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WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
 "KOCHAM CIĘ, NIE PAL, PROSZĘ!!!"

12 lutego 2016 roku nastąpiło w
Zespole Szkół w Łączkach
Kucharskich rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego pt.
„Kocham Cię, NIE PAL, proszę !!!”.
Konkurs został zorganizowany w
ramach działań „Szkoły promującej
zdrowie”. Uczniowie klas I-III  i IV-
VI szkoły podstawowej oraz I-III
gimnazjum mogli przez grudzień
2015 roku składać prace
plastyczne nawiązujące do tematu
konkursu. Oceniane były
staranność wykonania, estetyka
pracy, samodzielność wykonania i
oczywiście trafność przesłania Zwycięzcy konkursu wraz z organizatorem

Najaktywniejsi okazali się uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej. W sumie na konkurs dostarczono  29
prac. Jurorzy w osobach: pani Anety Rzeczyckiej – organizatora konkursu – i pani Haliny Olechowskiej Cwanek
ostatecznie wybrali zwycięzców: Szkoła podstawowa - klasy I-II: I miejsce – Adrian Ochał – kl. I SP, II miejsce –
Martyna Misiura – kl. II SP, III miejsce – Bartłomiej Świstak – kl. III SP. Szkoła podstawowa - klasy IV-VI: I
miejsce – Kamila Dziedzic -  klasa VI SP, II miejsce - Sylwia Góral – klasa VI SP, III miejsce – Karolina Książek –
klasa V SP. Gimnazjum – klasy I – III, I miejsce – Karolina Bereś -  klasa II, II miejsce – Katarzyna Bereś – klasa
I, III miejsce – Gabriela Mardeusz – klasa II. 

Uczniowie otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez prywatnych
darczyńców.
Prace konkursowe zostały
wywieszone na korytarzu
szkolnym, tak aby wszyscy mogli
je podziwiać. Planowana jest
również wystawa w miejscowym
ośrodku zdrowia.
Warto wspomnieć, że w ramach
walki z paleniem tytoniu
przygotowano specjalną gazetkę
informacyjną o skutkach palenia.
                                                         
             Aneta Rzeczycka

Prezentacja nagrodzonych prac

.

ARz
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA
"NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ"

Uczestnicy konkursu

W grudniu 2015 roku uczniowie klas I-III szkoły
podstawowej wzięli udział w konkursie plastycznym na
„NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”, który
został zorganizowany przez wychowawczynie: p.
Stanisławę Świniuch, p. Bogumiłę Rusin oraz p. Halinę
Zapał. 
Spośród  32 uczestników, w styczniu 2016 roku,
wyłoniono następujących zwycięzców: I miejsce –
 Amelia Jawor, Jakub Kuraś, Maksymilian Trałka, II
miejsce –  Adrian Ochał, Patrycja Bieszczad, Elżbieta
Baran, III miejsce – Bartłomiej Strzałka, David
Bukowski, Jakub Wlezień. Wyróżnienia otrzymali:
Alicja Jasek, Igor Baran, Magdalena Cebulska, Mikołaj
Wlezień, Bartłomiej Świstak
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz
nagrody, które zostały im wręczone przez pana
dyrektora Grzegorza Laskę. 
                                       Stanisława Świniuch

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KLAS III GIMNAZJUM -
ROPCZYCE 2016

Turniej odbył się 2 lutego na hali widowiskowo-
sportowej w Ropczycach. Reprezentacja naszej
szkoły wystąpiła w składzie: Tomasz Broda, Jakub
Wójcik, Damian Wanat, Patryk Kliś, Casper Kaznecki,
Grzegorz Wanat, Paweł Zakrzewski oraz Mateusz
Marciniec.
W turnieju wzięło udział 6 drużyn, zawody rozegrano
systemem każdy z każdym. Oto wyniki
poszczególnych meczów: ZS Łączki Kucharskie - ZS
Lubzina 2 : 2, ZS Łączki Kucharskie - ZS Gnojnica
Dolna 3 : 4, ZS Łączki Kucharskie - ZS nr 2 Ropczyce
2 : 1, ZS Łączki Kucharskie - ZS nr 3 Ropczyce 1 : 1,
ZS Łączki Kucharskie - ZS nr 1 Ropczyce 0 : 4.
Drużyna z naszej szkoły zajęła ostatecznie IV
miejsce, strzelcami bramek byli: Tomasz Broda,
Jakub Wójcik i Damian Wanat.
                                       Wiesław Maciołek

Nasi piłkarze w akcji

Wyjątkowe ozdoby świąteczne 
tworzone są zawsze 

przez dzieci.

