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Jasełka w wykonaniu Szkolnego
Koła Teatralnego "Wachlarz"

Z ŻYCIA NASZEJ 
SZKOŁY.... 

ciekawe wydarzenia, 
relacje...

Jasełka w Zespole Szkół w Łączkach Kucharskich to
już swego rodzaju tradycja. Wystawiane są bowiem
prawie każdego roku przed Wigilią oraz w okresie
bożonarodzeniowym. Pomagają przygotować się do
Świąt, wprowadzają w ich klimat i opowiadają historię
przyjścia na świat Zbawiciela-Dzieciątka Jezus.
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, podejmując się
tego jakże pięknego, ale i trudnego przedsięwzięcia,
starają się pokazać je w jak najwspanialszej formie -
tak, aby każdy zrozumiał powagę Świąt, ale również,
żeby z radością ich oczekiwał. Nauczyciele,  panie:
Lidia Nykiel, Monika Skiba, Marta Zajchowska oraz
pan Arkadiusz Zygmunt mieli sporo pracy, bo niełatwo
zapanować nad tak liczną grupą rozbrykanej
młodzieży, a tym bardziej przygotować  dzieci do
prawdziwej gry aktorskiej, tańca, śpiewu, dla każdego
uszyć nowy strój i wykonać dekorację, w której jak
zawsze pomagał pan Zenon Stasiowski. Wszystko
jednak się udało i 21 grudnia na sali gimnastycznej
odbyła się wyczekiwana premiera jasełek pt. „Książę
Pokoju”.
Na uroczystość przybyli  specjalnie zaproszeni goście:
burmistrz pan Bolesław Bujak, ks. proboszcz Marian
Baran, pan radny Edward Marć, sołtys wsi- pan Lesław
Reguła, przewodnicząca Klubu Seniora – pani Elżbieta
Rogala, przewodnicząca Rady Rodziców - pani
Joanna Chamera oraz wielu innych.

Na występ przyszły również rodziny uczniów, a nawet
koleżanki i koledzy absolwenci. Gości i widzów
zaprosił do obejrzenia spektaklu nasz pan dyrektor
Grzegorz Laska.

Fabuła jasełek została oparta na Ewangelii św.
Mateusza i zbudowana na przeciwstawieniu postaci
Heroda i Jezusa. Pierwszy, pełen lęku o swoją władzę,
ulega szatańskim podszeptom i ludzkiej słabości.
Prowadzi go to do spotkania wszystkich Siedmiu
Grzechów Głównych, które także występują w
przedstawieniu. Istotna rola w  scenariuszu została
przypisana trzem Magom, którzy wykorzystują swoją
wiedzę na szukanie Zbawiciela, a po drodze z miłością
otwierają serca na potrzeby bliźnich. Choć dopiero do
Niego zdążają, nowonarodzony Książę już napełnia ich
swoim pokojem. Boży pokój jest bowiem udziałem
wszystkich ludzi dobrej woli. Przedstawienie
uwzględnia  misyjny charakter obchodzonego wkrótce
po Bożym Narodzeniu Święta Trzech Króli. W
kulminacyjnej części soliści – Gabrysia, Ola i Natalia, a
także recytatorzy – Casper, Natalia i Gabrysia
 prezentują piosenkę misyjną traktującą o losie dzieci z
całego świata, (których role odegrali chłopcy i
dziewczynki z klasy II i III SP).  W końcowej części
przedstawienia Magowie ofiarowują Świętej Rodzinie
osiołka, na którym Maria i Józef uciekają do Egiptu
(osiołek, choć nie jest żywy, sam się porusza)!

