
 

 
 
 
 
 

 „Liście skłębione słońcem  

w okno zielenią się pchają,  

liście wytrysłe smugami  

drzew wiosennego raju”. 
K.K. Baczyński  

 
 
 



W numerze:  

 
 Słowo powitania 

 Wielkanoc 

 Święty naszych czasów 

 Konstytucja 3 maja 

 Dzień Ziemi 

 Co warto przeczytać 

 Zadbaj o swoje  

zdrowie – nie pal…  

 Imiona i ich znaczenie 
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Święta Wielkanocne w naszej kulturze są bardzo 

ważne. Podczas Soboru Nicejskiego w 325 roku 

ustalono, że Święta Wielkiej Nocy będą obchodzone  

w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca.  
 

Święta Wielkanocne w Polsce poprzedzone są tzw. 
Triduum Paschalnym. W Wielki Czwartek,  

w kościołach księża przenoszą Pana Jezusa do 

ciemnicy. W piątek odbywa się Droga Krzyżowa  

i przenosi się Chrystusa do symbolicznego 
grobowca. W tym dniu, jedynym w roku, nie 

odprawia się Mszy Świętej. W Piątek, a także  

w Wielką Sobotę ministranci, strażacy oraz wierni 

czuwają przy Grobie Pańskim do późnej nocy. 
 

W sobotę odbywa się tradycyjne święcenie 

pokarmów, które spożywane są podczas śniadania 
wielkanocnego.  

Wielkanocna  Niedziela to najważniejsze święto 

kościelne rozpoczynające się rezurekcją, czyli 

celebrowaną wczesnym rankiem Mszą (przed nią 

odbywa się procesja wokół kościoła), ogłaszającą 
Zmartwychwstanie Zbawiciela.  

Jak wyraził się Jan Paweł II „Niedziela jest  

paschą tygodnia, podczas której świętujemy  



zwycięstwo  Chrystusa nad grzechem i śmiercią”.  

Paweł Apostoł w liście do Koryntian pisał:  

„Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali 

nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus 

bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. 

Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy 

użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, 

lecz – przaśnego chleba czystości i prawdy”.  

Wielkanocny Poniedziałek jest drugim dniem Świąt, 

tzw. „lanym poniedziałkiem”. Śmigus–dyngus to 

zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać 

wodą można wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego 

dnia panny podobno mają większe szanse na 

szybkie zamążpójście. 
 

Trudno wyobrazić sobie Wielkanoc bez jajek.  

Jajo, królujące na świątecznym stole, jest symbolem 

życia i odrodzenia. Tradycja pisanek  

i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko   

w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną 
darowali swoim bliskim czerwono barwione  

jaja. Zwyczaj ten przejęli od nich Grecy,   

a potem Rzymianie. Czerwone pisanki mają  

ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki,  

są symbolem serca i miłości. 
 



 

 

W TYM ROKU MIJA 5 LAT OD WYDARZENIA,  
NA KTÓRE POLACY, I NIE TYLKO, CZEKALI 
OD 2 KWIETNIA 2005 R. NASZ PAPIEŻ, 

JAN PAWEŁ II ZOSTAŁ OGŁOSZONY ŚWIĘTYM. 
 
Kanonizacja papieża Polaka miała miejsce 27 kwietnia 2014 roku, 

a uroczystość odbyła się w Rzymie. W tym samym dniu 

kanonizowany został także papież Jan XXIII. Uroczysta Msza 

Święta odbyła się na Placu Świętego  Piotra w Watykanie.  

W nabożeństwie brały udział dwie kobiety: Marie Normand  

oraz Floribeth Diaz. Obie doznały uzdrowienia za 

wstawiennictwem Jana Pawła II, jeszcze wtedy 

błogosławionego.  

Jan Paweł II został kanonizowany dziewięć lat po śmierci  

i trzy lata po beatyfikacji. Szacuje się, że w uroczystości 

kanonizacyjnej obu papieży wzięło udział około 800 tysięcy 

wiernych, a także ponad stu światowych przywódców. 

Głównym wyznacznikiem pontyfikatu Jana Pawła II były 

pielgrzymki. Z tego też powodu został on nazwany „papieżem 

pielgrzymem”. Swoją pierwszą podróż apostolską odbył  

w styczniu 1979 roku do Meksyku i do kilku państw Ameryki 

Łacińskiej. Zawsze pokreślił, że politycy krajów, w większości 

katolickich, przy okazji sprawowania władzy powinni pamiętać 

o prawach człowieka, wolności religijnej i godności ludzkiej.  

W pierwszej encyklice swoje nauki rozszerzył o sprawiedliwość 

społeczną. Tym ideom był wierny do końca życia. 