.
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7 marca br. uczniowie naszego gimnazjum wybrali się
na przedstawienie  nowego musicalu Licealnego Teatru
Muzycznego działającego przy Liceum
Ogólnokształcącym w Sędziszowie Małopolskim.
Spektakl odbył się w Domu Kultury w Sędziszowie
Małopolskim. Do wyjazdu nikogo nie trzeba było
namawiać, gdyż jesteśmy już ich stałą widownią. Nie
ma co się dziwić, naprawdę świetni z nich aktorzy! W
tym roku odegrali przed nami „Alicję w Krainie
Czarów”. Zapewne każdy z nas oglądał tę bajkę, ale
tam, na żywo… To było coś zupełnie innego. Piękne
stroje, muzyka, śpiew i taniec, jak z prawdziwego
światowego teatru. Nic, tylko pozazdrościć talentu.
Artyści przenieśli nas w świat baśni i marzeń. Podczas
przedstawienia były chwile grozy, kiedy napięcie
sięgało zenitu, jak również momenty romantyczne i tak
bardzo przyjemne, że można było się „ rozpłynąć”.
Szczególnie dziewczyny, które oczekują na swojego
księcia z bajki wpadały w zachwyt, teraz chłopcy mają
utrudnione zadanie, bo po takich występach
wymagania „księżniczek” rosną. Na koniec aktorzy
zostali nagrodzeni gromkimi brawami i owacjami
niemalże na stojąco. Nie obyło się oczywiście również
bez pamiątkowych fotek z Kapelusznikiem, czy
Królikiem. Wszyscy byli zachwyceni i już czekają na
kolejne występy. W drodze powrotnej  tradycyjnie
wdepnęliśmy (nie tylko w kałużę), ale i  do pizzerii,
gdzie można było spokojnie porozmawiać i wymienić
swoje uwagi, co do występu. Oczywiście, same
pozytywne. Wyjazd zorganizowała p. Lidia Nykiel,
opiekę nad uczniami sprawowały również  panie:
 Monika Skiba oraz Marta Zajchowska. Dziękujemy i
już czekamy na następną wycieczkę.              Natalia Bereś

WIZYTA W TEATRZE MUZYCZNYM 
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Gimnazjaliści przed występem

Magiczna kraina

Czerwona Królowa

Alicja i KrólikMS

MS

MS
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9 marca br. odbył się w naszej szkole finał konkursu
wiedzy pod hasłem Aleksander Kamiński i „Kamienie
na szaniec”. Został zorganizowany przez p. Lidię
Nykiel.  Miał on formę turniej „Jeden z dziesięciu”.
Hasło konkursu brzmiało: "Tylko odwaga i
zdecydowanie połączone ze spokojem i trzeźwością
dają powodzenie".  Celami, przyświecającymi
organizatorowi były : głownie: budzenie
zainteresowania młodzieży gimnazjalnej  walką
Polaków o niepodległość podczas II wojny światowej,
 zachowanie pamięci o bohaterskiej walce harcerzy   w
czasie wojny, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań
literackich, doskonalenie umiejętności analizy i
interpretacji tekstów kultury, rozwijanie umiejętności
językowych, uczczenie pamięci o żołnierzach Armii
Krajowej, którzy po zakończeniu II wojny światowej byli
prześladowani przez  władze komunistyczne - 1 marca
przypadał właśnie Narodowy Dzień Pamięci o
Żołnierzach Wyklętych poświęcony żołnierzom
antykomunistycznego i niepodległościowego
podziemia. Na czas konkursu w klasie II gimnazjum
zorganizowano wystawę zdjęć związanych z lekturą
„Kamienie na szaniec”, jej autorem oraz bohaterami.
Konkurs składa się z dwóch części. W pierwszej ,
która odbyła się wcześniej, uczestniczyło 30 osób,
czyli wszyscy uczniowie klasy II i III gimnazjum. Miała
formę testu składającego się 32 pytań.
Do finału zakwalifikowało się 10 uczniów , którzy
uzyskali najlepsze wyniki w teście wiedzy. Byli to:
Natalia Bereś, Aleksandra Kukla, Gabriela Maredusz,
Gabriela Kramarz, Weronika Gorczyca, Casper
Kaznecki, Alicja Grabowy, Sonia Strzok, Dominika
Ochab, Paweł Zakrzewski.
Turniej prowadzony przez panią polonistkę ostatecznie
, po bardzo zaciętej walce, wygrała uczennica klasy III
gimnazjum – Aleksandra Kukla, drugie miejsce zajęła
uczennica kl. II gimnazjum – Natalia Bereś, trzecie
miejsce przypadło Gabrieli Mardeusz. Dziewczyny
wykazały się bardzo rozległą wiedzą na temat lektury i
jej autora, a o wygranej zdecydowała formuła
konkursu, nie zaś poziom ich wiedzy, tak, że
wszystkie mogą czuć się zwycięzcami. 