Zaproszeni goście

Maryja z Józefem uciekają na osiołku
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Odbiór naszego przedstawienia okazał się wspaniały.
Wszyscy w skupieniu oglądali, co dzieje się na scenie.
Jak Karol w roli Heroda pragnie pozbyć się Jezuska,
jak wspaniale sekunduje mu diabełek  i jak pasterze
wraz z mędrcami i dziećmi cieszą się na przyjście
Dzieciątka. Nie zabrakło nawet tańca, który pomogła
przygotować pani Kasia Sikora. Jeden układ (taniec
Siedmiu Grzechów Głównych) mroził krew w żyłach i
zmuszał do refleksji nad sobą, drugi natomiast
radośnie chwalił Pana. Grze aktorów i tańcom
towarzyszyły zarówno tradycyjne kolędy jak i nowe
pastorałki.  Przesłanie tegorocznych jasełek, (z  tego
co nam wiadomo), bardzo się podobało.
Po zakończeniu przedstawienia, głos zabrał pan
dyrektor, który podziękował organizatorom za
przygotowanie jasełek, za przybycie wszystkim
gościom i oczywiście aktorom za występ, słowa
podziękowania skierował również do rodziców, którzy
szczególnie zaangażowali się w przygotowania.
Następnie piękne słowa do zebranych w sali skierował
pan burmistrz, docenił kunszt aktorski, przygotowanie,
dekoracje i atmosferę, zaprosił młodzież do
zaprezentowania spektaklu po Świętach, wręczył kosz
cukierków. Nie tylko on, bo również i pan Edward
Marć, jak co roku, obdarował nas całym koszem
słodyczy, a i pan sołtys  nie przyszedł z pustymi
rękami. Na koniec, ku zdziwieniu wszystkich, głos
zabrało jeszcze samo koło teatralne, które osobiście
podziękowało swoim opiekunkom za ich pracę. Tego
nikt się nie spodziewał!

Herod i straże

Po wszystkich przemówieniach i życzeniach
świątecznych odbyło się jeszcze rozdanie nagród za
konkurs na szopkę bożonarodzeniową. Następnie
goście udali się na poczęstunek. Należy dodać, że
dziewczyny z Koła Teatralnego „Wachlarz”
przygotowały również kiermasz ozdób świątecznych.
Ponieważ wszystkie grały w przedstawieniu,
sprzedażą choineczek, stroików, pierniczków
zajmowały się koleżanki z klasy VI SP – Dominika,
Iza, Ola i Julia.
Można by długo tak pisać i opowiadać, ale nic nie jest
w stanie odzwierciedlić, jak te jasełka wyglądały na
żywo. Trzeba po prostu przyjść i je zobaczyć, a taka
okazja będzie w styczniu, więc serdecznie
zapraszamy.
Wszystkim zaangażowanym w organizację naszego
spektaklu: dyrektorowi, nauczycielom, pracownikom
szkoły oraz przybyłym gościom, panu burmistrzowi,
rodzicom, dziadkom, koleżankom i kolegom
serdecznie dziękujemy!            
                                          Natalia Bereś 

Taniec siedmiu grzechów

Pasterze
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Zabawa Mikołajkowa

Mikołajki wszystkim nam kojarzą się ze świętym
Mikołajem i z prezentami, ale żeby nie było tak
przeciętnie i monotonnie, to w naszej szkole co roku
wymyślamy coś innego i ciekawego. W tym roku
zrezygnowaliśmy z turnieju sportowego wyłącznie dla
chłopców. Samorząd szkolny zorganizował zabawę
dla całej szkoły.
Po 2 lekcji wszystkie klasy zebrały się na sali
gimnastycznej, gdzie przywitały je śnieżynki z
Mikołajem. Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy
wiekowe: 1-3 SP, 4-6 SP oraz 1-3 gimn. Jako pierwsi
bawili się najmłodsi. Mikołaj przygotował dla nich takie
zabawy jak taniec na rozruszanie się, rzut woreczkiem
do pudełka i świąteczny quiz. Trzeba przyznać, że
dzieci wykazały się ogromną wiedzą jeśli chodzi o
sprawy związane ze świętami. Po konkursach każde
grzeczne dziecko otrzymało od Mikołaja coś
słodkiego, a do tego wszystkie klasy zrobiły sobie
pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. Po maluchach
przyszedł czas na klasy 4-6. Dla nich konkurencje były
nieco trudniejsze. Najpierw pokonali tor przeszkód,
gdzie sprawnością wykazała się klasa 6. Następnie
uczniowie w grupach stworzyli nowe wizerunki
świętego Mikołaja. Jurry, w którego skład wchodził
Mikołaj, śnieżynki i p. Monika Skiba stwierdziło, że
najlepszy obrazek wykonała klasa 4. Na koniec
wspólnie zatańczyliśmy znane wszystkim „Chocolate”.
I oczywiście prezenty dla każdego, plus zdjęcie z
Mikołajem. Nadszedł czas na gimnazjum. Oni, to
chyba z Mikołaja najbardziej się ucieszyli. 