       



 

 

Najważniejsze postanowienia Konstytucji:  

  znosiła odrębność między Polską i Litwą, 

wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko,  

  za religię panującą uznano katolicyzm, przy 

zachowaniu tolerancji dla innych wyznań.  

Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy:  

  władzę ustawodawczą miał sprawować 

dwuizbowy Sejm, zmniejszono znacznie rolę 

Senatu,  

  zniesiono liberum veto, decyzje miały zapadać 

zwykłą większością głosów,  

  kadencja Sejmu trwała 2 lata, posiedzenia 

zwoływane były w razie potrzeby,  

  władzę wykonawczą przyznano królowi wraz  

z Radą, tzw. Strażą Praw, złożoną z prymasa  

oraz 5 ministrów, 

  król był przewodniczącym Straży, miał prawo 

nominacji biskupów, senatorów, ministrów, 

urzędników i oficerów, a w razie wojny 

sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem,  



  zniesiono wolną elekcję; po śmierci Stanisława 

Augusta Poniatowskiego, tron miał być 

dziedziczny.  

 

Konstytucja 3 maja była wielkim osiągnięciem 

narodu, chcącego zachować niezależność 

państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju 

gospodarczego oraz politycznego kraju. Do tradycji 

trzeciomajowych nawiązywały później różne 

kierunki polityczne, dosyć dowolnie interpretując 

idee ustawy zasadniczej z 1791r.  

 

W naszej placówce do tej pory odbywały się akademie 
upamiętniające fakt uchwalenia owej Konstytucji.  
W tym roku apel przygotowuje klasa 7, ale z uwagi na 
trwający strajk nauczycieli, nie wiadomo, czy program 
artystyczny zostanie nam przedstawiony.  
Z całą pewnością delegacja szkolna spotka się pod 
Pomnikiem Niepodległości w Nawojowej Górze  
z przedstawicielami władz gminy. W tym miejscu 
zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze, a minutą 
ciszy uczcimy ludzi, którzy niegdyś walczyli o dobro, 
godność i wolność naszej ojczyzny. 
 



 
 
 
 
Dzień Ziemi(znany też jako Światowy lub 
Międzynarodowy Dzień Ziemi)– to szereg 
akcji prowadzanych corocznie wiosną, 
których celem jest promowanie postaw 
ekologicznych w każdym społeczeństwie. 
Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświado- 
mić politykom oraz zwykłym obywatelom,  
jak kruchy jest ekosystem naszej planety.  
Z pomysłem zorganizowania Dnia Ziemi 
wystąpił w 1969 r. John McConnell na 
konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska 
naturalnego. Pierwszy raz Dzień Ziemi był 
świętowany 21 marca 1971 roku, a dopiero 
22 kwietnia 2009 r. został głoszony  
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako 
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.  
Tegoroczne obchody Światowego Dnia  
Ziemi poświęcone są promocji odnawialnych 
źródeł energii i efektywności energetycznej. 
 

 
 



 
 
 
Uczniowie tutejszej szkoły  
również wezmą udział  
w obchodach tego szczególnego dnia.  
Na sobotę 27 kwietnia zaplanowane zostały 
działania zmierzające do porządkowania  
i sprzątania terenu Nawojowej Góry.  
Akcja ta od kilku lat odbywa się z inicjatywy 
pani sołtys, Klaudii Węgrzyn oraz 
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych.  
Mamy nadzieję, że pogoda dopisze,  
a my uczniowie i młodzi mieszkańcy wsi, 
przypomnimy wszystkim napotkanym 
podczas porządków osobom o tej szczytnej 
idei mającej pomóc naszej planecie „żyć”  
w czystości.  

Oliwia Berger, Wiktoria Rogóż 

 

 

 



W tym numerze „Szkolnego Chochlika” chciałabym Wam 

polecić wzruszającą książkę Sary Pennypacker pt. Pax. 

Powieść ta ukazuje historię dorastającego chłopca, porusza 

uniwersalne wartości, takie jak miłość, przyjaźń, strata, 

poczucie wolności.  

   

 



 

 

Łatwo zacząć palić. Chociaż pierwszy 
papieros zwykle nie smakuje, bo 
organizm czuje, że to trucizna. Gdy 
jednak sięga się po następnego, pojawia 

się przyzwyczajenie i niepostrzeżenie 
postępuje biologiczne uzależnienie. 
Niestety, zdecydowanie trudniej jest 
rzucić palenie - to skomplikowany, 

wieloetapowy proces bez gwarancji  
na sukces przy pierwszej próbie.  
 

Wdychanie przez osoby niepalące dymu tytoniowego 

wydychanego przez palaczy do otoczenia, niesie z sobą 

podobne zagrożenia zdrowotne, co palenie czynne. Palacze 

bierni wdychają bowiem te same trujące i rakotwórcze 

substancje, inny jest jedynie sposób przyswajania.  

