne �Dêbina�

22.04.2009r. - Apel z okazji Dnia Ziemi
24.04.2009r. - Sadzenie Kleksowej Alei
25.04 - 3.05. 2009r. - Akcja poszukiwania starych drzew
i kapliczek
01.05.2009r. - Rekonesans na cmentarzu; ustalanie lokaliza-
cji starych pomników
07.05.2009r. - Rozstrzygniêcie konkursu na rymowankê
niezapominajkow¹
08.05.2009r. - Rozstrzygniêcie konkursu plastycznego �Polskie
kwiaty"
14.05.2009r. - Rozprowadzanie szkolnej niezapominajkowej gazetki
15.05.2009r. - Szukanie �niezapominajek" w terenie - wyprawy klas

£ukasz Jurczak, Klaudia Pelczar

W ekspreso-
wym skrócie
p r z y p o m i n a -
my!!!!!!!

Pomys³ ta-
kiego �wiêta zrodzi³ siê jako przeciw-
waga dla walentynek, zachodniego
�wiêta przeszczepionego na polski

15 MAJA - �wiêto
Polskiej Niezapominajki

grunt i obchodzonego w lutym. Wy-
my�li³ je spontanicznie redaktor An-
drzej Zalewski, prowadz¹cy w pierw-
szym programie Polskiego Radia
swoje EKORADIO program infor-
muj¹cy o pogodzie, ale promuj¹cy
równie¿ polsk¹ przyrodê.  14 lutego
2002 roku powiedzia³ on na antenie:
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Dzisiaj walen-
tynki, dzieñ �wiatowej
mi³o�ci i wielkiego
handlu. W Polsce w
takim lutowym dniu ko-
chanie i mi³owanie bar-
dzo utrudnia pogoda.
Mam wiêc dla Rodaków
pomys³ nieco inny, aby nie zim¹,
lecz w majowe dni wiosny i kwia-
tów wprowadziæ �wiêto zakocha-
nych, czyli pamiêtaj¹cych: o sobie
nawzajem, ale te¿ o przyrodzie, tra-
dycji, historii; jednym s³owem �wiê-
to Polskiej Niezapominajki i aby
obchodziæ je 15 maja - w dniu imie-
nin Zofii, tak szczególnie wyró¿nia-
nej w nie�miertelnych strofach
�Pana Tadeusza�. Maj jest trady-
cyjnie miesi¹cem matur, w maju te¿
wielk¹ tradycj¹ s¹ nabo¿eñstwa
majowe, a niedzielne majówki przy-
ci¹gaj¹ chêtnych do zabaw i spo-
tkañ. To dobry moment na �wiêto-
wanie.

Szybko okaza³o siê, ¿e radios³u-
chacze z wielkim entuzjazmem przy-
jêli ten pomys³. Tym bardziej, ¿e to
�wiêto ma wymowê o wiele szersz¹
ni¿ lutowe �wiêto zakochanych. Od

pocz¹tku z redaktorem Zalewskim
zaczêli wspó³pracowaæ

le�nicy, których jest
wielkim przyjacie-
lem. To w³a�nie w
le�nych o�rodkach
urz¹dza siê ogólno-
polskie obchody

�wiêta Niezapominajki,
wielkie majowe pikniki
dla setek ich uczestni-
ków. Wymieniæ tu trze-
ba O�rodek Edukacji

Ekologicznej i Integracji
Europejskiej  LP w Jedlni -

Letnisku, O�rodek Kultury Le-
�nej w Go³uchowie, gdzie w tym roku
odbêd¹ siê niezapominajkowe uro-
czysto�ci.

W obchody tego �wiêta przez lata
w³¹czy³y siê ró¿ne instytucje i grupy
spo³eczne. S¹ w�ród nich szko³y,
przedszkola, duszpasterstwa, nadle-
�nictwa, gazety, samorz¹dy i wiele
innych. Bardzo ró¿ne s¹ te¿ sposo-
by �wiêtowania, ró¿ne pomys³y na
�niezapominanie�.

Szybko okaza³o siê, ¿e dzieñ ten
mo¿na po³¹czyæ zarówno z wysy³a-
niem bliskim osobom pocztówek �
niezapominajek, jak i sadzeniem
drzew, konkursami krasomówczymi,
literackimi, robieniem bukietów, pik-
nikami na ³onie przyrody itp.  Wa¿ny
jest jednak jeszcze inny wymiar tego
�wiêta: Chcieliby�my, ¿eby Dzieñ
Polskiej Niezapominajki trwa³
przez ca³y rok. ¯eby by³ znakiem
edukacji ekologicznej, kultury w
stosunku do przyrody, ale te¿ hi-
storii, pamiêci narodowej. Bo na-
ród bez historii to jak wsadzony
do ziemi �ciêty kwiat, który nie ma
szans na to, ¿eby d³ugo istnia³.- tak
mówi³ kiedy� redaktor Zalewski.

My w naszym �wiêtowani chcie-
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liby�my równie¿ do tych
my�li nawi¹zaæ. Dlatego

zaplanowali�my szereg
dzia³añ, które maj¹ byæ �ró-

d³em zabawy, ale te¿ okazj¹
do poznania historii bliskich nam

miejsc: szko³y, wsi czy te¿ do podjêcia
dzia³añ proekologicznych. Stad pomys³
urz¹dzenia spisu starych drzew, sadze-
nie Kleksowej Alei, szukanie wiadomo-

�ci o polskich drzewach, ro�linach. Ale
równie¿ projektowanie �cie¿ek spacero-
wych po Kro�cienku szlakiem wielkich
dêbów, kapliczek, starych nagrobków.
Chcemy, ¿eby 15 maja klasy wyruszy³y
na poszukiwanie �niezapominajki� w na-
szej wsi.

Mo¿e w³a�nie z Kleksem
w rêku!!!

W imieniu redakcji
Klaudia Szafrañska

                                 
Niezapominajka - kwiaty

niezapominajki to kwiaty pamiêci. S¹
niepozorne, ma³o u¿yteczne  i
niezbyt rzucaj¹  siê w oczy. Jedno
tylko wyró¿nia je spo�ród innych: w
kulturze wielu narodów, s¹ nazwane
kwiatami pamiêci.

Posiadaj¹ one ró¿ne kolory: bia³y,
ró¿owy, ¿ó³ty, ale najczê�ciej niebie-
ski. Niezapominajki rosn¹ wszêdzie;
od dalekiej pó³nocy a¿ po Now¹ Ze-
landiê. Do tej pory oznaczono prawie
100 gatunków tej ro�liny.

W Polsce jest 13 gatunków nie-
zapominajki. Niektóre z gatunków
wystêpuj¹cych w Polsce s¹ wpisa-
ne do Polskiej Czerwonej Ksiêgi
Ro�lin jako ro�liny gin¹ce.

W kulturze narodów
Sk¹d siê wziê³o s³owo �niezapo-

minajka�? Trudno dzi� dowie�æ z
pewno�ci¹. Nawet ³aciñska nazwa
tej ro�liny Myosotis zaczerpniêta jest

z greki. Obecnie jednak w wielu jê-
zykach odnosi siê do niezapominania,
chocia¿ przet³umaczone nazwy nie
znacz¹ dok³adnie �niezapominajka�;
np. po angielsku �forg et-me-not�;
oznacza �nie zapomnij o mnie�.

W poetyckich strofach
Nie jest ³atwo znale�æ niezapominajki

w dawnej poezji. Pierwszy zacz¹³ o niej
pisaæ Wincenty Dawidowicz, a pó�niej 
Antoni Czajkowski. Wkrótce motyw nie-
zapominajkowy mo¿na by³o znale�æ u wie-
lu poetów, np. Adama  Mic- kiewicza,
Juliusza S³owackiego,
Marii Konopnickiej
oraz Juliana Tuwi-
ma i innych.

Niezapominaj-
ka sta³a siê ulubio-
nym kwiatkiem ar-
tystów i domoros³ych
poetów.

 Joanna Wojtuñ

Ciekawostki o �wiecie
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Od redakcji:
Przygotowuj¹c �wiêto
Polskiej Niezapominajki,
zastanawiali�my siê, o
czym (kim) nie wolno za-
pomnieæ albo inaczej: o czym (kim)
trzeba pamiêtaæ. Takie pytanie zadali-
�my uczniom klasy 5 �a� i 6 �a�. Poni-
¿ej prezentujemy niektóre odpowiedzi.

Trzeba pamiêtaæ o naszym kraju; o
tym, ¿e by³ w ciê¿kiej sytuacji i ¿e
potrafi³ z niej wyj�æ obronn¹ rêk¹.

Adrian Fejkiel

Trzeba pamiêtaæ o chorych, biednych dzie-
ciach, które potrzebuj¹ naszej pomocy.

Magdalena Graba

Ka¿dy cz³owiek powinien pamiêtaæ
o swoich bliskich zmar³ych lub ¿y-
wych. Powinien pamiêtaæ o ro�linach,
zwierzêtach, wa¿nych wydarzeniach,
�wiêtach, rocznicach.

Justyna Starzak

Musi siê pamiêtaæ o prze-
sz³o�ci swojej rodziny; o
babciach, dziadkach,
przodkach- o zdarzeniach
z ich ¿ycia, o ich wielkich
i ma³ych sprawach. Prze-
cie¿ oni tworz¹ nasze ko-
rzenie.
           Niezapominajka

O czym trzeba pamiêtaæ?
Trzeba pamiêtaæ o �rodowisku. To
przecie¿ w nim ¿yjemy. Je�li ono zgi-
nie, zginiemy i my- ludzie!
                                                                Anonim

Musimy pamiêtaæ o okazywaniu mi-
³o�ci, serca, szacunku ludziom, któ-
rzy ¿yj¹ wokó³ nas.
                                                                        Samarytanka

Trzeba pamiêtaæ o materialnych �ladach
przesz³o�ci; ruinach, kapliczkach, sta-
rych parkach, wiekowych drzewach.
One s¹ �wiadkami tego, co ju¿ minê³o.
                                                                   Historyk

Cz³owiek powinien pamiêtaæ o ¿o³nier-
zach polskich, którzy walczyli o nasz kraj.
                                                               Dawid

Nale¿y pamiêtaæ o osobach, które s¹
dla Ciebie wa¿ne.

               Klaudia Balawajder

Nie wolno zapomnieæ o ludziach,
dziêki którym Polska jest wolna.

                Anonim

O wojnach nie powinno
siê zapomnieæ, poniewa¿
wielu ludzi zginê³o za
swoj¹ ojczyznê.

Mateusz Szafran

Powinni�my pamiêtaæ o
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Janie Pawle II, bo kocha³ wszystkich
ludzi, wybaczy³ nawet swojemu za-
bójcy.

                    Adrian Wiszyñski

Trzeba pamiêtaæ o innych ludziach,
nie tylko o sobie.
                 Krzysztof Zygarowicz

Zapomnieæ nie wolno o ludziach po-
trzebuj¹cych pomocy. Chocia¿ czasem
mówimy z³e s³owa innym, to oni te¿
maj¹ serce. Nie zapominajmy o nich.
                                                                    Agnieszka

Powinno siê pamiêtaæ
o zmar³ych, o osobach,
które zrobi³y za ¿ycia
co� dobrego dla innych.
                                                             Gosia

Pamiêtaæ trzeba o pomnikach,
starych drzewach, grobach, zmar-
³ych. One tworz¹ historiê.

                             Magdalena

Przygotowa³a do druku:
Iza Rogala

     W kwietniu gazetka
szkolna og³osi³a konkurs na

niezapominajkowe rymowanki. Do 5
maj¹ osoby chêtne z klas IV � VI mo-
g³y sk³adaæ swoje prace. Wp³ynê³o ich
10.Tym razem jurorami byli dawni re-
daktorzy Kleksa, którzy ju¿ dawno
opu�cili mury naszej szko³y: W dniu 7
maja 2009r. jury w sk³adzie:
1. Joanna Marsza³ek � redaktor na-
czelna z roku 2002/2003,tegoroczna
maturzystka I LO w Kro�nie,
2. Aleksandra ¯ywiec - redaktor na-
czelna z roku 2004/2005, uczennica
I klasy II LO w Kro�nie,
3. Kamila Rachwa³ -  redaktor na-
czelna z roku 2005/2006, uczennica
III klasy Publicznego   Gimnazjum w
Kro�cienku.
dokona³o oceny wierszy.

�Niezapominajki s¹ to kwiatki z bajki��
O niezapominajkowym konkursie literackim

I miejsce przyznano Magdzie
Tomkowicz z klasy VIa za wiersz
�Niezapominajki�
II  miejsce wywalczy³a Angelika
Szajna z klasy VIc za wiersz �Nie-
zapominajka�
III miejsce zajê³a Madzia Lorenc
z klasy IVa za wiersz �Niezapominaj-
ka�.

Laureaci otrzymaj¹ piêknie wyda-
ne ksi¹¿eczki z niezapominajkowymi
wierszami pt. �Niezapominajki z pol-
skiej bajki� ufundowane przez  Sto-
warzyszenie Kulturalne �Dêbina�.
Rozdanie nagród odbêdzie siê podczas
uroczysto�ci nadania imienia Jan jed-
nemu ze starych podworskich dêbów.