Tematyczna gazetka

Uczestnicy konkursu

Prowadzący konkurs

FINAŁ SZKOLNEGO KONKURSU POD HASŁEM 
ALEKSANDER KAMIŃSKI I "KAMIENIE NA SZANIEC"

LN
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Konkurs wzbogacony został fragmentami filmu pt.
„Kamienie na szaniec”, piosenkami z czasów II wojny ,
a także słowem wiążącym, które zaprezentowali: Kuba
Wójcik, Gabrysia Marć oraz Artur Ciochoń. Również
publiczność mogła się wykazać wiedzą na temat
lektury, biorąc udział w quizie.
W finale konkursu uczestniczył również pan dyrektor
Grzegorz Laska, który zwrócił uwagę na bardzo ważną
kwestię związaną z potrzebą czytania szkolnych lektur
i interesowania się historią , zwłaszcza historią Polski.
Przypomniał również gimnazjalistom o Święcie
Pamięci o  Żołnierzach Wyklętych. Na koniec
pogratulował zwycięzcom bardzo wyrównanej walki i
wysokiego poziomu wiedzy , organizacji całego
konkursu oraz wręczył wszystkim uczestnikom
pamiątkowe dyplomy.
"Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo". Oto
dewiza, jaką w życiu kierowało  się trzech młodych
przyjaciół: Alek, Zośka i Rudy. Harcerze, maturzyści
warszawskiego liceum snujący ambitne plany na
przyszłość przerwane przez wrzesień 1939 roku,
wkraczali w dorosłość w niezwykle dramatycznych
czasach, które stawiały ich przed wyborem –
przetrwać za wszelką cenę, czy przyłączyć się do
walczących o wolną Ojczyznę, ryzykując wszystko.
Chłopcy, wychowani w patriotycznych domach,
kształtowani przez harcerskie ideały, postanowili
walczyć. Stali się żołnierzami i choć codziennie ocierali
się o śmierć, potrafili żyć pełnią życia. Walczyli ofiarnie
i z honorem. Odeszli "jak kamienie przez Boga
rzucane na szaniec", zostawiając po sobie wielką
lekcję przyjaźni, honoru i miłości do Ojczyzny – lekcję,
którą w pokojowy dziś sposób próbują odrabiać
gimnazjaliści naszej szkoły.                                            
      L. Nykiel

Uczestniczki konkursu

Uczestnicy konkursu

Wręczenie nagród

Pamiątkowa fotografiaLN
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8 marca był w naszej szkole szczególnie obchodzony.
Najmłodsze szkolne kobiety z klasy IV dostały od
swoich mężczyzn kwiaty i coś na słodko. Piątaczki
zaskoczyły swoje koleżanki pięknym tortem, który
równie wyśmienicie smakował. Najstarsze dziewczyny
ze szkoły podstawowej dostały po róży i lizaku. W
klasie I gimnazjum można było spróbować pysznego
placka, a do tego chłopcy przygotowali drobny
upominek w postaci błyszczyka. Mężczyźni z drugiej
gimnazjum również obdarowali swoją piękniejszą
część klasy  tortem i różami. Najstarsze gimnazjalistki
dostały bombonierkę i też tradycyjnie kwiatka. 
Trzeba przyznać, że chłopcy się w tym roku postarali.
Wszystkim prezenty bardzo się podobały i
wyśmienicie smakowały. Ten dzień był bardzo miły i
powinno być takich więcej.
                        Aleksandra Karaś