Z powodu wymuszonego, biernego palenia, każdego roku  

w Polsce umiera prawie 2000 osób, które same nigdy nie 

paliły. Dlatego w wielu krajach Unii Europejskiej palenie 

tytoniu w miejscach publicznych jest całkowicie zakazane. 
                                                              Maja Matysik 



 

Czy wiesz, co znaczy Twoje imię?  

Jak wpływa ono na Twój charakter i postępowanie? 

Jeśli nie – koniecznie to sprawdź…  
 

 jest prawdziwą choleryczką, przez co trudno  
z nią czasem wytrzymać. To osoba zdecydowana, 
pracowita, przy tym nieco chmurna i zaborcza,  
ale odznaczająca się czułością oraz miłością. Ma 
skłonność do zamykania się w sobie i niechętnie 
ujawnia swe myśli czy uczucia. Chętnie niesie pomoc 
innym i ich wysłuchuje. Bywa przy tym bardzo pewna 
siebie i zasadnicza. Porażki jej nie zrażają. Gdy się  
z czymś nie zgadza, bardzo ostro się temu 
przeciwstawia, a potrafi być uparta, jak mało kto!  
Ma zapędy despotyczne.  
 

 jest osobą nerwową, nadpobudliwą i bardzo 
szybko reagującą. Posiada wiele energii i jest aktywny, 
chętnie przy tym poświęci swoje życie wyższym ideom. 
Codzienność Macieja jest zarazem uporządkowana  
i urozmaicona pod każdym względem. Osoba 
obdarzona tym imieniem bywa skryta i tajemnicza. 
Chętnie miesza się do cudzych spraw, ale nie przez 
niezdrową ciekawość, lecz z chęci niesienia pomocy.  
O sobie mówi jednak niewiele. Zawsze stanie po 
stronie niesłusznie atakowanych. Czasami brak  
mu przy tym dyplomacji.  
 

 jest uwodzicielską kobietą, pełną majestatu  
i wdzięku. Potrafi do tego być skryta i nieśmiała.  
Aby nie pokazać po sobie emocji, wyhamowuje swoje 
reakcje do tego stopnia, iż może się wydawać  
nieczuła lub obojętna. Posiada dar przewidywania.  
Nie wygłasza innym moralizatorskich mów,  
ani nie robi wyrzutów.  Raczej jest małomówna.  



Jej zachowanie pozostaje pełne godności,  
taktu i poszanowania przyjętych zwyczajów. 
Przywiązuje dużą wagę do przyjaźni. Ciężko  
przeżywa zdradę lub porzucenie, gdyż jest  
wrażliwa na porażki, zwłaszcza uczuciowe. Marzy  
o księciu z bajki, ale nie czeka na niego wiecznie.  
 

 to bardzo sympatyczny, nieco nieśmiały i skryty, 
chociaż porywczy choleryk. Jest pewny siebie i wie, 
czego chce od życia. Stawia na komfort, przyjemne 
życie, wyniki oraz realne korzyści. Solidnie pracuje 
wyłącznie, gdy dostrzega rezultaty działania. Bywa 
uparty oraz przekorny, uwielbiając odmawiać. Natura 
obdarzyła go inteligencją syntetyczną, dlatego w mig 
chwyta zarysy problemu. Lekceważy wszelkie porażki, 
a za niepowodzenia obwinia innych. Lubi wesołe 
towarzystwo, rozmowy na poziomie i dobrą  
kuchnię. Nie ma łatwego charakteru, ale zawsze 
pomoże w potrzebie.  
 

  jest chłopakiem ruchliwym i próbuje zawojować 
cały świat. Lubi uczestniczyć w życiu innych – wszystko 
wiedzieć, doradzać, wybierać, aż do przejęcia sterów. 
Musi czuć się potrzebny i przydatny. Posiada dar 
szybkiej i wnikliwej analizy napotkanego problemu. 
Niestety bardzo subiektywnie ocenia rzeczywistość. 
Jego słabym punktem jest egoizm. Jakub jest mimo  
to pogodnym człowiekiem, o dużej kulturze osobistej. 
Brzydzi się kłamstwem i oszustwem. Nie stanowi 
jednak dobrego materiału na przyjaciela. Szybko mu 
się nudzi oglądanie tych samych twarzy – kocha 
zmiany, podróże i wystawne życie.  
Nie jest idealnym partnerem, ale ceni sobie  
życie rodzinne i swoją wybrankę.  
 

I co? Wiesz o sobie więcej niż dotychczas?  

Znaczenie kolejnych imion – wkrótce!  





  

    

  

 

  

 