Już na początku musieli pobudzić szare komórki, gdyż
trzeba było wymyślić wiersz o świętach. Mieli na to
tylko 6 minut, więc jesteśmy w szoku, że poszło im tak
dobrze. Pracę oceniali: p. Beata Rzeszutek, p.
Bartłomiej Wiktor i p. Julian Paryś. Jednogłośnie doszli
do wniosku, że wygrywa klasa 1 gimnazjum.  Kolejna
konkurencja była sportowa. A raczej sprawdzała
orientację w terenie. Każda klasa wystawiła 3 osoby:
nawigatora, kuriera i odbiorcę. Kurier miał zawiązane
oczy, więc musiał zdać się na swoją nawigację. Nieźle
się przy tym uśmialiśmy, ale było warto. Najsprawniej
poszło…znów klasie 1. To aż podejrzane…ale
gratulujemy! Ostatni konkurs polegał na odgadnięciu
tytułów świątecznych piosenek. Doszło do dogrywki
między klasą 1 a 3. Ostatecznie zwycięsko z tego
zadania wyszli trzecioklasiści. Wszyscy zostali
nagrodzeni słodyczami i zrobili tradycyjne
zdjęcia.Zadania, które zostały dla nich przygotowane,
były naprawdę trudne. 
Mamy ogromną nadzieję, że zabawa wszystkim się
podobała. Mikołaj i śnieżynki z zadowoleniem
zakończyli to spotkanie i z pewnością wrócą do nas za
rok.
                                      Natalia Bereś 

Klasa VI rysuje Mikołaja

Konkurencja zręcznościowa najmłodszych

Marsz na orientacjęMS
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MIKOŁAJKI PRZEDSZKOLAKÓW
 I PIERWSZOKLASISTÓW

Nie mogąc się doczekać spotkania z Mikołajem,
postanowiliśmy wyjść, a raczej wyjechać mu
naprzeciw. Przedszkolaki oraz uczniowie klasy
pierwszej z naszej szkoły wraz z Paniami i Rodzicami
pojechały  do sali zabaw Fantazja w Rzeszowie .
Zabawa była fantastyczna: basen z kuleczkami,
zjeżdżalnie, nadmuchiwane skakanie, trampolina  i
wiele innych atrakcji. Ale najciekawszym punktem
programu było spotkanie z Mikołajem. Nie było łatwo
dostać prezent. Najpierw dzieci musiały  powiedzieć
wierszyk  lub zaśpiewać piosenkę. A potem była
uciecha z otrzymanych prezentów i wspólne zdjęcie z
Mikołajem. Nie był to koniec naszej wyprawy,
 wracając odwiedziliśmy Muzeum Dobranocek w
Rzeszowie, gdzie dzieci zostały zapoznane z historią
kinematografii oraz animacji. Muzeum utworzone
zostało ze zbiorów Wojciecha Jamy - kolekcjonera, 

który latami gromadził pamiątki związane z polskimi i
zagranicznymi dobranockami. 
Zwiedzając pomieszczenia muzealne uczniowie
podziwiali licznie zgromadzone eksponaty. Z łatwością
rozpoznawali takie bajkowe postacie jak: Miś Uszatek,
Muminki, Reksio, Bolek i Lolek, a słuchając opowieści
pani przewodnik, zapoznali się również z mniej
znanymi bohaterami bajek dla dzieci jak: Jacek i
Agatka, Piaskowy Dziadek czy Profesor Baltazar
Gąbka. Projekcja wybranych przez dzieci dobranocek
stanowiła dopełnienie niezapomnianych wrażeń.
Wycieczkę zakończyliśmy spacerkiem po Starym
Rynku oraz posiłkiem w restauracji MC Donalds. 
                                   Marta Mytych

Krystian Królikowski

Sandra Kulpa
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Jasełka
przedszkolaków

22 grudnia w prawdziwie rodzinnej,
świątecznej atmosferze spędzili
czwartkowe przedpołudnie rodzice i
dziadkowie przedszkolaków z
Łączek Kucharskich.  Najmłodsi
uczniowie naszej szkoły
 przygotowali jasełka, a Rodzice
 Kiermasz Bożonarodzeniowy z
własnymi wyrobami: ozdobami i
stroikami świątecznymi. To była
pierwsza tego typu inicjatywa
podejmowana przez naszych
przedszkolaków. 
Goście zasiedli przy zastawionych
stołach, by przy kawie i herbacie,
częstując się domowymi
wypiekami, podziwiać umiejętności
taneczne, wokalne i aktorskie
swoich dzieci i wnucząt. W rytmie
pastorałek i kolęd dzieci odgrywały
 swoje role w jasełkach. Moment
oczekiwania i radości z narodzin
Chrystusa odegrali perfekcyjnie.
Dary składali oczywiście Trzej
Królowie, pasterze  i gromada
aniołków.  Po występach przyszedł
czas na dzielenie się. opłatkiem i
poczęstunek.  Uczestnicy
spotkania mieli także okazję
zaopatrzyć się w świąteczne
akcesoria  i stroiki wykonane przez
przedszkolaki wspólnie z
rodzicami.
                       Marta Mytych