We wtorek 15 marca uczniowie klasy lll gimnazjum
wzięli udział w dniach otwartych szkół średnich. To
przedsięwzięcie miało na celu pomoc naszym
absolwentom w wyborze kierunku oraz promocję
każdej ze szkół. Opiekunami podczas wyjazdu były
panie Lidia Nykiel i Marta Zajchowska. W każdej
szkole prowadzono nas do sal, gdzie nauczyciele i
uczniowie opowiadali o danym kierunku. Najczęściej
czekały tam konkursy z drobnymi nagrodami lub
pokazy umiejętności nabytych podczas nauki w tej
szkole. Po pięciu godzinach zwiedzania, nadeszła
godzina powrotu. Każdy potrzebuje dnia do namysłu na
temat swojej przyszłości, dlatego mam nadzieję, że
nasi absolwenci wybiorą mądrze.
                                                Alicja Grabowy

SZKOLNE OBCHODY
DNIA KOBIET

TRZECIOKLASIŚCI NA DNIACH OTWARTYCH 
W ROPCZYCKICH SZKOŁACH

Klasa II gimnazjum w wychowawcą

Klasa I gimnazjum z wychowawcą

Trzecioklasiści podczas Dni Otwartych
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POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ, TYM RAZEM Z ....
GABRIELĄ 

Jestem Gabi. Chodzę do drugiej gimnazjum. Moją
szkołę lubię bardzo, najbardziej wtedy gdy mam wolne
i nie muszę do niej chodzić. Jestem człowiekiem
bardzo niskim i bardziej niż bardzo chudym, zdaniem
moich rodziców. Sama nie wiem, dlaczego tak mam,
ale mi to nawet pasuje, mogę jeść ile chcę, a mimo to
nie przytyję. Fajny układ, no nie? Kiedyś miałam długie
włosy, ale na wakacjach je obciełam. Strasznie mi się
elektryzują i nigdy nie mogę ich okiełznać, żeby jakoś
normalnie wyglądały. Mam brązowe oczy, a okulary to
mój największy koszmar. Zawsze chciałam niebieskie
lub zielone oczka, są takie piękne.
Czy mam jakieś wady? No pewnie, całe mnóstwo, ale
staram się tym nie przejmować i cieszyć się zaletami,
chociaż tych za wiele nie posiadam. Jestem
ogromnym leniem! Nigdy nic mi się nie chce. Człowiek
ze mnie bardzo chaotyczny. Po prostu tak mam, lubię
robić milion rzeczy na raz. Odziedziczyłam to chyba
po mamie. Nie ma na świecie bardziej upartej osoby
ode mnie (no dobrze, może jest). Zawsze musi być tak
jak ja chcę. Jestem gadułą i to straszną! Często ludzie
mi to mówią. Nie sposób mnie uciszyć, ale jeśliby
popatrzeć na to z innej strony, to to po części może
być moją zaletą, niestety tylko w niektórych
momentach. Dzięki temu jestem otwarta. Wydaje mi
się, że nie znam czegoś takiego jak wstyd. Może tyle
już tych wad? Teraz coś z zalet. Lubię pomagać, przez
co chętnie biorę udział w akcjach charytatywnych.
Jestem przyjazna i łatwo nawiązuję kontakty z innymi.
Ciągle się śmieję! A gdy już zacznę, to od razu płaczę.
Jestem wrażliwa. Potrafię zaufać drugiemu
człowiekowi, co czasem mnie gubi. Moja mama
twierdzi, że mam podejście do dzieci. Właściwie, to
chyba prawda, bo dzieci bardzo mnie lubią i chętnie się
ze mną bawią. Czasami się zastanawiam, czy to nie 
świadczy o tym, że jestem dziecinna? Zresztą to już
nieważne.
Jednym i jedynym moim talentem jest  śpiewanie.
Muzyka jest całym moim życiem! To ona mnie
zawsze ratuje z mojej rozpaczy (ja na to mówię kanion
zamiast rozpacz). Słucham, śpiewam i tańczę.
Słucham nałogowo. Rap, piosenki współczesne, jak i
niektóre piosenki starsze są moimi ulubionymi.