Wszystkim serdecznie gratu-
lujemy!

Joanna Wojtuñ
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Magda Tomkowicz

NIEZAPOMINAJKI
Drobne, niebieskie znad rzeczki kwiatki,
Nikt nie wysadza nimi rabatki.
Wszyscy mówi¹ na nie � niezapominajki.
Dzieci przekonuj¹, ¿e to kwiatki z bajki.
Sk¹d ten kolor maj¹, nikt zapewne nie wie,
Byæ mo¿e odpowied� nale¿y do ciebie.
Mo¿e kolor wody odbijaj¹ p³atkiem,
Aby porównaæ swe piêkno z b³awatkiem.
Mo¿e cz¹stkê nieba na ziemi daæ chcia³y
I co� magicznego zawsze w sobie mia³y.
(I miejsce)

NASZE PRÓBY LITERACKIE

WIERSZE Z NIEZAPOMINAJKOWEGO KONKURSU

Madzia Lorenc

NIEZAPOMINAJKA
Niezapominajka to piêkny kwiatuszek.
Ro�nie czêsto w lesie, na ³¹ce, pod grusz¹.
Jest tak niebiesiutki, jak wiosenne niebo.
¯ó³ty ma �rodeczek � jak my�lisz, dlaczego?
Gdy tylko s³oñce zajdzie, g³ówkê w li�cie chowa
I my�li cichutko: na sen idzie pora.
A gdy siê obudzi, g³ówkê wyci¹ga do góry
I podziwia �liczne jak baranki chmury.
Jest zadowolony ze swojego ¿ycia.
Wie, ¿e kwiatkiem dobrze byæ � nie od dzisiaj.
(III miejsce)

Angelika Szajna

NIEZAPOMINAJKA
Posz³y dzieci raz hen w pole
Szukaæ kwiatu,
Co polskiego nieba przypomina b³êkit.
Zobaczy³y tam topolê.
Pod topol¹ ros³y kwiatki:
Piêkne maki i b³awatki.

Lecz za nimi, cudo wielkie:
Trochê ró¿u, b³êkit nieba �
Tego w³a�nie nam potrzeba.
To jest to.
To s¹ kwiatki godne samej Bo¿ej Matki.
Ju¿ do koñca dzieci o nich pamiêta³y.
Wie�æ o nich swoim dzieciom potem poda³y.
Jak siê pó�niej okaza³o, to cudo
Niezapominajk¹ siê nazywa³o!
(II miejsce)
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W ostatnim numerze �Kleksa�
og³osili�my konkurs plastyczny  dla
klas I-III na naj³adniejszy obrazek
przedstawiaj¹cy polski kwiatek. Na
konkurs wp³ynê³o 17 prac.  By³y one
wykonane ró¿nymi technikami.
Przedstawia³y maki, �nie¿yczki, tuli-
pany, b³awatki, s³oneczniki, stokrot-
ki, niezapominajki. Wszystkie prace
bardzo siê nam podoba³y, lecz mu-
sieli�my wybraæ te trzy naj³adniejsze.
Ich oceny dokona³o jury w sk³adzie:

Konkurs plastyczny �Polskie kwiaty�
P. Ma³gorzata Pitera
P. El¿bieta Pelczar
Karolina Ronowska
Agnieszka Michna.

Postanowiono przyznaæ:
I miejsce: B³a¿ejowi Kmonko-

wi z klasy IIIb
II miejsce: £ukaszowi Gierla-

chowi z klasy IIIb
III miejsce: Martynie Wacek

z klasy IIIb
Gratulujemy!!!
Wyró¿nieni otrzymaj¹ w nagrodê

ksi¹¿ki ufundowane przez Stowarzy-
szenie Kulturalne �Dêbina�.

              Karolina Ronowska
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jak wiecie, zbli¿a siê 15 maja � �wiê-
to Polskiej Niezapominajki. Z tej oka-
zji redakcja gazetki �Kleks� posadzi³a

Aleja KLEKSOWA ju¿ ro�nie!!!
swoje drzewka. Posadzono 10 k³uj¹-
cych �wierków, które podarowali
nam le�nicy z Regionalnej Dyrekcji

Oto my !
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Lasów Pañstwowych w Kro�nie.
Sadzenie odby³o siê w pi¹tek
24.04.2009 r. Drzewka zosta³y zasa-
dzone przy wje�dzie na nowy most,
wzd³u¿ boiska do siatkówki. By
wszystko by³o tak, jak trzeba, przy
sadzeniu pomaga³ nam i udziela³ rad

p. Edward Marsza³ek. Drzewka te
nazwali�my �Alej¹ KLEKSOW¥�.
Oprócz tego ka¿dy �wierk otrzyma³
w³asn¹ nazwê, imiê zwi¹zane z
�Kleksem� i prac¹ nad nim. Po po-
sadzeniu wszystkich drzewek ma³e
�wierczki zosta³y obficie podlane
wod¹ i otrzyma³y wymy�lone przez
nas imiona. Tego obrzêdu dokona³a
Agnieszka Michna, zastêpca redak-
tora naczelnego �Kleksa�.

�Sporcik� ju¿ ro�nie

Pi¹toklasi�ci sadz¹ �Humorka�
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A oto imiona �wierków i ich �chrzestni�:
1. Naczelny  (Karolina Ronowska, Agnieszka Michna),
2. Chochlik  (Natalia Wacek, Gosia Omachel),
3. Nutka  (Klaudia Szafrañska, Ola �liwiñska),
4. Humorek  (Gabriel Nó¿ka, Rafa³ Szelc, Rados³aw Rysz),
5. Wywiadzik  (Gosia Kielar, Magda Tomkowicz),
6. Sporcik  (Dawid Ni¿nik, Tomek Szafran),
7. Niezapominajek  (Gabrysia Rajchel, Angelika Szajna),
8. Kleksik  (Magda Krê¿a³ek, Joasia Wojtuñ, Kamila Lenik),
9. Korektorek  (p. Maria Marsza³ek � opiekunka gazetki),
10. Redaktorek  (Karolina Ronowska, Agnieszka Michna, Angelika

Szajna).

Sadzenie �Redaktorka� i �Nutki�

Piszemy protokó³
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Sadzenie �Niezapominajka� i �Naczelnego�

Odpoczynek po ciê¿kiej pracy
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Zawód le�nika ma du¿y presti¿
w spo³eczeñstwie. Czasem siê
mówi, ¿e to rodzaj powo³ania. Czym
dla Pana jest praca w lesie?

Zawód le�nika, jak ka¿dy inny za-
wód, wymaga pewnych predyspozy-
cji i zami³owania. Od najm³odszych lat
fascynowa³a mnie przyroda, obserwo-
wa³em rozwijaj¹ce siê ro�liny, podgl¹-
da³em zachowanie ptaków, zwierz¹t.
Jako uczeñ szko³y podstawowej ju¿
marzy³em, ¿eby pracowaæ w lesie, mój
wybór zawodu nie by³ przypadkowy.
Praca w lesie to nie tylko moje �ród³o

utrzymania, to tak¿e zami³owanie do
�wiata ro�lin i zwierz¹t.

Co robi le�niczy? Czy tylko wy-
cina drzewa?

Czêsto ludzie wyobra¿aj¹ sobie,
¿e praca w lesie polega na spacero-
waniu po nim. W ich wyobra�ni ma-
luje siê osoba na zielono ubrana, z ka-
peluszem na g³owie i strzelb¹ na ra-
mieniu. W rzeczywisto�ci le�niczy
ma wiele zajêæ a ich rodzaj uzale¿-
niony jest od pory roku, bo le�niczy
wspó³pracuje z ¿ywym organizmem,
któremu na imiê �las�. Okres zimy

ZNANI W �RODOWISKU

Co w lesie piszczy?
Wywiad z Panem Piotrem ̄ ywcem � le�nikiem

Przy tych wszyst-
kich czynno�ciach

zabawy by³o co nie-
miara. Dowiedzieli�my siê

te¿, jak powinno siê sadziæ m³ode
drzewka. Okaza³o siê, ¿e nie jest to
wcale takie proste. Wymaga si³y,
sprytu i� wiedzy. Ale pod facho-
wym okiem i z pomoc¹ poradzili�my
sobie. To cieszy. Te drzewka to nasz
znak, sygna³, ¿e jako m³odzi ludzie,
kro�cieniacy, troszczymy siê o nasze
�rodowisko, chcemy, ¿eby tu by³o
piêknie.

Na koniec pracy spisali�my pro-
tokó³ z ca³ej akcji. Dla jej uczestni-
ków, a by³o nas a¿ 19, przewidziana
by³a jeszcze mi³a niespodzianka;

wszyscy otrzymali le�ne zak³adki
oraz rozlosowane zosta³y ksi¹¿ki:
�Ballady o drzewach� oraz �¯ubr
przywrócony górom�, ufundowane
przez Stowarzyszenie Kulturalne
�Dêbina�.

 Drzewka rosn¹, podziwiamy je co-
dziennie. Codziennie te¿ podlewamy je,
by siê dobrze przyjê³y. Posadzone przez
nas �wierczki to polskie drzewa � tyl-
ko takie pasuj¹ do rodzimego pejza¿u!!!
My ju¿ o tym wiemy!!!

                     Angelika Szajna

Fot. Ed. M.
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to czas wzmo¿onych prac
przy wycince drzew. �ci-
namy drzewa chore, wa-
dliwie wykszta³cone, te,
które przeszkadzaj¹ drze-
wom naj³adniejszym w ich
wzro�cie oraz te, które powin-
ny byæ usuniête ze wzglêdu na swój
wiek, by na ich miejsce mo¿na by³o
posadziæ m³ode drzewka. W okresie
wiosny sadzimy wiêc m³ode jod³y,
buki, modrzewie, dêby. Wiosna to
tak¿e czas, w którym jest najwiêcej
po¿arów lasu wywo³anych przez nie-
ostro¿no�æ ludzi, wypalanie suchych
traw przy lesie i przerzut ognia do
lasu. Bardzo czêsto �ród³em po¿aru
jest rozpalone w lesie ognisko, rzu-
cony niedopa³ek papierosa. Gdy bê-
dziecie w lesie, to pamiêtajcie, ¿e nie
wolno paliæ w nim ognisk, równie¿ w
odleg³o�ci 100 metrów od lasu. S¹
miejsca wyznaczone do palenia
ognisk, nale¿y zwróciæ siê do le�ni-
czego, który wska¿e, gdzie mo¿na to
robiæ. Okres lata z kolei to czas prac
pielêgnacyjnych. M³ode drzewka ,
jak wszystkie ro�liny, wymagaj¹ za-
biegów pielêgnacyjnych, usuwamy
chwasty rosn¹ce wokó³, w starszych
uprawach, czyli takich powierzch-
niach, na których sadzonki maj¹ 5-
10 lat, usuwamy egzemplarze chore,
uszkodzone przez zwierzynê.
Jesieni¹ te sadzonki zabezpie-
czamy takim preparatem za-
pachowym, który odstrasza
zwierzynê, ¿eby nie zgryza³a

m³odych pêdów. Le�ni-
czy jest gospodarzem te-
renu, odpowiada za stan
drzewostanów, planuje
prace w le�nictwie, nad-

zoruje ich wykonanie, pro-
wadzi sprzeda¿ drewna.

Czy skoro drzewa siê ci¹gle wy-
cina, to znaczy, ¿e zmniejsza siê
ilo�æ lasów w Polsce?

W Polsce zwiêksza siê powierzchnia
lasów, corocznie zalesiamy nowe po-
wierzchnie, czyli sadzimy sadzonki drzew
na gruntach, na których wcze�niej nie by³o
drzew. Drzewa corocznie przyrastaj¹,
zwiêkszaj¹ swoj¹ masê, a le�nicy wyci-
naj¹ mniej ni¿ drzewa uros³y, mo¿ecie byæ
spokojni, w Polsce lasów nie ubywa.

Czy lasy wymagaj¹ rzeczywi-
�cie ochrony � tak, jak uczymy siê
tego w szkole?

Lasy wymagaj¹ ochrony, nale¿y
w lesie zachowywaæ siê tak jak ucz¹
Was w szkole: Szanuj zwierzêta: nie
zak³ócaj im spokoju, nie krzycz, nie
ha³asuj, nie p³osz ich, nie niszcz ich
domów! Nie dotykaj dziko ¿yj¹cych
zwierz¹t! Dbaj o drzewa, inne ro�li-
ny i grzyby: nie ³am , nie zrywaj bez
potrzeby, nie depcz, nie rozkopuj �ció³-
ki! Przenigdy nie wyrzucaj ¿adnych
�mieci do lasu! Fachow¹ ochron¹
zajmuj¹ siê le�nicy, zapobiegaj¹ roz-

mno¿eniu siê szkodliwych
owadów, rozwijaniu siê cho-
rób grzybowych.

Wiemy, ¿e niektóre ga-
tunki drzew w polskich la-
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sach wymieraj¹. Jakie
to gatunki?