Mali aktorzy

Diabełek, Król i jeden z aniołków

Trzej Królowie
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Góra GroszaHarcerska Gwiazdka
 z Nieba

Komenda Hufca ZHP w Ropczycach, tak jak w
ubiegłych latach,  zorganizowała akcję "Harcerska
Gwiazdka z Nieba", która sprawiła, że nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe dla
najuboższych rodzin z naszej okolicy. Uczniowie,
nauczyciele i pracownicy naszej szkoły chętnie
włączyli się w akcję, która miała na celu zbiórkę
najpotrzebniejszych rzeczy, tj. żywność, środków
czystości, ręczników, przyborów szkolnych, zabawek,
słodyczy. Akcja zbieranie darów trwała do 16.12.2016
r. Zebrane dary dotarły do Komendy Hufca ZHP w
Ropczycach, tam z kolei wolontariusze spakowali
paczki, które wraz z życzeniami świątecznymi dotarły
do rodzin przed Świętami Bożego Narodzenia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się
do akcji!  
            
               Paulina Piotrowska, Bartłomiej Grabski

Zebrane produkty

Góra grosza

W dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016r. trwała
akcja „Góra Grosza”. Organizowana jest ona przez
Towarzystwo Nasz Dom, a skierowana do uczniów
wszystkich szkół i przedszkoli w Polsce. Celem akcji
jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom
wychowującym się poza własna rodziną,  w tym na
tworzenie i dofinansowywanie domów dla dzieci,
rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych,
kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej
potrzebujących domów dziecka, które realizują
prorodzinne programy wychowawcze. Niestety, w
Polsce nadal zbyt dużo dzieci przebywa poza własną
rodziną – 20 tysięcy w domach dziecka i ok. 50 tysięcy
w rodzinach zastępczych. Cel akcji jest więc szczytny
i niezwykle ważny. 
Na terenie naszej szkoły tegoroczną zbiórką zajmowali
się uczennice i  uczniowie klasy VI szkoły
podstawowej. Dzięki ich pracy, hojności uczniów oraz
uprzejmości pana dyrektora i nauczycieli, którzy
zgodzili się na prowadzenie zbiórki - także podczas
zajęć lekcyjnych - udało się zebrać rekordową, jak na
nasze warunki kwotę. Po przeliczeniu wszystkich
monet okazało się, że zebrano aż …. 231 zł i 11
groszy. Paczka przesłana na adres Towarzystwa
Nasz Dom ważyła ponad 7 kg!!!
Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję Góra
Grosza  w naszej szkole – w imieniu dzieci, którym
pomagamy -  składam ogromne podziękowania.
                                               
                                             Aneta Rzeczycka 
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Warsztaty edukacyjne „Święta
Bożego Narodzenia w krajach

europejskich”
Kiermasz Ozdób

Bożonarodzeniowych 

21 grudnia br. odbył się w naszej szkole Kiermasz
Ozdób Bożonarodzeniowych. Został zorganizowany,
(jak co roku) przez Koło Teatralne „Wachlarz”. Piękny
afisz wykonała Natalia Bereś.  Uczniowie i uczennice
gimnazjum oraz szkoły podstawowej wykonali
oryginalne  ozdoby choinkowe – bombki wyklejane
cekinami, choineczki z orzechów, makaronu, aniołki,
stroiki, nawet pieczone piernikowe szopki. Największą
popularnością cieszyły się oczywiście pierniczki, które
zaraz po zakupieniu, można było zjeść.  Ponieważ
wszyscy członkowie koła teatralnego brali w tym dniu
udział w jasełkach, sprzedażą zajmowały się
uczennice klasy VI SP – Dominika Nykiel, Julia
Kędzior, Iza Bereś i Ola Wójcik. Ozdoby świąteczne
bardzo się wszystkim podobały i smakowały.  Panie
Lidia Nykiel, Monika Skiba i Marta Zajchowska bardzo
dziękują wszystkim wykonawcom oraz kupującym
ozdoby za zaangażowanie i ofiarność, tym bardziej, że
przedsięwzięciu przyświecały ważne cele: rozwijanie
wyobraźni, pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
rozwijanie wrażliwości estetycznej, powrót do tradycji
wykonywania ozdób bożonarodzeniowych. Dochód z
kiermaszu organizatorzy przeznaczyli na jasełka
bożonarodzeniowe.