Jestem zbyt wielkim miłośnikiem muzyki,
żeby mieć jedną ulubioną piosenkę, mam
ich kilkanaście, może kilkadziesiąt, a to
wszystko zależy od mojego humoru.
Śpiewam bardzo często, zazwyczaj dla
siebie w domu, czego moja rodzina
wprost nie cierpi. Nigdy nie oceniam ludzi
po wyglądzie. Każdego staram się
zrozumieć i tolerować go takim, jaki jest.
Jak do tej pory nie wiem, kim chcę zostać
w przyszłości. Mogę przypuszczać, że
będzie to związane z muzyką lub dziećmi.
Może uda mi się to jakoś połączyć?
Pożyjemy, zobaczymy!
                                      Gabriela Mardeusz 

Gabriela .
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HOROSKOP

Koziorożec 22.12-19.01

Spodziewajcie się w najbliższym czasie
miłej niespodzianki. Polepszy się sytuacja
finansowa oraz szkolna. Tego się nie
spodziewaliście, a jednak! Przedmioty
ścisłe okażą się nie być wcale takie
trudne. Czasem wystarczy tylko poprosić
o pomoc koleżankę, czy też kolegę…

Wodnik 20.01-19.02

Przewidujemy dla Wodników zawrotne
życie uczuciowe. Wszystkie znajomości
zaczną się odnawiać, pojawią się również
nowe. Pamiętajcie, żeby nie dać się
zwariować, bo może się to odbić na
waszych ocenach lub relacjach z
teraźniejszymi znajomymi. Nie możecie
zaniedbać tego, co już macie.

Ryby 20.02-20.03

Okres wiosenno-zimowy nie wpłynie
dobrze na wasze zdrowie. Ciągle pojawiać
się będą jakieś krótkie przeziębienia,
katarek i te sprawy. Trzeba o siebie
zadbać i zainwestować w ciepłe ubrania
oraz termosik. Ale nie będziecie sami,
będą was wpierały bliskie osoby,
szczególnie rodzinka, w której relacje,
mimo iż były dobre, staną się jeszcze
lepsze.

.

.

.

.

.
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Baran 21.03-20.04

Barany bardzo na wesoło. Będzie wam
dopisywał w najbliższym czasie tak
świetny humor, jak nigdy. Nawet niezbyt
przyjemne sytuacje nie wyprowadzą was
z równowagi. Na dodatek dzięki temu
poprawi się również samoocena innych i
wspólnie będziecie radować ten smutny
świat.

Byk 21.04-21.05

Czyżby ostatnio bywało trochę nudno?
Zapewne. To wynik braku inicjatywy z
waszej strony. Musicie bardziej się
postarać o swoje życie towarzyskie.
Czasem coś zaproponować, wyjść z
pomysłem a zobaczycie, że nie
pożałujecie. Ale w pierwszej kolejności
trzeba poprawić oceny, bo wywiadówka
tuż, tuż…

Bliźnięta 22.05-21.06

Ostrzegamy Bliźnięta przed kolorem
pomarańczowym! Strzeżcie się go jak
możecie. Przeniesie wam pewnego dnia
sporego pecha. Za to szczęście sprzyjać
będzie wyborom sercowym. 
Przewidujemy jakieś miłe spotkanko,
bądź też rozmowę. W każdym razie, nie
dajcie się zwieść, bo osoba, w której się
podkochujecie może wcale nie być tą
jedyną.

.

.

.
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"KAMIENIE NA SZANIEC" ALEKSANDRA
KAMIŃSKIEGO TO OPOWIEŚĆ O...