Tak, rzeczywi�cie nie-
które gatunki naszych drzew
choruj¹. U nas w Kro�cien-
ku tak¿e obserwujemy, ¿e choru-
je jesion, zamieraj¹, usychaj¹ korony
drzew. Zauwa¿yli�cie tak¿e, ¿e choruj¹
kasztany, bo zosta³y zaatakowane przez
owada szrotówka kasztanowiaczka, mo-
¿ecie im pomóc, w³¹czaj¹c siê do ich
ochrony. Jesieni¹ nale¿y wygrabiæ li�cie
kasztanowca i  wywie�æ.

Czy ka¿de drzewo (je�li chodzi
o gatunki) mo¿e rosn¹æ w dowol-
nym miejscu?

Ka¿dy gatunek drzewa ma swoje
wymagania glebowe, s¹ drzewa, któ-
re lubi¹ gleby piaszczyste, lekkie np.
sosna, a s¹ gatunki, które wymagaj¹
gleb ¿yznych. Ró¿ne s¹ tak¿e wyma-
gania co do ilo�ci �wiat³a, modrzew
na przyk³ad jest gatunkiem �wiat³olub-
nym, za� jod³a cieniolubnym.

Czy powinno siê sadziæ w lasach,
ogrodach drzewa przywo¿one np.
zza granicy, z dalekich krajów?

W lasach nale¿y sadziæ rodzime
gatunki, przystosowane do naszych
warunków klimatycznych, z których
powstaje m³ode pokolenie drzew. W
ogrodach mo¿emy sadziæ obce
gatunki jak: daglezja, sosna
wejmutka, sosna czarna itp.

Co Pan s¹dzi o modzie
na ró¿nego rodzaju tuje,
cyprysy i inne dziwol¹gi?

Tuje, cyprysy, ja³owce

mog¹ byæ ozdob¹ na-
szych przydomowych
ogrodów, ale pamiêtaj-
cie, ¿e w naszym krajo-
brazie najlepiej prezentu-

j¹ siê nasze polskie drzewa.
Jakie drzewa warto sadziæ

w naszej okolicy wokó³ domów?
Ka¿dy  powinien posadziæ sobie

gatunek drzewa, który mu siê najbar-
dziej podoba. Najwa¿niejsze, ¿eby
wcze�niej sprawdzi³, czy odpowiada-
j¹ mu warunki glebowe i �wietlne
oraz dba³ o posadzone drzewko. Na-
le¿y wcze�niej pomy�leæ, ¿e drzewo
ro�nie i ¿eby po kilku lat go nie wyci-
naæ, ze wzglêdu na brak miejsca.

Jako redakcja Kleksa posadzi-
li�my niedawno swoj¹ alejê drzew
� �wierków k³uj¹cych. Proszê po-
wiedzieæ, jak powinni�my pielêgno-
waæ te nasze drzewka.

Wasza aleja drzew �wierkowych
przede wszystkim nie powinna byæ
przez Was uszkadzana, nie ³amcie
ga³êzi przez nieostro¿n¹ zabawê, po-
zwólcie im rosn¹æ, wyrwijcie chwa-
sty wokó³ nich rosn¹ce.

Bywa, ¿e ludzie, chc¹c posadziæ
drzewko przy domu, wyrywaj¹ je w

lesie. Czy takie drzewko siê przyj-
mie? Czy wolno tak robiæ?

Sadzonka drzewka wy-
rwana z lasu i posadzona
przy domu bardzo rzadko siê
przyjmuje, usycha, poniewa¿
niszczymy jej system korze-
niowy. Pod ¿adnym pozorem
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nie wolno tak robiæ.
W lesie i na jego obrze¿ach rosn¹

nie tylko drzewa. Jakie inne cieka-
we ro�liny mo¿emy spotkaæ w kom-
pleksach le�nych w naszej okolicy?

W naszej okolicy ro�nie wiele cie-
kawych, rzadkich, chronionych ro-
�lin: podkolan bia³y, bu³awik mieczo-
listny, przylaszczka pospolita, waw-
rzynek wilcze³yko, �nie¿yczka prze-
bi�nieg i wiele innych. Mo¿na spo-
tkaæ cebulicê dwulistn¹ o kwiatach
niebieskich i bardzo rzadk¹ o kwia-
tach bia³ych (albinos).

Wiemy, ¿e jest Pan zami³owanym
ogrodnikiem. Proszê nam podpowie-
dzieæ, jakie ³adne � polskie � ro�li-
ny mo¿na posadziæ na przydomo-
wym skalniaku w naszej okolicy?

W przydomowym skalniaku mo¿-
na posadziæ wiele ro�lin, ale nale¿y
pamiêtaæ, ¿eby ich nie wykopywaæ z

naturalnych stanowisk. £adnie pre-
zentuj¹ siê ciemierniki, goryczki, roz-
chodniki, sasanki, szachownica kost-
kowa, skalnice, pierwiosnki, �nie¿y-
ca wielkokwiatowa, cebulce, zawil-
ce, narcyzy i tulipany botaniczne.

Czy skalniak mo¿na urz¹dziæ w
ka¿dym miejscu?

Skalniak mo¿na usytuowaæ prak-
tycznie w ka¿dym miejscu, nale¿y jed-
nak pamiêtaæ, ¿e s¹ ro�liny, które wy-
magaj¹ i potrzebuj¹ du¿o �wiat³a i cie-
p³a, ale s¹ i takie, które mo¿na sadziæ
w miejscach zacienionych, na pó³noc-
nej wystawie. Zak³adanie skalniaka
powinno byæ poprzedzone zdobyciem
wiedzy na temat ro�lin skalnych.

Dziêkujemy bardzo za rozmowê.
Przygotowa³y:

Agnieszka Michna,
Karolina Ronowska

i Angelika Szajna

Przygotowuj¹c niezapominajkowe
gazetki, staramy siê, by co roku opra-
cowaæ nowe trasy �cie¿ek spacero-
wych po naszej miejscowo-
�ci. Przed rokiem pro-
ponowali�my space-
ry szlakiem osobli-
wo�ci przyrodni-
czych i szlakiem pa-

NIEZAPOMINAJKOWE POMYS£Y

Projekt �cie¿ki spacerowej szlakiem starych
kro�cieñskich dêbów ��Dolina Dêbów�

mi¹tek historycznych. Tym razem za-
praszamy na majow¹ wycieczkê szla-
kiem starych kro�cieñskich dêbów.

Niektóre z nich maj¹ nawet swoje
imiona.

Proponujemy za-
cz¹æ spacer od parkin-
gu w Dêbinie. Tam nad
stawem podziwiaæ mo-
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¿emy �Wincentego�(2), który liczy
sobie 540cm obwodu i jest najgrub-
szym drzewem na terenie lasów
Nadle�nictwa Dukla. W roku 1966
zosta³ on uznany za pomnik przyrody
i wpisany pod numerem 66 do reje-
stru pomników dawnego wojewódz-
twa rzeszowskiego. Mia³ wtedy
500cm obwodu i 25m wysoko�ci a
jego wiek oceniono na 400 lat.  Imiê
�Wincenty� nadano mu kilka lat temu
na wniosek SK �Dêbina�. Upamiêt-
nia pobyt w kro�cieñskim dworze
Wincentego Pola � znanego poety,
patrioty, powstañca, geografa ¿yj¹-
cego w I po³owie XIXw.

Obok ro�nie drugi d¹b (1), kilka-
krotnie trafiony piorunem, ma otwar-
te rany, które zabezpieczone zosta³y
przez dendrochirurgów, czyli �leka-
rzy drzew�. Dziêki temu uda³o siê
przed³u¿yæ mu ¿ycie .

St¹d udajemy siê w kierunku po-
mnika obchodów grunwaldzkich z
1910 roku, gdzie rosn¹ trzy inne stare
dêby. Jeden  z nich jest ju¿ martwy
(4), ale le�nicy pozostawili go jako
ostojê ró¿norodno�ci przyrodniczej. W
jego dziuplach bytuj¹ drobne zwierzê-
ta, za� rozk³adaj¹ce siê drewno jest
pokarmem dla owadów i po¿ywk¹ dla
grzybów le�nych. Pozostawienie ta-
kich starych drzew jest celowe, gdy¿
pomaga zachowaæ równowagê bio-
logiczn¹ w przyrodzie. Dwa pozosta-
³e za� (4,5) s¹ w �wietnej kondycji.

Dalej udajemy siê �cie¿k¹ prowa-
dz¹c¹ przez Dêbinê w kierunku za-
chodnim, by po kilkuset metrach skrê-
ciæ na pó³noc i wzd³u¿ g³êboko wciê-

tego w¹wozu przemierzaæ wieloga-
tunkowy las. Mo¿emy tu zobaczyæ
sosny, osiki, graby, lipy, za� przy wyj-
�ciu z lasu, na rozleg³ej m³ace ro�n¹
potê¿ne wierzby urzekaj¹ce swym
kszta³tem. Nastêpnie przekraczamy
ulicê Dworsk¹ i mijaj¹c dwa potê¿-
ne, pomnikowe dêby (6 i 7), docho-
dzimy drog¹ gminn¹ do brzegu Wi-
s³oka. Wkrótce naszym oczom uka-
¿e siê kolejny potê¿ny d¹b o obwo-
dzie ponad piêæ metrów, który od kil-
ku dni nosi imiê �Jan� (8). Upamiêtnia
on zmar³ego niedawno, pochodz¹cego
z Kro�cienka, znanego poetê, Jana Szel-
ca. Ale to nie koniec szlaku. Nieopo-
dal znajdziemy nastêpnego olbrzyma
(9). To �Aleksander� � imiennik dra-
matopisarza z XIXw., Aleksandra Fre-
dry. Przypomnijmy, ¿e bywa³ on go-
�ciem kro�cieñskiego dworu, odwie-
dzaj¹c swoj¹ siostrê Cecyliê. Tu rów-
nie¿ odby³a siê uczta weselna poety.
Id¹c dalej wzd³u¿ Wis³oka, napotkamy
jeszcze cztery drzewa pomnikowe
(10,11,12,13), w�ród których ro�nie
piêkny wi¹z górski (13). St¹d wzd³u¿
Wis³oka i ogrodzenia dworskiego do-
chodzimy do ulicy Marynkowskiej. By
zamkn¹æ ko³o naszej wycieczki, kieru-
jemy siê w stronê alei kasztanowej (14),
licz¹cej sobie dok³adnie 107 lat. Pro-
wadzi³a ona niegdy� do dworu. Nas za-
prowadzi na parking, z którego zaczy-
nali�my wêdrówkê.

 Ca³a trasa liczy oko³o dwa i pó³
kilometra, ale na jej pokonanie warto
sobie zarezerwowaæ oko³o godziny,
¿eby móc podziwiaæ rosn¹ce przy niej
stare drzewa.
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       Przez kilka majowych dni cho-
dzi³y�my po Kro�cienku Wy¿nym w
poszukiwaniu starych drzew i kapli-
czek oraz ich historii. Mniej intere-
sowa³y nas znane, czêsto widywane
drzewa i kapliczki, choæ i takie te¿
s¹. Nasz¹ ciekawo�æ budzi³y zw³asz-
cza takie, na które nikt nie zwraca
baczniejszej uwagi. Znalaz³y�my ta-
kie! Co wiêcej, nie jest ich ma³o.
Mieszkañcy okazali siê niezwykle
sympatyczni, przedstawiaj¹c nam
bardzo ciekawe historie kapliczek
oraz drzew. Oznaczy³y�my je numer-
kami i nanios³y�my je na mapê Kro-
�cienka. Pod mapami s¹ opisy do
poszczególnych numerków. To wie-
dza, któr¹ uda³o siê nam zdobyæ.
Radzimy wiêc:
       Nie sied� w domu, tylko wy-
bierz siê na majowy spacer po
naszej ciekawej wsi!

Obejrzyj stare i nowe kapliczki!