Dnia 19 grudnia 2016 roku w ZS w Łączkach
Kucharskich odbyły się warsztaty edukacyjne dla
klasy III szkoły podstawowej, zorganizowane przez
Szkolny Klub Europejski “Eurodworek” w ramach
projektu edukacyjnego klas II gimnazjum. Warsztaty
prowadziło czworo uczniów gimnazjum – Gabriela
Pawłowska, Kamila Plezia, Aleksandra Karaś oraz
Hubert Baran. Tematem zajęć było Boże Narodzenie w
różnych krajach Unii Europejskiej i tradycje z nim
związane. Łącznie przedstawiono 4 państwa: Polskę,
Francję, Włochy oraz Szwecję. Spotkanie z młodszymi
kolegami rozpoczęło się od przywitania ze świętym
Mikołajem, La Befaną, Dobrą Wróżką oraz Elfem. Gdy
wszyscy się poznali, przyszedł czas na opowiadanie o
tradycjach, dzieciaki dowiedziały się między innymi o
tym, jakie potrawy serwuje się podczas Wigilii np. we
Włoszech jest to tortellini i tort ryżowy, natomiast  w
Szwecji tradycją wigilijną zamiast śpiewania kolęd jest
tańczenie wokół choinki. Następnie uczniowie klasy III
przygotowywali z papieru postać Mikołaja. Wszystkie
prace były bardzo ładne, dlatego też dzieci zostały
nagrodzone pod koniec lekcji. Uczestnicy warsztatów
tańczyli do piosenki Chocolate - co sprawiło im dużo
radości. Pod koniec zajęć każdy otrzymał
czekoladowy upominek za wzorowe zachowanie oraz
czynne uczestnictwo w zajęciach. W zorganizowaniu
warsztatów pomogła nam pani Patrycja Wiktor –
opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego. Serdecznie
dziękujemy również pani Stanisławie Świniuch –
wychowawczyni klasy III za umożliwienie nam
przeprowadzenia warsztatów dla jej podopiecznych. 
                             Gabriela Pawłowska

Uczennice klasy VI

Uczestnicy zajęć
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Konkurs plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa”

Nagrodzeni uczestnicy konkursu

W dniu 21 grudnia 2016r. w ZS w Łączkach Kucharskich miało miejsce
wręczenie nagród w szkolnym konkursie pod hasłem „Szopka
Bożonarodzeniowa”. Organizatorami konkursu byli pani Patrycja Wiktor
oraz pan Bartłomiej Wiktor. Konkurs skierowany był dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum. Uczniowie mieli za zadanie wykonać Szopkę
Bożonarodzeniową w postaci przestrzennej pracy plastycznej, dowolną
techniką.  

Ważnym elementem przy ocenie
szopek był wkład pracy ucznia,
pomysłowość, staranność.
Organizatorzy wykluczyli
możliwość umieszczania  w
szopkach elementów gotowych,
ogólnodostępnych w sprzedaży. Do
konkursu zgłoszono piękne prace,
przygotowanie ich wymagało dużo
pracy i cierpliwości. Wybór był
bardzo trudny, ale ostatecznie
komisja wybrała najlepsze prace i
oceniła.
I miejsce – Karolina Bereś kl. III
gimnazjum
II miejsce – Angelika Cesarz kl. V
sp. i Weronika Kosińska kl. IV sp.
III miejsce – Wojciech Bereś kl. I
gimnazjum
Wyróżnienia otrzymali:
Jakub Wlezień – klasa IV
Izabela Bereś – klasa VI
Maksymilian Zakrzewski – klasa
VI
Natalia Gródecka –klasa I
gimnazjum
Karol Wrona – klasa II gimnazjum
Dzięki zaangażowaniu pana
Dyrektora – Grzegorza Laska
wszyscy uczniowie otrzymali
wspaniałe nagrody, które wręczył
im pan Bolesław Bujak – Burmistrz
Ropczyc. Organizatorzy dziękują
również bardzo serdecznie Panu
Adamowi Żmuda – Kierownikowi
PBS Bank Oddział w Ropczycach
za przekazanie nagród rzeczowych
dla uczestników konkursu.
Wystawę prac można było
podziwiać  w dniach od 20 grudnia
do 2 stycznia w budynku Zespołu
Szkół w Łączkach Kucharskich.
                    Patrycja WiktorWystawa szopek