Książka "Kamienie na szaniec" to zdecydowanie
opowieść o wspaniałych ideałach braterstwa i służby, o
ludziach "którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać".
Przedstawia nam losy Polaków w okresie drugiej
wojny światowej. Bardzo trudnych i niebezpiecznych
czasów, kiedy za przyznanie się do własnego kraju
groziła kara śmierci. Jednak, mimo to znaleźli się tacy,
którzy patriotyzm stawiali na pierwszym miejscu,
niekiedy z narażeniem własnego życia. Są to głównie
młodzi ludzie, nastolatkowie, których można nazwać
dziećmi. W większości pochodzą oni z dobrych
domów, wychowywani są na podstawie zasady "Bóg,
honor, ojczyzna". Należą do różnych grup
społecznych, harcerstwa. Po wybuchu wojny, nie
trzeba było ich namawiać do walki i obrony Polski.
Sami dokładnie o tym wiedzieli. Nie mogli patrzeć na
okrucieństwo wroga i na krzywdy jakie wyrządza
niczemu niewinnym ludziom. Udowadniają to na
przykład podczas pierwszej wędrówki, gdy napotykają
wykolejony pociąg. Zaledwie dziewiętnastoletni
chłopcy, ku zdziwieniu dorosłych mężczyzn ,
zaczynają zatrzymywać przejeżdżające samochody i
przenosić do nich rannych ludzi, aby następnie
przewieść ich do szpitala. Kolejnym przykładem
ogromnego altruizmu jest wyszukiwanie takiej pracy
zarobkowej, by nie tylko mieć z niej zyski, ale również
w jakiś sposób pomóc potrzebującym. Warszawa
została zniszczona, jej mieszkańcy nie mieli się gdzie
podziać, w ich domach były powybijane szyby, a
panowała sroga zima, więc popularne stało się
szklarstwo. Była to dobra praca i jednocześnie bardzo
przydatna w tym okresie. Bohaterowie książki nigdy
nie używają takich określeń jak: "nie chce mi się", czy
"nie zrobię tego". Należą do organizacji, w których
mogą walczyć za ojczyznę, ale nie tylko. Każda z
postaci występujących w tej powieści prowadzi jakąś
własną wojnę z okupantem. Każdy ma inną
wewnętrzną potrzebę do walki. I tak zawsze
wzajemnie się wspierają. W całej książce nie ma
sytuacji, by któryś z nich zachowałby się w stosunku
do innych niesprawiedliwie, czy fałszywie. Nawet w
chwilach tak niebezpiecznych, jak aresztowanie, czy
przesłuchanie, żaden z nich nie zdradził przyjaciół.
Należy tutaj przytoczyć sytuację aresztowania
Rudego. Niemcy bestialsko bili go, znęcali sie nad nim,
można powiedzieć, że po prostu go katowali.

Wystarczyło kilka słów, nazwisk. Mógł przecież
powiedzieć, co wie o przeprowadzonych akcjach
dywersyjnych czy sabotażowych, aby ulżyć swojemu
cierpieniu. Tak niewiele było potrzebne, ale braterstwo i
wierność stało się ważniejsze. Nie był w stanie
zdradzić swoich najbliższych. Ludzi, których
szanował, znał i kochał. Nie chodziło tylko o wyrzuty
sumienia, które z pewnością by nad nim ciążyły. Duże
znaczenie miało tutaj poczucie służby, albowiem
bohaterowie powieści byli ludźmi odpowiedzialnymi,
sprawiedliwymi i godnymi zaufania. Kiedy Zośka,
organizował większość akcji, podejmował się jakiegoś
zadania, starał się je wykonać w stu procentach. 
Ale nie byli to chłopcy idealni, nieskazitelni, którym
zawsze wszystko się udawało. Mieli własne
zmartwienia, smutki, problemy sercowe. Bywało, że
coś całkowicie im się nie powiodło. 

Posłużę się tutaj przykładem akcji pod Czarnociem.
Wszystko było zaplanowane, a jednak wywiązały się
pewne okoliczności, które przeszkodziły w jej
przeprowadzeniu z przewidywanym skutkiem. Dla
uczestników tego zdarzenia był to kubeł zimnej wody,
ale nie wpłynął na nich negatywnie. Dzięki temu
dostrzegli, że  "Na wojnie nie ma drobiazgów, jest tylko
zwycięstwo lub klęska, życie lub śmierć". 
Wyciągnęli wnioski i nauczyli się cech, jaki są
dokładność, punktualność i zaangażowanie. 

. .
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W KTÓRYM MIESIĄCU SIĘ URODZIEŚ?
SZCZĘŚLIWE CYTATY NA KAŻDY MIESIĄC

W książce w piękny sposób ukazane są ostatnie
chwile życia głównych bohaterów. Są oni zupełnie
świadomi tego, że w każdej chwili mogę umrzeć, już
nigdy nie zobaczyć najbliższych, jednak mimo to,
cieszą się ze swojego życia takiego, jakie było do tej
pory. Są dumni, że w jakimś, może bardzo malutkim, a
może ogromnym stopniu, przyczynili się do ratowania
ojczyzny, do obdarowywania ludzi radością i miłością.
Zarówno Alek, jak i Rudy umierają z uśmiechem na
ustach, ze świadomością, że w swoim krótkim życiu
zrobili coś dobrego i że przeżyli je tak, jak powinni.
Jako potwierdzenie wysuniętej wcześniej tezy,
pozwolę sobie przytoczyć fragment wiersza Juliusza
Słowackiego pt. "Testament mój", który bardzo
upodobali sobie bohaterowie lektury i kierowali się nim
w szczególnie trudnych chwilach.
"Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei,A kiedy
trzeba, na śmierć idą po kolei,Jak kamienie przez
Boga rzucone na szaniec."       Natalia Bereś

.