1. Ceglana kapliczka pomalowana
na bia³o � zbudowana w 1910 r. przez
Franciszka Guniê jako dziêkczynna za
wyzdrowienie z zapalenia p³uc.
2. �Królowo Polski módl siê za
nami� � kapliczka postawiona w
1952 r. przez Genowefê i Edwarda
Barglów. Tajemnic¹ jest, z jakiej okazji
j¹ zbudowano.
3. �Jezu Ufam Tobie� � zbudowa-
na w 2007 r. Po�wiêcona w niedzie-

NIEZAPOMINAJKOWE POMYS£Y

Majowe inwentaryzacje
lê Mi³osierdzia Bo¿ego. Stoi na tere-
nach zagro¿onych powodzi¹. Rodzi-
na wybudowa³a j¹, aby Bóg strzeg³
j¹ od powodzi.
4. �Na cze�æ Marii Niepokalanej
Dziewicy� � zbudowana przez p.
Edwarda Omachla w 1946 r. Nie
wiemy, na jak¹ intencjê.
5. �Ku czci Naj�wiêtszej Maryi
Panny Niepokalanie Poczêtej z
Lourdes� � na pami¹tkê doznanych
³ask w 1910 r. postawi³a j¹ p. Zofia
Typrowicz.
6. Kapliczka bez napisu � zbudo-
wana w 1997 r.
7. Kapliczka z napisami: RP �
1912 � FM � 1928-1938. Nie od-
nalaz³y�my nikogo, kto móg³by przy-
toczyæ nam jej historiê.
8. Bia³y pos¹g Maryi � ok. 25 lat
temu star¹ kapliczkê zbudowan¹
przez p. Józefczyka zast¹piono t¹.
9. Kapliczka fatimska bez napisu
� wybudowana w 2009 roku.
10. Figurka Pana Jezusa z data-
mi: 186� i 1946
11. Dwustronna kapliczka � P. Ry-
szard Kryñski powiedzia³, ¿e obieca³
kiedy�, ¿e jak zbuduje dom, to posta-
wi ko³o niego kapliczkê. W 2000 r. gdy
wywo³ywa³ zdjêcia, ujrza³ na jednym
z nich ducha. By³ on koloru �wietli-
stego, tzn. ¿e by³ dobry. Postanowi³,
¿e na miejscu, gdzie siê on pojawi³,
bêdzie kapliczka. Tak siê sta³o. W
przysz³o�ci p. Kryñski chce samo-
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Rozmieszczenie zinwentaryzowanych przez nas kapliczek.
Numery na mapie odpowiadaj¹ numerom z opisu.
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PODZIWIAJ STARE DRZEWA!

dzielnie zrobiæ do kapliczki figurkê.
12. Kapliczka z napisem: RP �
1916-1964. Nikt nam o niej nie opo-
wiedzia³.
13. Kapliczka bez napisu � zbu-
dowana ok. 30 lat temu, bez okazji.
14. Kapliczka bez napisu � posta-
wiona przesz³o 30 lat temu przez p.
Józefa, który by³ cz³owiekiem bardzo
religijnym.
15. Kapliczka bez napisu � Wybu-
dowana najpierw na glinie, a potem na
betonie, równie¿ przez p. Józefa.
16. Kapliczka z tabliczk¹ w �rodku
� Zbudowana w 1985 r., w 1986 r.
po�wiêci³ j¹ ks. Jacek Rawski.
17. Kapliczka bez napisu � wybu-
dowana w latach 70., w dowód

1. Wierzba na której ro�nie
czeremcha - obw. 315 cm
2. Grusza � ponad 2 metry
obwodu, mo¿e to byæ najgrub-
sza grusza w Kro�cienku a
nawet w powiecie!
3. Modrzew � obw. 190 cm.

Posadzony 30 lat temu. W 2005 r.
uderzy³ w niego piorun, ga³¹� ode-
rwa³a siê i uderzy³a w córkê w³a�ci-
cieli posesji.
4. Jesion � obw. 250 cm. Posadzo-
ny ponad 100 lat temu lub sam siê
wysia³, poniewa¿ ros³o tam du¿o
drzew tego gatunku.
5. Orzech � obw. 175 cm. Posadzo-
ny 40 lat temu. Umarz³ w zimie i opu-
�ci³. Tak by³o ju¿ 3 razy.

wdziêczno�ci za wybawienie mê¿a z
choroby.
18. Kapliczka bez napisu � postawio-
na w 1945 r. z wdziêczno�ci, ¿e nikt z
rodziny nie zgin¹³ na wojnie. Najpierw
zbudowana by³a z drewna, ale zgni³a.
Przebudowano j¹  ok. 1960 r.
19. Kapliczka bez napisu � zbudo-
wana w 1996 r. z okazji wyzdrowienia.
20. Kapliczka bez napisu � ufun-
dowana w 1979 r. przez Helenê i Jana
Glazarów.
21. Kapliczka bez napisu � ma ona
ok. 100 lat. Lepiona by³a z b³ota i kamie-
ni. Odnowiono w niej Matkê Bosk¹.
22. Kapliczka bez napisu � jest ona
zabytkiem z 1899 r. Odnowiono j¹ na
100-lecie istnienia.

6. Trzy jab³onki � Posadzone w 1937
r. przez Stanis³awa Bargla i jego cór-
kê Janinê. Pan Stanis³aw chcia³ mieæ
sad, wiêc posadzi³ w nim te drzewa.
7. Orzech � siostra jednego z miesz-
kañców naszej wsi pracowa³a u o.o.
kapucynów w ich ogrodzie. Ros³o
tam du¿o ma³ych orzechów. 25 lat
temu wyrwa³a jeden z nich i zasadzi-
³a w swoim ogrodzie.
7a. Orzech - Sadzony w przeddzieñ
�lubu p. Gomó³ków.
8. Kasztanowa Aleja � Zasadzona
przez mieszkañców dworu. Najwiêk-
szy kasztanowiec liczy ok. 300 cm
obwodu, a najmniejszy ok. 210 cm.
9. Jab³oñ � obw. 150 cm, ma ponad
60 lat.
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Rozmieszczenie odnalezionych przez nas starych drzew.
Numery na mapie odpowiadaj¹ numerom z opisu.
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O tym, ¿e kultur¹ trzeba siê wykazy-
waæ w ka¿dej sytuacji, wszyscy wie-
dz¹. Nikogo wiêc pewnie nie zdziwi, ¿e
dotyczy to tak¿e zachowania w plene-
rze, na ³onie natury; niezale¿nie od tego,
czy kto� nas obserwuje, czy nie. Oto

Szko³a dobrych manier

Cz³owiek na ³onie przyrody,
czyli niezapominajkowy savoir vivre

kilka zasad, o których trzeba pamiêtaæ:
n �rodowisko jest w³asno�ci¹ ogó-
³u; nie niszcz go bezmy�lnie.
n Pod ¿adnym pozorem nie zrywaj
ro�lin znajduj¹cych siê pod ochron¹.
n Nie niszcz kwietników, klombów,

10. Jab³oñ � obw. 150 cm. Posadzo-
na 40 lat temu, a mo¿e du¿o wcze�niej.
11. Kasztan � obw. 190 cm, ma 50 lat.
12. Lipa � obw. 212 cm. Posadzono
j¹ 70 lat temu. Zawsze na Zielone
�wi¹tki obrywano z niej ga³êzie.
13. D¹b � obw. 203 cm, ma 70 lat.
14. Jab³oñ� obw. 144 cm. Posadzo-
no j¹ 11 listopada 1939 r.
15. Jab³oñ � obw. 150 cm. Ma po-
nad 40 lat.
16. D¹b � obw. 485 cm. Jest to bardzo
stare drzewo, poniewa¿ liczy a¿ 300
lat!!! Niestety, nied³ugo bêdzie �ciête.

17. Orzech � posadzo-
ny 50 lat temu.
18. Jab³oñ � obw. 195
cm. Rodzi wczesne jab³-
ka i ma ok. 100 lat.
19. Dwie lipy � Maj¹ po-
nad 50 lat. Posadzono je na
wprowadziny, by otrzymy-

waæ herbatê z kwiatu lipowego.
20. Jab³oñ � obw. 160 cm. Posadzo-
na 40 lat temu na wprowadziny.
21. Orzech � obw. 175 cm. Posadzo-

ny 45 lat temu na urodziny wnuczki.
22. Jesion pospolity (Jedno z naj-
wy¿szych drzew w Kro�cienku) �
obw. 334 cm, ma ok. 100 lat.
23. Podwójny orzech � obw. 182
cm, ma 20 lat.
24. D¹b � ma ponad 50 lat.
25. Jesion � ma ok. 40 lat.
26. Kasztan � ma ok. 90 lat.
27. Dwie grusze � maj¹ ponad 100 lat.
Obie maj¹ tyle samo obwodu � 280 cm.
Posadzone przez p. Gerarda Frydrycha.
28. Jesiony � maj¹ ponad 100 lat.
Najwiêkszy ma 230 cm obwodu. Posa-
dzony równie¿ przez p. Gerarda Fry-
drycha. Rosn¹ na dzia³ce p. Surmaczów.
Nie wszystkie wielkie drzewa uda³o
siê nam spisaæ, zmierzyæ i poznaæ ich
historiê. Postaramy siê to zrobiæ na-
stêpnym razem. Za pomoc serdecz-
nie dziêkujemy mieszkañcom Kro�cien-
ka Wy¿nego!!!

  Agnieszka Michna, Karolina Ro-
nowska, Ma³gorzata Omachel,

Natalia Wacek, Ma³gorzata Kielar,
Magda Tomkowicz
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zieleni na skwerach.
n Nie zrywaj narêczy kwiatów po to
tylko, ¿eby je za moment wyrzuciæ .
n Nie wypisuj i nie wycinaj inicja-
³ów ani innych znaków na drzewach.
n Nie przybijaj na drzewach og³o-
szeñ gwo�d�mi.
n Nie wyrywaj posadzonych przez
kogo� drzewek i krzewów, by je dla
zasady zniszczyæ.
n Nie wykopuj sadzonek drzew w
lesie (przesadzone do ogrodu rzadko
siê przyjmuj¹).
n Nie wylewaj zu¿ytych �rodków
chemicznych do �rodowiska.
n Nie myj roweru ani samochodu
na skwerze, w lesie nad rzek¹.
n Nie ha³asuj w kompleksach le-
�nych i ostojach zwierzyny.
n Nie p³osz zwierzyny w miejscach jej
¿ycia, nie dra¿nij jej, nie denerwuj � tak-
¿e w trosce o swoje bezpieczeñstwo.
n Nie niszcz gniazd, nor i innych
miejsc, które s¹ �domem� zwierz¹t.
*Nie zabieraj psa bez smyczy na spacer

po lesie, rezerwacie, parku
narodowym.
n W tych miejscach
poruszaj siê tylko wy-
znaczonymi szlakami.
n Nie pal ognisk i nie biwakuj
w miejscach do tego nieprzezna-
czonych.
n Nie zostawiaj po sobie
�mieci, nie wyrzucaj w krzaki, na
�cie¿kê folii, butelek itp.
n Nie niszcz infrastruktury parków,
parkingów, rezerwatów przyrody,
czyli porêczy, ³awek, tablic informa-
cyjnych, koszy na �mieci.
n Zapomnij o ha³asowaniu i pusz-
czaniu g³o�nej muzyki w plenerze.
n Nie chod� tam, gdzie pisze, ¿e nie wolno.
n Pod ¿adnym pozorem nie wje¿d¿aj
do lasu motorowerem.
Cz³owiek kulturalny przestrzega tych
zasad nawet wtedy, gdy nikt go nie
widzi. Pamiêtaj o tym nie tylko w
Dniu Polskiej Niezapominajki.

Agnieszka Wójcik
i Monika Biedka

Brzoza
Ro�nie w ca³ej Polsce, ale zajmuje
tylko nieca³e 6% powierzchni krajo-
wych lasów. Przez poetów uwa¿ana
jest za najbardziej polskie drzewo.
Nie osi¹ga imponuj¹cych rozmiarów
- najwiêksza ma 321 cm obwodu i
ro�nie w parku w Gdyni. Brzoza
wystêpuje niemal w ca³ej Europie i

POLSKIE DRZEWA

Azji, jest bardzo odporna na zmienne
warunki atmosferyczne i klimatycz-
ne. Mo¿e rosn¹æ niemal na ka¿dym
rodzaju gleby. Od 3 roku ro�nie szyb-
ko, w lasach ¿yje 40-60 lat. W staro-
¿ytnym Rzymie pêki brzozowych lik-
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torskich by³y symbolem w³adzy. W
�redniowieczu rózgami brzozowymi
wypêdzano diab³a z dusz opêtanych
ludzi. Brzoza zawsze by³a natchnie-
niem poetów np. Lucjana Rydla,
Adama Mickiewicza.

Buk
Zajmuje 5% powierzchni le�nej na-
szego kraju i wystêpuje tylko w pa-
sie gór i na Pomorzu Zachodnim.
Zachwyt budz¹ buki pomorskie w
Puszczy Bukowej pod Szczecinem
osi¹gaj¹ce 40 metrów wysoko�ci.
Najgrubszy polski buk, licz¹cy 7,5m
obwodu ro�nie w Nadle�nictwie No-
wogard. Drewno bukowe jest dosko-
na³ym surowcem na wêgiel do gril-
lowania. Wypa³ wêgla od czasów
�redniowiecza dawa³ ludziom w Kar-
patach prace i zarobek. Do dzi� prze-
trwa³y takie nazwy terenowe jak:
Wêglówka, Wêglowe, Smolnik czy
Mielerzysko, dokumentuj¹ce dawne
miejsca wypa³u. Buk by³ uwa¿any
dawniej za drzewo magiczne. Rozwi-
jaj¹c siê wiosn¹ zwiastowa³ rozpoczê-
cie wypasów na halach i po³oninach.
W Bieszczadach mo¿na znale�æ naj-
wiêcej nazw terenowych  wywodz¹-
cych siê od tego drzewa: Bukowica,
Bukowiec, Buk, Bukowe Berdo, Po-
³onina Bukowska, Prze³êcz Bukow-
ska, Bukowinka i wiele innych.

D¹b
W Polsce najpospolitszy jest d¹b szy-
pu³kowy. Popularny sta³ siê te¿ d¹b
czerwony, który pochodzi z Ameryki

P ó ³ n o c n e j .
Wi z e r u n e k
jego li�ci,
d z i w n y m
przypadkiem,
zdobi dzisiaj
polskie drobne monety. Naturalne
lasy dêbowe przetrwa³y jedynie w
Puszczy Bia³owieskiej. Po dawnych
lasach dêbowych pozosta³y do dzi� je-
dynie nazwy. Przyk³adowo; mamy w
kraju 29 miejscowo�ci o nazwie Dê-
bina, za� takie jak: Dêbica, D¹brów-
ka, Dêbowiec trudne s¹ do policze-
nia.