PW

PW
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Uczestnicy spotkania

SPOTKANIE OPŁATKOWE NAUCZYCIELI I
DUSZPASTERZY DEKANATU WIELOPOLE

SKRZYŃSKIE W NASZEJ SZKOLE

WIADOMOŚCI Z NASZEGO
REGIONU      
I MIEJSCOWOŚCI...
reportaże, sprawozdania, wywiady

Spotkanie Opłatkowe Nauczycieli i
Duszpasterzy  Dekanatu Wielopole
Skrzyńskie to uroczystość, która
jest organizowana już od wielu lat,
za każdym razem w innej szkole.
W tym roku – 2017 nauczyciele i
księża zostali zaproszeni do
naszego Zespołu Szkół w
Łączkach Kucharskich. Spotkanie
odbyło się w niedzielę – 8
stycznia. Uroczystość rozpoczęła
się Mszą św. w Kościele
Parafialnym pw. św. Bartłomieja
Apostoła w Łączkach Kucharskich
pod przewodnictwem

Ks. Mariusza Siniaka – Proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wielopolu Skrzyńskim oraz księdza
proboszcza parafii Łączki Kucharskie Mariana Barana. Po Mszy św. uczestnicy zgromadzili się w budynku OSP
w Łączkach Kucharskich, gdzie zostali serdecznie powitani przez organizatora - Dyrektora Zespołu Szkół w
Łączkach Kucharskich Pana Grzegorza Laskę oraz zaproszeni do obejrzenia jasełek zatytułowanych „Książę
Pokoju” w wykonaniu Szkolnego Koła Teatralnego „Wachlarz” oraz uczniów szkoły.
Na początku na scenie pojawiły się Natalka z Gabrysią, które wprowadziły zgromadzonych w tematykę
przedstawienia. Widzowie dowiedzieli się, że jasełka zostały napisane na podstawie ewangelii wg św. Mateusza,
a istotna rola została przypisana Trzem Magom, którzy niosąc pokój, skupili się na pomocy bliźnim. Nawet zły
Herod nie był w stanie podstępnie zgładzić nowonarodzonego Księcia Pokoju. 
Gdy już światła zgasły, zagrała muzyka i rozpoczęło się przedstawienie, można było posłuchać pięknego 

Zaproszeni duchowni Uczestnicy spotkania
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śpiewu Diabła, Anioła oraz jednego z Grzechów.
Następnie na scenie pojawił się potężny Herod,
snujący swe plany zawładnięcia całym krajem.
Towarzyszyły mu złe przeczucia i wiecznie dręczący
go duch zmarłej żony. Dowiedziawszy się o
Dzieciątku, król postanowił wezwać Magów i
uczonych, aby zapobiec utracie władzy. Ci jednak, nie
dali się oszukać i postanowili odnaleźć Księcia. Nie
tylko oni zresztą postanowili Go powitać, bo nawet
pasterze widząc gwiazdę nad szopą, udali się w jej
kierunku w towarzystwie aniołów. Kiedy wszyscy
dotarli już do Świętej Rodziny, z radością świętowali
narodziny Zbawiciela. Powitali Go śpiewem i tańcem, a
Maryja wraz z Józefem odjechali do Egiptu na osiołku,
aby chronić Jezuska. W finałowej scenie po sali
przeszli kolędnicy i zabrzmiała ludowa kolęda, 
która napełniła wszystkich radością.

Po zakończeniu jasełek głos zabrał proboszcz parafii
w Wielopolu Skrzyńskim, który pięknie podziękował
aktorom i nauczycielom którzy ich przygotowali.
Goście byli pod wrażeniem talentu naszych uczniów i
mówili, że to najlepsze jasełka, jakie kiedykolwiek
oglądali. Nie ukrywamy, że takie słowa bardzo nas
wszystkich uskrzydliły. Następnie nadszedł czas na
modlitwę i łamanie się opłatkiem. Poczęstunek
przygotowało niezawodne KGW z Łączek
Kucharskich, którego talentu kulinarnego nie jesteśmy
się w stanie nachwalić. Uroczystość przebiegła w
bardzo miłej atmosferze przy melodii kolęd i pastorałek
intonowanych przez pana Stanisława Strzałkę.