Styczeń
„Czasem najgorsze rzeczy, które nam się przytrafiają prowadzą nas do tych najwspanialszych”
Luty
„Martwienie nie zabierze jutrzejszych problemów, ale zabierze jutrzejszy spokój”
Marzec
„Każdy chciałby osiągnąć sukces bez bólu i cierpienia, ale przecież nie ma tęczy bez odrobiny deszczu”
Kwiecień
„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie się sobie przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku”
Maj
„Najcenniejszych rzeczy w życiu nie nabywa się za pieniądze.”
Czerwiec
„Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi.”
Lipiec
„Możesz zamknąć swoje oczy na rzeczy, których nie chcesz widzieć, ale nie możesz zamknąć serca na
rzeczy, których nie chcesz czuć.”
Sierpień
„Jeśli chcesz uniknąć krytyki: nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim.”
Wrzesień
„Wszyscy jesteśmy wariatami, tylko nie wszyscy jesteśmy zdiagnozowani”
Październik
„Gdy odzywa się do Ciebie przeszłość, to nie odbieraj. Ona nie ma nic nowego do powiedzenia”
Listopad
„Życie jest jak pu�dełko cze�kola�dek, nig�dy nie wiesz, co się trafi.”
Grudzień
„Dziś zrób to, czego innym się nie chce. Jutro będziesz miał to, czego inni pragną”

.



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 17 03/2016 | Strona 13 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZK@LNE ECH@

PODKARPACKIE ZWYCZAJE WIELKANOCNE

Obchody Świąt Wielkiej Nocy
rozpoczynają się w Niedzielę
Palmową. Kiedyś istniał zwyczaj
bicia się palmami. Ten, kto
pierwszy obudził się w Niedzielę
Palmową, mógł wysmagać palmą
wszystkich śpiochów. W drodze do
kościoła i z powrotem także
uderzano się palmami dla zdrowia,
siły i urody. Poświęconą i
przyniesioną z kościoła palmę lub
jej cząstkę należało przybić nad
drzwiami wejściowymi albo włożyć
za święty obraz, aby chroniła dom i
gospodarstwo przed ogniem i
uderzeniami piorunów. Do dziś w
okolicach Rzeszowa zachował się
zwyczaj wtykania w niedzielę lub
poniedziałek wielkanocny palmy w
róg pola uprawnego, aby chroniła
przed gradem, klęskami i aby
zapewniła urodzaj. Gospodynie biły
zwierzęta domowe witkami
wierzby, aby zabezpieczyć psy
przed wścieklizną, a krowy by
dawały dużo mleka. Bazie
wkładano także do gniazd drobiu i
do uli. Po jednej oderwanej z palmy
bazi dawano dzieciom do
połknięcia, aby ustrzec je przed
chorobami gardła. 

Z Wielką Środę wiąże się zwyczaj
„topienia Judasza". W tym dniu
rozkrzyczany korowód wiejskiej
młodzieży ciągnął po całej wsi
wypchaną słomą kukłę, mającą
przedstawiać Judasza. Było przy
tym wiele śmiechu i śpiewów. Po
wywleczeniu kukły poza obręb wsi
wrzucano ją do wody i rzucano weń
kamieniami, dopóki nie poszła na
dno.
Wielki Czwartek powszechnie
nazywany jest świętem kapłanów.
Pod koniec Mszy św. w Wielki
Czwartek ogołocony zostaje ołtarz,
milkną w kościele wszystkie
dzwonki, a odzywają się drewniane
kołatki, symbolizujące zdradę
Judasza. Z dawnych zwyczajów,
obowiązujących w Wielki Czwartek,
przypomnieć należy zakaz
wykonywania hałaśliwych prac,
czyli np. tłuczenia kaszy, rąbania
drewna, mielenia w żarnach,
używania dzwonów, aby nie
wystraszyć dusz, które przebywają
w strefie ciszy i godnie je przyjąć.
W dawniej Polsce bardzo gorliwie
przestrzegano postu, W większości
pożywienie wielkopostne stanowił
żur i śledzie. Pod koniec Wielkiego
Postu, najczęściej w Wielki Piątek,
wszyscy mieli już dosyć tej strawy i
urządzali tzw. „pogrzeb żuru i
śledzia". Wśród okrzyków radości,
ze śpiewem i z zachowaniem
staropolskiego ceremoniału,
wynoszono uprzykrzone artykuły z
domów, wrzucano do dołu
wykopanego poza terenem wsi i
zakopywano, wyrzekając się tej
strawy na cały rok. 