Lipa
W Polsce wystêpuje w naturze 2
gatunki tego drzewa: drobnolistna i
szerokolistna. Najgrubsza lipa w pol-
skich lasach ro�nie ko³o Pi³y w nad-
le�nictwie Cz³opa. Jej potê¿ny pieñ z
dwoma �pasierbami�; jest prawdzi-
w¹ ozdob¹ jednaj z le�niczówek, osi¹-
gn¹³ on obwód 815cm. W parku pa-
³acowym w Dukli podziw budzi
wspania³a aleja lipowa z gêsto roz-
sadzonymi drzewami niecodziennej
urody. W Kro�cienku Wy¿nym ko³o
ko�cio³a parafialnego stoi piêkna lipa,
która nazwano �Cecyli¹�, dla uczcze-
nia pamiêci w³a�cicielki wsi, Cecylii
z Fredrów Jab³onowskiej, siostry
Aleksandra Fredry.

Modrzew
Wystêpuje na terenie Polski w
dwóch rodzimych podgatunkach:
modrzew  europejski i modrzew pol-
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ski. Rosn¹ te¿ u nas gatunki introdu-
kowane:  modrzew japoñski, mo-
drzew syberyjski i modrzew sudec-
ki. Modrzew europejski jest w na-
szym kraju powszechny, choæ naj-
czê�ciej spotkaæ go  mo¿na na po³u-
dniu i pó³nocnym wschodzie kraju.

�Stokrotka� -  Shazza
Gdzie strumyk p³ynie z wolna,
Rozsiewa zio³a maj,

Stokrotka ros³a polna,
A nad ni¹ szumia³ gaj.
Stokrotka ros³a polna,
A nad ni¹ szumia³ gaj.
W tym gaju tak ponuro,
¯e a¿ przera¿a mnie.
Ptaszêta za wysoko,
A mnie samotnej �le.
Ptaszêta za wysoko,
A mnie samotnej �le.

�Narcyz� - £zy
To ja, Narcyz siê nazywam,
Przepraszam i dziêkujê - ja tych s³ów nie u¿ywam,
Jestem piêkny i uroczy - popatrzycie w moje oczy,
Jestem przecie¿ najpiêkniejszy, a na pewno najskromniejszy.

Lista przebojów

Stare i nowe piosenki
z polskim kwiatkiem w tle

Od redakcji:
W tym numerze gazetki rezygnujemy z tradycyjnej listy przebojów na rzecz
przypomnienia piosenek �kwiatowych�. S¹ one naprawdê wdziêczne. Oka-
zuje siê, ¿e kwiaty inspirowa³y i inspiruj¹ nie tylko poetów, ale i muzyków!
Oto fragmenty wybranych piosenek.

Szybko wyrasta, zw³aszcza  w m³o-
do�ci. Potrafi osi¹gn¹æ wysoko�æ 50
m i do¿yæ wieku 400 lat.

Joanna Wojtuñ,
Gabriela Rajchel

Konsultacja:
p. Edward Marsza³ek
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To ja, Narcyz siê nazywam,
Powodzenia oraz proszê - ja tych s³ów nie u¿ywam,
Jestem �liczny jak kwiatuszek, który wabi setki muszek,
Niepotrzebne mi podboje, aby wszystkie by³y moje.

,,Polskie kwiaty�- Bayer Full
�piewa Ci obcy wiatr,
Zachwyca piêkny �wiat,
A serce têskni.
Bo gdzie� daleko st¹d
Zosta³ rodzinny dom,
Tam jest najpiêkniej.

Tam w³a�nie teraz rozkwit³y kwiaty:
Stokrotki, fio³ki, kaczeñce i maki.
Pod polskim niebem,
w szczerym polu wyros³y
Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie jest Polska.

�Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr� - Czerwone Gitary
                Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr,
                Po co wiêc wracasz do tamtych lat?
                Zgubionych dni nie znajdziesz ju¿,
                Choæ przejdziesz �wiat i wszerz i wzd³u¿.

                Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr,
                Dawno zmieni³a� swych marzeñ kszta³t.
                I dzisiaj Ty, i dzisiaj ja -
                To drogi dwie i szczê�cia dwa ...

�Jesienne ró¿e� - Mieczys³aw Fogg
Jesienne ró¿e, ró¿e smutne, herbaciane.
Jesienne ró¿e s¹ jak usta twe kochane.
Drzewa w purpurze ostatni daj¹ nam schron,
A serca bij¹ jak dzwon, na jeden ton.
Jesienne ró¿e szepcz¹ cicho o rozstaniu,
Jesienne ró¿e mówi¹ nam o po¿egnaniu.
I w li�ci chmurze idziemy przez parku g³uszê.
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Jesienne ró¿e wiêdn¹ ju¿.

�P¹ki bia³ych ró¿�- piosenka wojenna
Rozkwit³y p¹ki bia³ych ró¿,
Wróæ Jasieñku z tej wojenki wróæ !
Wróæ uca³uj jak za dawnych lat -
Dam ci za to ró¿y  najpiêkniejszy kwiat...

               K³ad³am ja ci  id¹cemu w bój,
               Bia³¹ ró¿ê za karabin twój.
               Nim odszed³e� mój Jasieñku st¹d -
               Nim ¿e� próg przest¹pi³,
               Kwiat na ziemi zwi¹d³...

�S³odkie fio³ki�
               S³odkie fio³ki,
               s³odsze ni¿ wszystkie ró¿e.
               Calutkie wzgórze od stóp do g³ów,
               zmieni³o siê w s³odki bukiecik, ach! ach!

               Ten lasek li�ciasty,
               gdzie spotkaæ siê z nim wybieg³am,
               gdy mgie³ka wiosenna siê snu³a
               w�ród grabów zwyczajnych, jak dym
               i muszki bzyka³y, rozkwit³y... Joanna Wojtuñ

NIEZAPOMINAJKOWE POMYS£Y
Szlakiem najstarszych nagrobków

i pomników cmentarnych
W ubieg³ym roku przedstawia-

li�my w niezapominajkowym Kleksie
dawne pomniki z naszego cmentarza.
Teraz chcemy zaproponowaæ spacer
po cmentarzu celem ich obejrzenia; dla-
tego przygotowali�my plan ich roz-

mieszczenia, by ³atwiej do nich trafiæ.
Kryj¹ w sobie losy ludzi, którzy two-
rzyli historiê naszej wsi. Warto je obej-
rzeæ, jako zabytki, ale równie¿ po to,
¿eby siê chwilê nad nimi zadumaæ.
Wszak o przesz³o�ci te¿ trzeba pamiê-
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1. Nagrobek Ludwika
Nowaka- by³ nauczycie-
lem w naszej szkole, ¿y³ w
drugiej po³owie XIX w.
2. Nagrobek Stanis³awa
Jab³onowskiego- cz³on-
ka rodziny w³a�cicieli
dworu, zmar³ w 1800 r.
3. Nagrobek ksiêdza
Wawrzkowicza - ¿y³ w la-
tach 1886 - 1910.
4. Nagrobek Jana Starka
- zmar³ w 1920r.
5.6. Nagrobek Marii i
Kazimierza Orpiszew-
skich- byli w³a�cicielami
dworu, Maria zmar³a w
1933r., a Kazimierz w
1897r. Nagrobek ten kry-
je równie¿ szcz¹tki hrabie-
go Kazimierza Badenie-
go - prawnika, pos³a na
sejm, dzia³acza o�wiato-
wego, zmar³ w 1943r.
7. Nagrobek Zosi Timofiewicz -
¿y³a w latach 1893 - 1897.
8. Nagrobek Stanis³awa Siedlec-
kiego.
9. Nagrobek Wincentego Zarem-
by Skrzyñskiego - nale¿a³ do rodzi-
ny w³a�cicieli dworu, zmar³ w 1895r.
10.Nagrobek Wojciecha Pi¹tkiewicza.
11. Nagrobek osoby nieznanej.
12. Nagrobek osoby nieznanej.
13. Nagrobek Wiktorii i Jana Jó-
zefowiczów - nauczyciele z miejsco-
wej szko³y, Wiktoria zmar³a w 1895r.,
a Jan w 1916r.
14.Nagrobek ksiêdza Jana Telmy
- proboszcz w Kro�cienku od 1920r.

do 1962r.
15.Nagrobek ksiêdza Wincentego
Telegi - proboszcz, który budowa³ nasz
ko�ció³, zmar³ w 1919r.
16.Nagrobek ksiêdza Andrzeja Nowi-
ny Ujejskiego - ¿y³ w pierwszej po³o-
wie XIXw., autor kroniki parafialnej.

         Przy kilku pomnikach nie potra-
fimy podaæ lat ¿ycia lub informacji o
osobie. Mo¿e Wam siê uda je znale�æ!
Spróbujcie!

Rafa³ Szelc,
Gabry� Nó¿ka

i Adrian Fejkiel
Konsultacja: p. Maria Marsza³ek

Plan rozmieszczenia starych nagrobków
na cmentarzu.
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Kro�cienko Wy¿ne (dawna na-
zwa Krosien, Kroszczenko) zo-
sta³o za³o¿one oko³o  1350r., przez
Kazimierza Wielkiego i zasiedlone
przez osadników niemieckich. Jest
bardzo prawdopodobne, ¿e osadnicy
kro�cieñscy przybyli tu ze �l¹ska i w
przewa¿aj¹cym stopniu byli pocho-
dzenia niemieckiego. Za³o¿yli tu pa-
rafiê, przywo¿¹c ze sob¹ kult �wiê-
tego Marcina. By³a to wie� królew-
ska. za³o¿ona na prawie niemieckim.
Dokument lokacyjny nie zachowa³ siê
do naszych czasów. Na podstawie
dokumentu lokacyjnego Iskrzyni mo¿-
na przyj¹æ, ¿e Kro�cienko Wy¿ne po-
wsta³o miêdzy 1349 a 1351 rokiem.

 Wie� powsta³a na terenie le�nym
a tereny rolnicze uzyskiwano poprzez
karczowanie lasu. Podstawowa jed-
nostk¹ miary  ziemi by³ ³an, który
dzieli³ siê na morgi. Ka¿dy osadnik
dosta³ po 1 ³anie ziemi. By³y to tzw.
³any kmiece. Zasad�ca (osadnik, któ-
ry zak³ada³ wie�, na którego by³ wy-
stawiony dokument lokacyjny) zosta³
so³tysem wsi i otrzyma³ 2 ³any. Ka¿-
dy osadnik stopniowo karczowa³ te-
ren, przez szereg lat powiêkszaj¹c
obszar gruntu i pastwisk.

Organizacjê Kro�cienka rozpo-
czêto od wytyczenia dróg po obu
stronach Wis³oka. Nastêpnie wyty-
czano dzia³ki dla kolonistów i wybu-
dowano ko�ció³. Najwa¿niejsz¹ po-
staci¹ we wsi by³ so³tys. Mia³ on pra-

 ST¥D JESTE�MY -
Z KART HISTORII KRO�CIENKA WY¯NEGO

wo do za³o¿enia karcz-
my, m³yna. Nie p³aci³
czynszu od u¿ytkowa-
nej ziemi i otrzymywa³
czê�æ podatku. Pe³ni³ on rów-
nie¿ rolê sêdziego lub prze-
wodniczy³ ³awie s¹dowej.
Pierwszym znanym ze �róde³ so³ty-
sem by³ Jen Hezemer.

 Oprócz so³tysa wa¿n¹ postaci¹ we
wsi by³ równie¿ pleban. Pierwszym
znanym ze �róde³ plebanem w Kro-
�cienku by³ Jakub, dziekan sanocki.

 Jak ju¿ pisa³y�my, Kro�cienko
by³a to wie� królewska, czyli nale¿¹-
ca do króla. �wiadczy o tym organi-
zacja wsi oraz herb. Widnieje w nim
orze³ piastowski oraz lew. Nad nimi
umieszczona jest korona Kazimierza
Wielkiego. Tak by³o jednak  tylko do
rozbiorów. Po roku 1795 Kro�cien-
ko znalaz³o siê w rêkach Austrii (Ga-
licja) i pozostawa³o pod panowaniem
austriackim a¿ do 1918r., kiedy to
Polska odzyska³a niepodleg³o�æ.

Wie� rozwija³a siê w górê i w dó³
rzeki, urastaj¹c czasem do du¿ych
rozmiarów. Wybudowano ko�ció³,
dwór, ochronkê prowadzon¹ przez
siostry oraz szko³ê.

W 1995r. utworzono gminê Kro-
�cienko Wy¿ne, która obecnie liczy
ok. 5tys. mieszkañców.

Gosia Omachel,
Agnieszka Michna

Konsultacja: p. Sebastian Frydrych
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Kilka lat temu obchodzili�my
650-lecie Kro�cienka Wy¿nego.
Czy to znaczy, ¿e powsta³o ono do-
k³adnie w 1350 r. i na jakiej pod-
stawie mo¿na to stwierdziæ?