Jako uczniowie, jesteśmy dumni, że mogliśmy zagrać
przed tak wspaniałą publicznością, jaką są dyrektorzy,
księża, nauczyciele i pracownicy szkół.

Szczególne podziękowania składamy
dyrekcji szkoły, naszym łączkowskim
duszpasterzom oraz członkom Koła
Gospodyń Wiejskich za wspaniałą
opłatkową kolację. 
                                                                       
                                 Dziękujemy

Diabeł z Aniołem siądą za stołem ....

Najmłodsi aktorzy

Anioły czuwają nad Jezuskiem

LN
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Charakterystyk Mendla
Gdańskiego

KLUB SZKOLNEGO
LITERATA...,
czyli twórczość
uczniowska

Charakterystyka
Antygony i Kreona

Tytułowym bohaterem noweli jest Mendel Gdański. To
sześćdziesięcioletni mężczyzna, pochodzenia
żydowskiego, który mieszkał w Polsce. Z zawodu był
introligatorem i miał własny zakład w Warszawie.
Mieszkał w nim wraz ze swoim wnukiem Jakubem,
którego sam wychowywał. Jego żona Resia i córka
Lija zmarły zostawiając ich samych. Rodzice dali mu
na imię Mendel, gdyż był 15 dzieckiem: "Że ja się
Mendel nazywam, to przez to , co nas było dzieci
czternaście, a ja się piętnasty urodził..." Był
człowiekiem już w podeszłym wieku, mimo to bardzo
rześkim i chętnym do pracy. Miał siwe włosy i długą
brodę w tym samym kolorze: "Pierś zaklęsła (...),
grzbiet zgarbiony (...), ale nogi i oczy sterczą, póki i w
ręku siła jest..." To spokojna osoba, troszcząca się o
swojego wnuka, pomocna, odważna i przyjacielska,
mająca dobre kontakty ze swoimi sąsiadami. Był
cierpliwy i mądry, szczery i bardzo pracowity co
łączyło sie z jego uczciwością: "Ja tymi dziesięciu
palcami zapłacił." Do ludzi odnosił się z szacunkiem i
tego samego oczekiwał od nich. 

Nie chciał być krytykowany za to, że Żyd, bronił siebie,
swoją rodzinę i innych żydów, którzy byli uczciwi i tak
jak on kochali Polskę. Jego relacje z sąsiadami były
bardzo dobre i życzliwe, wzajemnie sobie pomagali i
wspierali w trudnych chwilach. 
Naszym zdaniem był to człowiek zasługujący na
pochwałę, mimo trudności, które spotykały go w życiu
starał się zapewnić dobrą opiekę swojemu wnukowi i
ciepły dom, bronił swojego pochodzenia, twierdząc, że
nie wszyscy są tacy sami, niestety sam stracił miłość
do Warszawy po tym, jak został przez jej
mieszkańców zaatakowany: "Pan powiada, co u mnie
nic nie umarło? Nu, u mnie umarło, to z czym ja sie
urodził, z czym ja sześćdziesiąt i siedem lat żył, z
czym ja umierać umiał ... Nu, u mnie umarło serce do
tego miasta..." Śmiało możemy stwierdzić, że był
postacią pozytywną.
                        Gabriela Mardeusz 

Antygona to córka Edypa, siostra Ismeny, Polinejkesa i
Eteoklasa, ksieżniczka Tebańska z wysokiego rodu
Labdakidów.
Piękna młoda kobieta, zakochana w królewskim synu
Hajmonie. Odbieramy ją jako osobę bardzo odważną,
która nie boi się sprzeciwić Kreonowi, łamie jego zakaz
i grzebie zwłoki brata. Udowadnia tym samym, że
darzy go ogromną miłością i bez wahania jest w stanie
poświęcić sie dla rodziny. W sytuacji, kiedy Ismena
proponuje jej pomoc, stanowczo odmawia. Od
początku do końca jest pewna swych racji.
Przestrzega praw boskich, stawiając życie wieczne
pod prawem króla. Okazje się również delikatną i
wrażliwą osobą, która prowadzona na śmierć,
lamentuje i użala się nad swym losem, lecz bierze
odpowiedzialność za czyny i poddaje się karze.
Antygona to dumna księżniczka, do końca
zachowująca godność. Na równi kochała  

obydwu braci, chciała się kiedyś z nimi spotkać w
Hadesie. Zawsze była posłuszna wobec swego wuja i
władcy, tylko w jednej sytuacji związanej z pogrzebem
Polinika, sprzeciwiła mu się.
Uważam, że tytułowa bohaterka tragedii to postać
pozytywna, kierująca się zasadą: "Współkochać
przyszłam, nie współnienawidzić". Kreon jest bratem
Jokasty, wujem Antygony, władcą Teb,który przejął
tron po bratobójczej wojnie swych siostrzeńców -