W Wielki Piątek ludzie modlą się i
odwiedzają kościoły, w których
odsłaniane są Groby Pańskie. Przy
grobie stoją często honorowe
straże, składające się z młodzieży
akademickiej i szkolnej, harcerzy,
strażaków czy wojska. Do naszych
czasów przetrwał zwyczaj pełnienia
straży przy grobie przez tak
zwanych „Turków", na pamiątkę
zwycięstwa pod Wiedniem Polaków
- chrześcijan nad Turkami -
poganami.
Również w Wielki Piątek, ludzie
udawali się o świcie nad strumyki
lub jeziora i obmywali się, wierząc
iż woda w tym dniu nabiera
lekarskich właściwości. Kąpano
przede wszystkim ludzi chorych na
padaczkę, twierdząc że woda ich
uzdrowi. Należało jednak pamiętać,
by w drodze do domu się nie
odwrócić, gdyż choroba mogła
powrócić. 
Wielka Sobota to dzień adorowania
przy grobie Jezusa. Drugim
elementem jest święcenie wody,
ognia i jadła, które do dziś nosi
nazwę "święconego" czy
„święconki". Niegdyś księża jeździli
do domów wiernych, aby tam
poświęcić jedzenie, 

Palma Wielkanocna

"Turki"

.
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PLOTKI, PLOTECZKI
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Witamy was kochani po raz pierwszy tej wiosny! Powitaliśmy ją bardzo pięknie. Co prawda pogoda nie dopisała
wagarowiczom. Bardzo nam przykro kotki ;3 Za to to co się działo w szkole, przechodzi ludzkie pojęcie.
Przebranie, poprzeczka mega wysoko. Pierwsza klasa! Gratulujemy piątaczkom, chociaż wszyscy byli
wspaniale przebrani *-* Skąd Wy macie takie pomysły? Tego nie wiemy, ale kreatywność jest. Okrzyk ciut gorzej
ale pomysłowość 6 klasy wygrała, Internety to sukcesy Emotikon grin W 4 klasie tak ciuchutko i skromnitko
troszeczkę, ale wierzymy, że nie chcieliście po prostu przyćmić pozostałych. Dziewczyny z 6 ostatnio podbijają
internety ciągle snapy i te sprawy Emotikon grin Idziecie w ślad 2 gimn.? Powodzenia w takim razie. Nikt nigdzie
nie miał takiego cudownego pierwszego dnia wiosny jak my! Gratki dla tych co to organizowali Emotikon grin
Szczególnie dla tych, którzy potem musieli sprzątać! Dziewczyny, nadajemy wam ksywy "Szalone Miotełki".
Podstawówce udała się pogoda na wyjazd do Teatru. My już widzieliśmy jak to się włóczyliście po Sędziszowie.
Zauważyliśmy ostatnio pewną zażyłość między Damianem a Gabi... Te czułe pożegnania i w ogóle ;3 Nasze
czujne oko wszystko dojrzy. 3 nadal w książkach XD A doszły nas słuchy, że ktoś z drugiej gimnazjum znowu
się zakochał. Ostatnio ta klasa się taka zakochana zrobiła ;o Wszyscy kogoś mają. Szaleństwo, ale 1 gimn. nie
jest gorsza. Olcia, już my widzieliśmy, z kim to się na spacerki chodzi... ;3 A co do 3 gimby to... Odkrywacie
jakieś powołania baletowe? Bo trzeba przyznać bardzo wam tak do twarzy! Na pożegnanie zamawiamy "Jezioro
Łabędzie" Emotikon grin Nie zapomnijmy jeszcze o kiermaszu. Ledwo co babki pokroili, a talerze już puste! W
domu Was nie karmią czy jak? Emotikon grin Ale dobrze, dobrze, trzeba wspierać finansowo nasz Klub
Europejski Emotikon grin To by było na tyle w tym wydaniu. Życzymy oczywiście wesołych, mokrych i
pogodnych świąt! Oby były ciekawe… Pamiętajcie, że my się tego dowiemy Emotikon heart
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