Moment za³o¿enia miejscowo�ci
³¹czy siê z okre�lonym wydarzeniem
o charakterze prawno-administracyj-
nym. W czasach �redniowiecza  wi¹-
zano to z wydaniem dla niej doku-
mentu lokacyjnego. W przypadku
naszej wsi jego autorem by³ król Ka-
zimierz Wielki. Jednak kro�cieñski
dokument nie zachowa³ siê do na-
szych czasów. Nie wspomina³y o nim
tak¿e pó�niejsze dokumenty zwi¹za-
ne z przesz³o�ci¹ Kro�cienka. Dla-
tego czasu lokacji wsi nie jeste�my
w stanie okre�liæ precyzyjnie. Z tego
powodu historyk musi dokonaæ pew-
nej analizy wydarzeñ historycznych.
W tym przypadku mo¿na wzi¹æ pod
uwagê czas powstania innych, s¹-
siednich miejscowo�ci: Krosna i

Iskrzyni. Pierwsz¹ loko-
wano w 1348 r., za�

drug¹ w 1352 r.
Kro�cienko le¿y
miêdzy nimi, st¹d
uwzglêdniaj¹c
rozprzestrzenia-

nie siê fali osadniczej
od centrów miejskich w

g³¹b terenów niezasiedlo-

ZNANI W �RODOWISKU

O dawnym Kro�cienku
Wywiad z Panem Profesorem Romanem Pelczarem,

historykiem pochodz¹cym z naszej wsi
nych, mo¿na za³o¿yæ, ¿e Kro�cienko
powsta³o pó�niej ni¿ Krosno, a wcze-
�niej ni¿ Iskrzynia. Przyjêty rok 1350
jest  umowny, choæ byæ mo¿e rze-
czywi�cie nasza wie� w³a�nie wtedy
powsta³a. Mam nadziejê, ¿e komu�
uda siê w przysz³o�ci trafiæ na jaki�
nieznany nam dokument odnosz¹cy
siê do tego wydarzenia i wtedy bê-
dziemy mogli zweryfikowaæ nasze hi-
potetyczne wyliczenia.

 Czy dzieje Kro�cienka kryj¹ w
sobie jakie� zagadkowe historie?
Proszê o nich opowiedzieæ.

Kro�cienko ma podobne dzieje do
innych wsi z okolic Krosna. Trudno
wyszukaæ jakie� nadzwyczajne, a tym
bardziej zagadkowe historie. Wydaje
mi siê, ¿e do do�æ tajemniczych i do
koñca niezbadanych wydarzeñ mo¿-
na by³oby zaliczyæ napad Tatarów w
1624 r. Do dzisiaj nie wiadomo, czy
spalili oni ówczesny ko�ció³, czy tylko
go ograbili z cennych przedmiotów.

 Mówi siê, ¿e Kro�cienko zak³a-
dali niemieccy osadnicy. Je�li tak,
to sk¹d siê wziêli na Podkarpaciu,
wiele setek kilometrów od swojego
kraju? Czego tu szukali?

W czasach �redniowiecza ludzie
czêsto siê przemieszczali. By³o to zja-
wisko charakterystyczne dla ca³ej
Europy. G³ównymi powodami stawa-
³y siê wzglêdy polityczne i gospodar-
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cze; liczne wojny, zniszczenia, wyso-
kie obci¹¿enia podatkowe itp. Zmu-
sza³y one mieszczan i ch³opów do szu-
kania lepszych warunków do ¿ycia
poza dotychczasowym miejscem za-
mieszkania. W po³owie XIV w. swo-
istym azylem dla wielu z nich sta³a siê
Polska pod rz¹dami Kazimierza Wiel-
kiego. Nasze pañstwo wzmacnia³o siê
po okresie rozbicia dzielnicowego.
Król zdoby³ tak¿e nowe tereny ruskie,
le¿¹ce wcze�niej na wschód od gra-
nic Polski, które by³y s³abo skolonizo-
wane. W³adcy  zale¿a³o na ich szyb-
kim  zagospodarowaniu. Dlatego
stwarza³ sprzyjaj¹ce warunki dla
wszystkich chêtnych do osiedlania siê
na tych ziemiach. A poniewa¿ w tym
czasie  Rzesza Niemiecka znajdowa-
³a siê w kryzysie gospodarczym oraz
grozi³a jej epidemia d¿umy, dlatego
czê�æ jej mieszkañców zdecydowa³a
siê na emigracjê i wêdrówkê w po-
szukiwaniu lepszego ¿ycia. Osiedlali
siê oni w ró¿nych miejscowo�ciach
Podkarpacia na szlaku �na wschód�
od ziem niemieckich. Niektórzy przy-
byli na teren naszej wsi i zaczêli j¹ or-
ganizowaæ oraz kolonizowaæ.

 Gdzie by³o pierwsze centrum
naszej wsi?

Trudno mówiæ o jakim� �cen-
trum� wsi. Powszechnie przyjmuje
siê, ¿e centralnym miejscem w miej-
scowo�ciach � siedzibach parafii - by³
ko�ció³ oraz plebania. Mo¿emy wiêc
i my podobnie uznaæ. By³y to jedyne
wiêksze budowle we wsi, nie licz¹c
dworku  (domu) so³tysiego. Dopiero
znacznie pó�niej w topografiê Kro-

�cienka wpisa³ siê dwór
szlachecki. W Kro�cien-
ku pocz¹tkowo cha³upy
budowano w s¹siedztwie
�wi¹tyni parafialnej. Stopnio-
wo, w miarê przybywania mieszkañ-
ców, zabudowa zaczê³a i�æ w kierun-
ku wschodnim i zachodnim po stro-
nie pó³nocnej i po³udniowej, wzd³u¿
dróg wytyczonych nad Wis³okiem.

 Który okres w historii Kro�cien-
ka by³ wg Pana najlepszy dla na-
szej wsi, a który najtrudniejszy?

Najlepsze okresy w dziejach wsi  to
lata od pocz¹tków miejscowo�ci do po-
³owy XVI w. oraz  prze³om XX i XXI w.
Pierwszy przedzia³ czasowy obejmowa³
okres gospodarki czynszowej i stosunko-
wo niskich obci¹¿eñ gospodarczych.
Drugi � to lata, gdy Kro�cienko sta³o siê
siedzib¹ gminy, czego efekty ka¿dy mo¿e
dostrzec. Znacznie wiêcej mo¿na by³o-
by wskazaæ trudnych okresów. Wywo-
³ane by³y one ró¿nymi problemowymi sy-
tuacjami, jak choæby  zniszczeniami wo-
jennymi i ubytkiem ludno�ci w okresie
�potopu� szwedzkiego, du¿ymi obci¹¿e-
niami pañszczy�nianymi w XVIII i I po³.
XIX w., pomorami byd³a i zarazami oraz
przys³owiow¹ �bied¹ galicyjsk¹�, emigra-
cj¹ zarobkow¹ w XIX i pocz¹tkach XX
w. Tak¿e okres miêdzywojenny nie by³
wolny od trudno�ci tego rodzaju.

 Proszê wymieniæ 10 kro�cie-
niaków najwa¿niejszych dla histo-
rii naszej wsi i powiedzieæ krótko,
czym siê zas³u¿yli.

W historii Kro�cienka da siê wy-
eksponowaæ pewne sylwetki, które
w sposób szczególny wp³ynê³y na
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jego dzieje lub zwi¹zane by³y z nim
urodzeniem. Je¿eli mia³bym dokony-
waæ  swoistego rankingu (ale tylko
w stosunku do osób ju¿ nie¿yj¹cych
od pewnego czasu), to wydaje mi siê,
¿e na ca³ej przestrzeni historii wsi
najwa¿niejsz¹ grupê tworzyli miejsco-
wi proboszczowie. Ksiê¿a kro�cieñ-
scy przez wiele wieków nale¿eli do
bardzo nielicznej wówczas grupy
miejscowej inteligencji. Tak¿e w XIX
i XX w., mimo powstania w Kro�cien-
ku szerszego �rodowiska intelektual-
nego, nadal nadawali ton ¿yciu spo-
³ecznemu i kulturalnemu.  W�ród nich
nale¿a³oby wymieniæ ks. Andrzeja
Ujejskiego (autora bezcennych zapi-
sów w kronice parafialnej, organiza-
tora wielu miejscowych dzie³ spo³ecz-
no-religijnych) oraz proboszczów z
XX w.: ks. Wincentego Telegê, ks.
Jana Telmê, ks. Jana Wajsa. Ponad-
to nale¿y pamiêtaæ o naszym rodaku
ks. Wojciechu Michnie (znanym ga-
licyjskim pisarzu i dzia³aczu spo³ecz-
no-politycznym). W�ród osób �wiec-
kich na wyeksponowanie zas³uguj¹
niektórzy miejscowi �panowie z dwo-
ru�. W�ród nich palmê pierwszeñ-
stwa przyzna³bym Cecylii Jab³onow-
skiej, dobrodziejce ko�cio³a i opiekun-
ce potrzebuj¹cych. Warto pamiêtaæ
tak¿e o wieloletnim kierowniku szko-
³y powszechnej z prze³omu XIX i XX
w. � Janie Józefowiczu. Do grupy tej
zaliczy³bym tak¿e ¿yj¹cego w XIX w.
gospodarza Antoniego Lorensa (do-
brodzieja ko�cio³a). My�lê, ¿e s¹ tu
te¿  miejsca dla osób ¿yj¹cych w XX
w. By³o ich wielu, a to z powodu roz-

wijaj¹cej siê tu dzia³al-
no�ci spo³ecznej, religij-
nej i kulturalnej. S¹dzê,
¿e w tej grupie nale¿a-
³oby wyeksponowaæ
wieloletnich organistów i
dzia³aczy spo³ecznych: Jana
Pojnara i W³adys³awa Piêko-
sia.

Wspomnia³ Pan proboszczów,
wiêc zapytamy o stary ko�ció³.
Gdzie on tak naprawdê sta³ i dla-
czego go ju¿ nie ma?

  Stary ko�ció³ usytuowany by³
obok dzisiejszego pomnika Cecylii Ja-
b³onowskiej. By³a to budowla niezbyt
du¿a, drewniana, z dzwonnic¹. Wo-
kó³ znajdowa³ siê cmentarz, gdy¿  tak
prawie do koñca XVIII w. lokalizo-
wano miejsca �wiecznego spoczyn-
ku�. W ciep³ych okresach roku wier-
ni nie tylko gromadzili siê wewn¹trz
�wi¹tyni, ale tak¿e pod daszkiem
umieszczonym wzd³u¿ jej �cian oraz
miêdzy grobami cmentarnymi. W
po³owie XIX w. wokó³ �wi¹tyni zbu-
dowano murowane kaplice, z których
jedna przetrwa³a do dnia dzisiejsze-
go. Ko�ció³ ten sto lat temu zosta³
przez miejscow¹ ludno�æ rozebrany.
Sta³o siê to po wybudowaniu nowe-
go, murowanego i bardzo okaza³ego.
Wydarzenie to mia³o do�æ sensacyj-
ny przebieg, gdy¿ ch³opi dokonali sa-
mowoli budowlanej, nie uzgodnili tego
ani z w³adzami ko�cielnymi, ani pañ-
stwowymi. Po starym ko�ciele po-
zosta³y jedynie jego fotografie oraz
czê�æ wewnêtrznego wyposa¿enia.

Wokó³ ko�cio³a by³ cmentarz. To
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nie by³ jednak jedyny cmentarz w
naszej wsi. Podczas naszych nie-
zapominajkowych wêdrówek w
ubieg³ym roku trafili�my do Ksiê-
¿ego Lasu na cmentarz cholerycz-
ny. Dlaczego w XIX wieku ludno�æ
wsi zniszczy³a epidemia? I jaka to
by³a epidemia?

 Epidemie ró¿nych chorób zaka�-
nych nawiedza³y Kro�cienko od
pierwszych wieków istnienia wsi.
Nie mo¿emy jednak prze�ledziæ ich
przebiegu i czasu wystêpowania,
gdy¿ nie posiadamy stosownych in-
formacji. Na pewno zarazy pojawi³y
siê tak¿e w pocz¹tkach XVIII w. O
obecno�ci chorób zaka�nych w XIX
w. wiemy dlatego, ¿e zamieszczono
o nich stosowne zapisy w kronice pa-
rafialnej oraz w ksiêdze zmar³ych.
Nie by³a to jednak jedna epidemia,
lecz ca³a ich seria, ujawniaj¹ca siê w
krótkich odstêpach czasu. Ogólnie
mówi siê o zarazie, ale w rzeczywi-
sto�ci by³y to ró¿ne choroby powodu-
j¹ce du¿¹ �miertelno�æ, zw³aszcza
w�ród ma³ych dzieci i osób starszych.
Najgro�niejsza by³a d¿uma oraz tyfus.
Ludzie nie posiadali skutecznych le-
karstw, nie troszczyli siê o higienê oso-
bist¹ i otoczenia, co stwarza³o zarazie
du¿e �pole do popisu�.  Warto przy
tym zauwa¿yæ, ¿e zarazy szala³y nie
tylko w naszej wsi, lecz mia³ szeroki
zasiêg terytorialny obejmuj¹c ca³¹
Galicjê oraz du¿e rejony Europy.

Wróæmy jednak na stare ko�cie-
lisko. Stoi tu nagrobek Cecylii z Fre-
drów Jab³onowskiej, o którym mó-
wi³ Pan przed chwil¹. Jej postaæ ko-

jarzy nam siê z dwo-
rem. Kiedy wybu-
dowano dwór i jaki
by³ jego zwi¹zek z
wsi¹, jego krótka
historia?

 W parku dworskim
znajduj¹ siê ruiny do�æ du¿ego dworu
szlacheckiego. Zosta³ on wybudowa-
ny w po³owie XVII w. przez ówcze-
snego dzier¿awcê wsi. Przez ponad
sto lat  by³ u¿ytkowany okresowo, gdy¿
jego kolejni w³a�ciciele nie rezydowali
w nim na sta³e, gdy¿ mieli tak¿e inne
dobra. Dopiero w pocz¹tkach czasów
austriackich sta³ siê on sta³¹ rezyden-
cj¹ rodu Jab³onowskich, a pó�niej in-
nych rodzin. Tak¹ funkcjê spe³nia³ do
II wojny �wiatowej. Po jej zakoñcze-
niu w³adze komunistyczne przejê³y
dwór i przez pewien czas u¿ytkowa³y
go na cele szkolne i rekreacyjne. Pó�-
niej, z braku gospodarza, kompleks
dworski popad³ w ruinê. Dwór uleg³
szybkiej dewastacji. Zapad³ siê mo-
drzewiowy dach, rozpad³y siê �cia-
ny. Zachowa³ siê tylko s¹siaduj¹cy z
nim budynek dla administracji dwor-
skiej. Mia³ on wiêcej szczê�cia, gdy¿
po wojnie zosta³ czê�ciowo wyre-
montowany. Pod koniec XX w. ca³y
kompleks dworski znalaz³ siê w pry-
watnych rêkach, a jego nowy w³a-
�ciciel odrestaurowa³ wspomniany
budynek administracyjny. Niestety,
sam dwór pozostaje w stanie ruiny.
To wielka strata dla wsi, gdy¿ w in-
nych miejscowo�ciach, gdzie podob-
ne obiekty uda³o siê uratowaæ, s¹ one
ich wizytówkami i atrakcjami archi-
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tektonicznymi oraz turystycznymi.
Tym bardziej, ¿e nasz dwór i nasza
wie� w³¹czona jest do szlaku tury-
stycznego �ladami Aleksandra Fredry,
którego siostra, wspomniana Cecylia
Jab³onowska, by³a dziedziczk¹ Kro-
�cienka. Sam komediopisarz czêsto
go�ci³ w dworze i uczestniczy³ w jego
¿yciu towarzyskim.

Czy dawne dwory by³y tylko
mieszkaniami ludzi bogatych, ro-
dzajem dzisiejszych willi?

Nie, w dawnych czasach dwory
szlacheckie pe³ni³y nie tylko funkcje
mieszkalne i administracyjne, ale tak-
¿e stanowi³y lokalne centra kultural-
ne i towarzyskie. Jeszcze wspó³cze-
�nie tak ludzie najczê�ciej postrzegaj¹
te wiejskie siedziby szlacheckie.
Dwór ¿y³ w³asnym ¿yciem. W dwo-
rze z gospodarzami spotykali siê oko-
liczni szlachcice, ksiê¿a i lokalni
urzêdnicy pañstwowi, spêdzaj¹c czas
na rozmowach i ró¿nych rozryw-
kach. Dwór dla ch³opów stanowi³
miejsce prawie niedostêpne,  zw³asz-
cza w okresie przed uw³aszczenio-
wym (przed 1848 r.). Jego w³a�ciciele
spotykali siê z mieszkañcami wsi zazwy-
czaj tylko w ko�ciele. W³a�ciciele dwo-
ru zwykle porozumiewali siê z ch³opami
przez swych urzêdników. Dlatego
wszelkie formy bli¿szego bezpo�rednie-
go i bezinteresownego kontaktu panów
z dworu z mieszkañcami wsi przez tych
ostatnich odbierane by³y jako co� nad-
zwyczajnego. Tylko nieliczni mê¿czy�ni
i kobiety, których zatrudniono w dwo-
rze do prac s³u¿ebnych, mieli okazjê do
bli¿szych relacji z panami.

Czyli dwór sobie,
a wie� sobie. Ta wie�
pewnie te¿ siê jako� or-
ganizowa³a. Proszê powiedzieæ,
jakie by³y najstarsze organizacje w
Kro�cienku.

Przez pierwsze wieki Kro�cienka
ludno�æ nie organizowa³a siê w ¿adne
w³asne instytucje. Tak by³o tak¿e w in-
nych miejscowo�ciach. Sytuacjê zmie-
ni³o pojawianie siê w ró¿nych parafiach
stowarzyszeñ religijnych, nazywanych
bractwami. W Kro�cienku pierwsze
bractwo powsta³o do�æ pó�no, bo do-
piero tu¿ przed zaborami. Nosi³o nazwê
bractwa �w. Jana Nepomucena. W po-
³owie XIX w. na fali walki z plag¹ pijañ-
stwa w parafii utworzono bractwo trze�-
wo�ci. W nastêpnych dziesiêcioleciach
zawi¹zano kolejne stowarzyszenia tego
typu. Mo¿emy wiêc powiedzieæ, ¿e naj-
starszymi organizacjami w naszej wsi
by³y bractwa ko�cielne. Dopiero w koñ-
cu XIX i w pocz¹tkach XX w. zaczêto
tworzyæ �wieckie organizacje spo³ecz-
ne, jak chocia¿by stra¿ po¿arn¹ czy kó³-
ko rolnicze.

Widaæ wiêc, ¿e ludzie w naszej
wsi byli aktywni. Owocem tej ak-
tywno�ci jest miedzy innymi stoj¹-
cy ko³o Dêbiny pomnik grun-
waldzki. Jest pami¹tk¹ po obcho-
dach rocznicy bitwy pod Grunwal-
dem. Jak te obchody wygl¹da³y?

W 1910 r. przypada³a piêæsetna
rocznica bitwy pod Grunwaldem, czyli
zwyciêstwa Polaków i Litwinów nad
Krzy¿akami. W tym czasie  Galicja
posiada³a do�æ szerok¹ autonomiê
polityczn¹. Dlatego Polacy postano-
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wili wykorzystaæ tê okazjê do zama-
nifestowania uczuæ patriotycznych.
Zwyciêstwo w  bitwie grunwaldzkiej
interpretowano tak¿e jako zwyciê-
stwo nad Niemcami. W ten sposób
Polacy z Galicji chcieli tak¿e zaprote-
stowaæ przeciwko polityce germaniza-
cyjnej Rzeszy Niemieckiej wobec Po-
laków mieszkaj¹cych w zaborze pru-
skim. Dlatego uroczysto�ci rocznico-
we mia³y charakter ogólnogalicyjski.
Wpisa³y siê w nie tak¿e uroczysto�ci
w Kro�cienku zorganizowane 21 VIII
1910 r. Mia³y one charakter religijno-
patriotyczny i rzeczywi�cie zaanga¿o-

wa³y ca³¹ wie�. Centralnym wydarze-
niem sta³o siê ods³oniêcie kamiennego
obelisku z okoliczno�ciowym napisem.
Podobne pomniki grunwaldzkie zacho-
wa³y siê do dzi� tak¿e w wielu innych
miejscowo�ciach dawnej Galicji.

Od redakcji:
Bardzo dziêkujemy Adrianowi

Wiszyñskiemu za pomoc w prze-
prowadzeniu wywiadu!!!

Wywiad przygotowa³y:
Angelika Szajna,

Agnieszka Michna,
Karolina Ronowska

K¥CIK KULINARNY

Sa³atka z kwiatami
Sk³adniki:
g³ówki i p³atki kwiatów
sa³ata
sos winegret
Sposób przygotowania:
Li�cie sa³aty posypaæ gar�ci¹
kolorowych kwiatów, np. nasturcje,
jadalna ró¿a itp., polaæ sosem
winegret. Mo¿na te¿ dodaæ drobno
pokrojony ser, wêdlinê czy
ugotowane na twardo jaja.

Kwiatowe galaretki
Sk³adniki:
kilka p³atków ró¿
galaretka owocowa lub ¿elatyna
sok owocowy (8 ³y¿eczek na litr
soku)
Sposób przygotowania:
Kwiaty w³ó¿ do ma³ych miseczek

(dnem kwiatowym do góry) i zalej
stygn¹c¹ gotow¹ galaretk¹
owocow¹ lub przygotowan¹ z soku
owocowego i ¿elatyny. Gdy siê
ca³kiem zestali, na chwilkê wstaw
miseczkê do gor¹cej wody, przykryj
talerzykiem, odwróæ do góry dnem i
wyjmij galaretkê.

Kanapka z kwiatami nasturcji
Sk³adniki:
razowiec
mas³o orzechowe
kwiaty nasturcji
Sposób przygotowania:
Posmarowaæ kromkê razowca
mas³em orzechowym, na wierzchu
u³o¿yæ pokrojone kwiaty nasturcji.
Najlepsze bêd¹ kwiaty jeszcze nie
do koñca rozwiniête!

                                                                                                 SMACZNEGO!
Magda Tomkowicz, Gosia Kielar
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�wiêto Polskiej Niezapominaj-
ki to �wiêto pamiêtania � równie¿
o przesz³o�ci. Gdy wybierali�my te-
maty do niezapominajkowego
KLEKSA, uznali�my, ¿e powinni-
�my przy tej okazji od�wie¿yæ na-
sz¹ pamiêæ w zakresie historii in-
stytucji nam najbli¿szej, czyli szko-
³y, w której siê uczymy. Tak na-
prawdê, to niewiele o jej przesz³o-
�ci wiemy. Oto wyniki naszego hi-
storycznego rekonesansu.

Pocz¹tki szkolnictwa w Kro-
�cienku siêgaj¹ XV w. Przez pra-
wie cztery wieki istnia³a we wsi
szkó³ka parafialna. Jednak w
pierwszych dziesiêcioleciach zabo-
rów nie funkcjonowa³a ona. O jej
ponownym zaistnieniu informowa-
³y �ród³a, pocz¹wszy od 1838 r.,
kiedy to dziêki staraniom ówcze-
snego proboszcza, ks. Andrzeja
Ujejskiego szko³a wznowi³a dzia³al-
no�æ. Kap³an ten nie tylko przy-
wróci³ regularne funkcjonowanie
szko³y, ale tak¿e zorganizowa³ j¹ na
nowych zasadach. Przej¹³ równie¿
na siebie obowi¹zek jej utrzymania.

Do oko³o 1875 r. miejscowa pla-
cówka pozostawa³a w gestii tutej-
szego duchowieñstwa.

Po tym roku bowiem szko³ê
upañstwowiono. O jej oddzia³ywa-
niu na �rodowisko wiejskie Kro-
�cienka Wy¿nego �wiadcz¹ dane z
1860 r. Wed³ug nich w parafii by³o
wówczas 670 osób umiej¹cych
czytaæ na ogóln¹ liczbê 2360 miesz-

Nasza szko³a istnieje (prawie) od zawsze�
kañców. Szko³a kro�cieñska mie�ci³a
siê pocz¹tkowo w okresie zaborów w
budynku organistówki. Sta³a ona w
ogrodzie plebañskim. W �rodku  mia³a
2 pomieszczenia � piekarniê i izdebkê,
w której zapewne odbywa³a siê nauka.

W 1841 r. wybudowano now¹
drewnian¹ szko³ê, we wznoszeniu
której uczestniczy³ tak¿e
dwór. Budynek zosta³
postawiony na gruncie
ko�cielnym; tu, gdzie
dzi� znajduje siê par-
king, naprzeciwko pla-
cu zabaw.  Mia³ ju¿ sieñ,
dwie izby i mieszkanie dla
nauczyciela. W 1883 r. wznie-
siono kolejny, ju¿ murowany, budynek,
usytuowany w pobli¿u poprzedniego
(dzisiejszy o�rodek zdrowia) � by³y w
nim trzy sale i mieszkanie. By³a to bu-
dowla jak na owe czasy okaza³a i wy-
godna. Stary budynek przeznaczono na
dom ludowy, zwany wtedy �sal¹�. Po-
cz¹tkowo nauczycielami w szkole pa-
rafialnej byli miejscowi organi�ci, cza-
sem ksiê¿a, np. ksi¹dz Ujejski. W 1868
r. oficjalne zwierzchnictwo nad szkol-
nictwem przesz³o z r¹k duchownych w
rêce �wieckich w³adz galicyjskich. Od
1875 r. nasza placówka o�wiatowa
podlega³a ju¿ Radzie Szkolnej Miejsco-
wej. Najtrudniejsze czasy przezywa³a
nasza szko³a w okresie wojny. Po za-
koñczeniu okupacji spo³eczno�æ wsi
przyst¹pi³a do prac maj¹cych na celu
ponowne uruchomienie szko³y. Budy-
nek w trakcie wojny zosta³ powa¿nie
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zniszczony. Z po-
moc¹ pospieszyli
mieszkañcy Kro-
�cienka, miejsco-

we organizacje.
Kierownikiem szko³y

w 1945 r. zosta³ Tade-
usz Jaworski. Pierwsze lata jej funk-
cjonowania by³y bardzo trudne. Ze
wzglêdu na ciasnotê panuj¹c¹ w
szkole zajêcia odbywa³y siê równie¿
w innych budynkach, miêdzy innymi
w dzisiejszej spó³dzielni, we dworze,
w mleczarni. M³odzie¿ uczy³a siê na-
wet na 3 zmiany, gdy¿ by³o 19 oddzia-
³ów klasowych. £¹cznie naukê pobie-
ra³o w tym okresie 450-500 dzieci. W
roku szkolnym 1949/50 szko³a dyspo-
nowa³a 10 pomieszczeniami lekcyjny-
mi, które znajdowa³y siê w ró¿nych
czê�ciach wsi. Do 1956 r. pobiera³y
w niej nauki tak¿e dzieci z Pustyn.
Du¿a liczba uczniów sprawi³a, ¿e po-
wróci³y plany budowy nowego obiek-
tu szkolnego. Okaza³o siê bowiem, ¿e
stary budynek usytuowano na podmo-
k³ym gruncie, a ponadto w³adze nie
zatwierdzi³y planów jego rozbudowy,
gdy¿ plac wokó³  by³ za ma³y. Dziêki
Tadeuszowi Jaworskiemu i Komite-
towi Rodzicielskiemu wykupiono od
parafii parcelê, na której mia³a stan¹æ
szko³a. Zlokalizowana by³a czê�ciowo
na terenie dawnego ko�cieliska i
cmentarzyska. W 1955 r. rozpoczêto
prace przygotowawcze do budowy
nowej szko³y. W 1962 r. rozpoczêto
czynno�ci budowlane. Za wzór pos³u-
¿y³a SP nr 6 w Kro�nie. Do prac licz-
nie zg³aszali siê mieszkañcy wsi oraz

uczniowie. Inwestycjê realizowano w
ramach programu �1000 szkó³ na ty-
si¹clecie pañstwa polskiego�. 8 XI
1964 r. odby³a siê uroczysto�æ otwar-
cia nowego budynku szko³y. Wziêli w
niej udzia³ przedstawiciele w³adz oraz
liczni mieszkañcy wsi. W trakcie ce-
remonii wyst¹pi³ szkolny zespó³ mu-
zyczny oraz szkolny zespó³ taneczny.
Szkole nadano  imiê Marcelego No-
wotki. Z tego imienia zrezygnowano
dopiero w latach dziewiêædziesi¹tych.
Wtedy te¿ powsta³y warunki do roz-
budowy szko³y. Wzniesiono now¹ halê
sportow¹ oraz nadbudówkê, w której
po reformie szkolnictwa siedzibê zna-
laz³o gimnazjum. Inwestycje te zakoñ-
czono w 2002r.  Miêdzyczasie szko³a
otrzyma³a nowego patrona. Podczas
wielkiej gali w dniu 13 pa�dziernika
1999r. zosta³ nim papie¿ Jan Pawe³ II.

Tak wygl¹da³a przesz³o�æ szko³y
w Kro�cienku Wy¿nym. Mo¿ecie
wybraæ, która szko³a najbardziej
Wam odpowiada.

A teraz  chcieliby�my przypo-
mnieæ by³ych dyrektorów i nauczy-
cieli, którzy w naszej szkole praco-
wali. Obok niektórych nazwisk znaj-
dowaæ siê bêdzie data odej�cia ze
szko³y lub �mierci.

A oto oni:
Niektórzy nauczyciele i kie-

rownicy szko³y z XIX i pocz¹tków
XX w.: Wojciech Jarecki, ogrodnik
Stêczyñski, Micha³ Pojnar, Ludwik
Nowak, Ksiadz Ujejski, Wojciech
Wojtyczka, Jan Józefowicz, Tadeusz
Seib, Franciszek Nawrocki, Helena
Potoczna.
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- + Tadeusz Jaworski � zmar³ w 1967r.
- Jan Prugar � odszed³ na emeryturê w 1999r.
- Jan Omachel �odszed³ do gimnazjum w 2000r.
- Anna Wêgrzyñska  -  odesz³a na emeryturê w 2008r.

Byli nauczyciele od roku 1964:
- + Janina Janik� zmar³a w 1990r.
- Maria Jaworska - odesz³a ze szko³y w ������
- +Józefczyk Henryka � zmar³a w���
- Karol Zajdel � zmar³ w ����..
- Jadwiga Zych � odesz³a ze szko³y w 1971r.
- Eleonora Szarek � odesz³a ze szko³y w 1967r.
- Stefania Zborowska - odesz³a ze szko³y w ������
- Eugenia Miezin - odesz³a na emeryturê w 1988r.
- Eugenia Tylka - odesz³a na emeryturê w 1992r.
- + Maria Królicka � zmar³a w 1993r.
- Janina Liput - odesz³a na emeryturê w 1993r.
- Danuta Ziembicka  - odesz³a na emeryturê w 1993r.
- Zofia Przyby³a  - odesz³a na emeryturê w 1990r.
- Zofia Tomkowicz - odesz³a na emeryturê w 1984r.
- Emilia Piêko� - odesz³a na emeryturê w 1995r.
- Barbara Pelczar - odesz³a na emeryturê w 1990r.
- Maria Gunia - odesz³a na emeryturê w 1990r.
- Anna Liput - odesz³a na emeryturê w 2001r.
- s. Barbara Dereñ� przeniesiona na inn¹ placówkê w 2002r.
- Maria Bargiel  - odesz³a na emeryturê w 2004r.
- Krystyna Pelczar - odesz³a na emeryturê w 2006r.
- Maria Kwolek - odesz³a na emeryturê w 2006r.
- Irena Prugar - odesz³a na emeryturê w 2000r.
- El¿bieta Dryka - odesz³a na emeryturê w 2000r.
- ks. Jan Szpunar  - odszed³ na emeryturê w 2007r.
- Maria Kociuba  - odesz³a na emeryturê w 1995r.
- s. Ewa Wilk - przeniesiona na inn¹ placówkê w 2008r.
- + Stefan Pud³owski � zmar³ w 1998r.
- Janina Fejkiel  - odesz³a na emeryturê w 1997r.
- Urszula Sabik - odesz³a na emeryturê w 2003r.
- Marek Aftanas � odszed³ do gimnazjum w 2000r.
- Gra¿yna Prugar � Go³da � odesz³a do gimnazjum w 2000r.

Byli dyrektorzy szko³y od momentu przenosin do obecnego bu-
dynku, czyli od 1964r.:
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Nie s¹ to wszyscy nauczyciele, ale ci, którzy przepracowali w naszej szkole
d³u¿szy okres czasu. Na pewno pamiêtaj¹ ich Wasi dziadkowie i rodzice. Oni
tworzyli nasz¹ historiê. Warto wiêc ich przypomnieæ, by zaistnieli i dla nas.

Angelika Szajna, Gabrysia Rajchel
Konsultacja: p. Maria Marsza³ek

Od redakcji:
Serdecznie dziêkujemy p. sekretarce Bo¿enie Horodko za bardzo

pracoch³onne przygotowanie listy by³ych pracowników szko³y.

LAURKA
NIEZAPOMINAJKOWA

Przygotuj:
-1 kartkê z bloku (A4)
-no¿yczki
-klej
-wiersz o niezapominajce
-kredki
-flamastry
Sposób wykonania:
1.Najpierw zegnij kartkê na pó³ i wy-
pisz ozdobnie, dla kogo jest przezna-
czona ta laurka.
2.Nastêpnie wytnij kolorowe kwiaty
z kartonu, bibu³y, tkaniny i wklej je
do �rodka. Mo¿na równie¿  nakleiæ
bukiet z zasuszonych kwiatów lub z
innego materia³u � wed³ug w³asnego
pomys³u.
3.Potem wklej wiersz lub go przepisz.
4. Na koniec ozdób ca³o�æ drobny-
mi, dorysowanymi przez siebie, nie-
zapominajkami.

NIEZAPOMINAJKOWA
ZAK£ADKA

Przygotuj:
-20 cm zielonej tasiemki
-niebieski, ¿ó³ty, zielony karton lub
bristol
-papier kolorowy do oklejenia
-klej
-no¿yczki
Wykonanie:
-Z niebieskiego papieru wytnij kwia-
tek niezapominajki dowolnej wielko-
�ci. Z ¿ó³tego papieru wytnij malut-
kie kó³eczko i przyklej je na �rodek
kwiatka. Zrobiony kwiatuszek przy-
pnij na koniec tasiemki. Na drugim
koñcu przypnij zielony listek z  karto-
nu. Mo¿esz wszystkie elementy wy-
konaæ podwójnie, za� tasiemkê wk³a-
daæ miêdzy nie i sklejaæ. Zak³adka
bêdzie wygl¹daæ ³adniej ni¿ zszyta
nitk¹ lub  zszywk¹. Zak³adka mo¿e
byæ doskona³ym prezentem dla ko-
go�, kogo lubisz.

                   Izabela Gumienna,
Karolina Pojnar

i Aleksandra Dziepak,
Karolina Ronowska

 ZRÓB TO SAM
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Rozrywki umys³owe

Zad 1
Rozwi¹¿ kwiatow¹ krzy¿ówkê.
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Zad 2
Kieruj¹c siê strza³kami, wpisz odpowiednie has³o.

Zad 3
Rozwi¹¿ rebusy.

Zad 4
Rozszyfruj lub dokoñcz zwi¹zki frazeologiczne.

......................... .

......................... .
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Zad 5
W wykre�lance znajd� nazwy 8 kwiatów ;TULIPAN, IRYS, ¯ONKIL,
RO¯A, LILIA, NARCYZ,
KROKUSY, ZAWILEC. Pozosta³e litery czytane poziomo utworz¹ has³o.

Has³o: ��������������������
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Zad 6
Rozwi¹¿ rebusy.

Przygotowa³y: Joanna Wojtuñ, Gabriela Rajchel, Kamila Lenik
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Przygotowa³y: Karolina Pelczar, Kasia Pelczar, Iza Rogala, Klaudia Pelczar

Dla Pani Moniki Czarnowskiej od Magdy i Kingi B.
Dla Gosi K., Madzi, Agi, Natalii, Karolci, Olgi i Pauliny od Gosi O.

Dla VI �a� od Gosi O.
Dla ca³ej VI �b� od Wioli Surmacz
Dla Teo, Gabi i Kamy od Wioli S.

Dla dziewczyn z V �b� od Gabi B. i Moni B.
Dla Tysi ¯. i Agi W. od Ka�ki K.

Dla Pani El¿biety Boczar od Karoliny P.
Dla dziewczynek z V �b� od Lufka

Dla wszystkich ch³opaków z klasy V �b� od Kasi K., Madzi Z. i Tysi ¯.
Dla Pani El¿biety Boczar od Kingi B. i Magdy F.

Dla najlepszego kolegi Piotrka F. z IV �a� od kole¿anki
Dla Adriana �. od Magdy G.
Dla Dawida N. od dziewczyny

Dla Karolci, Kasi i Wiki od Magdy
Dla Patryka W. od Magdy G.

Dla Moni G., Ty�ki ¯., Ka�ki K. od Gu�ki
Dla Pani Iwony Janochy od Angeliki M. i Gabrieli J. z V �b�

Dla ch³opaków z V �b� od Gabi B. i Moni B.
Dla dziewczyn z klasy V �b� od Magdy F.

Dla Konrada K. od wielbicielki
Dla Kasi P. i Karoliny P. od Ty�ki

Dla wszystkich ch³opaków z V �b� od Agi W. i Kasi K.
Dla V �b� od Madzi Z.

Dla Pani Iwony Janochy od Agnieszki W., Ka�ki K., i Justyny ¯.
Dla Gabi B., Kingi B. i Magdy F. od Moniki B.

Dla Pani El¿biety Boczar od Gabrieli Józefczyk
Dla Magdy Z., Kingi B., Huberta, Damiana R. i  Moni B. od Magdy F.

Dla Kasi P., Karoliny P., Madzi Z. i Moniki G. od Kasi K.
Dla Moni B., Magdy F. i Kingi od Gabi B.

Dla Damiana, Adriana, Huberta od Gabi B.
Dla Ka�ki, Gu�ki, Madzi Z. i Moniki G. od Ty�ki

Dla Pani Boczar od £ukasza J.
Dla Adriana R. i Damiana R. od Moniki B.
Dla ch³opaków z klasy V �b� od Magdy F.

Dla Pani Iwony Janochy od Kasi P.
Dla Pani Iwony Janochy od Magdy F. i Kingi B.

Dla V �b� od Damiana R.
Dla Gosiaczka, Magdy, Gosi, Natalii, Karolci, Padliny i Olgi od Agi

Dla Magdy G. od kole¿anki z ³awki
Dla Pani El¿biety Boczar od Kasi P.

Dla Pana Sebastiana Frydrycha od Magdy F. i Kingi B.
Dla Angeliki M. od najlepszej przyjació³ki

Dla Pani El¿biety Boczar od Marysi G.
Dla klasy IV �a� od wychowawczyni

Niezapominajkowe