. .
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PODZIĘKOWANIA

Polinejkesa i Eteoklesa.
To bardzo stanowcza osoba, która wydając zakaz
grzebania zwłok Polinika stara się za wszelką cenę
ukarać wszystkich buntowników sprzeciwiających sie
jego rozkazom. Kreon jest bardzo okrutny względem
swych poddanych, stara się tym samym udowodnić,
że nieposłuszeństwo wobec władcy zakończyć się
może nawet śmiercią. Wydaje mu się, że huczny
pogrzeb Eteoklesa - obrońcy miasta, zorganizowany z
jego rozkazu czyni go sprawiedliwym królem, ale tym
właśnie zachowaniem zlekceważył prawa boskie.
Dobro państwa było dla niego priorytetem, niestety
okazało się, że to dobro było tylko pozorne. 

Uparcie trzyma się wydanych przez siebie rozkazów i
nie zamierza ich pod żadnym pozorem
zmieniać. Dopiero kiedy dowiaduje się, iż przez własną
pychę i dumę może stracić rodzinę, okazuje skruchę i
miłość do bliskich.
Kreon kochał syna i żonę nad życie, dlatego wieść o
ich samobójstwach ogromnie nim wstrząsnęła.
Pragnął, aby w królestwie panował pokój, nie zdając
sobie sprawy z tego, że sam go zniszczył.
Uważam, że bohater utworu, jest osobą negatywną,
kierującą się zasadą "Wróg i po śmierci nie stanie się
miłym".
                                    Natalia Bereś

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi" - Jan Paweł II
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim
zaangażowanym w organizację Jasełek oraz
Kiermaszu Bożonarodzeniowego:
Dziękujemy serdecznie za wszelką pomoc i
wsparcie - bez Waszej przychylnej postawy
zorganizowanie tej wspaniałej uroczystości byłoby
niemożliwe
Dziękujemy Wam Kochane Przedszkolaki - za
przepiękne Jasełka w Waszym wykonaniu i ozdoby
świąteczne przez Was wykonane
Składamy również serdeczne podziękowania
wszystkim Rodzicom, którzy zasilili kiermasz
przygotowując przepiękne ozdoby, za ich ogromną
życzliwość otwartość i pomysłowość
Również dziękujemy bardzo wszystkim Mamom -
za upieczenie przepysznych ciast i ciasteczek oraz
wszelką pomoc w kuchni i na sali
Nie zawiedli nas również Babcie i Dziadkowie
naszych przedszkolaków,  którzy okazali wielkie
serce i przybyli, aby wspomóc ten szlachetny cel
Dziękujemy jeszcze raz wszystkim i każdemu z
osobna, którzy finansowo i organizacyjnie wsparli
nasze przedsięwzięcie. 
                             Pani Marta i Pani Basia

Składamy serdeczne podziękowania:

- pani Elżbiecie Bereś
- pani Grażynie Dziedzic
- panu Zenonowi Stasiowskiemu
- pani Katarzynie Sikorze
- pani Katarzynie Prokopowicz
- panu Bogdanowi Mardeuszowi
- panu Tadeuszowi Ożogowi
- panu Krzysztofowi Nykiel
- pani Joannie Chamerze
- panu Robertowi Zapał
- panu Marcinowi Zajchowskiemu
- panu Bartłomiejowi Grabskiemu

za zaangażowanie i pomoc w
przygotowanie występów jasełkowych

 dzieci i młodzieży naszej szkoły.  

             Panie Lidia, Monika, Marta
                            i pan Arkadiusz
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Wodne harce

SPORT I ZDROWIE, 
relacje z zawodów, imprez
sportowych i promujących
zdrowy styl życia...

Turniej odbył się 6 grudnia 2016
roku na Krytej Pływalni w
Ropczycach. Celem imprezy jest
popularyzacja pływania oraz zabaw
w wodzie jako formy wypoczynku i
rekreacji.
Drużyna z naszej szkoły wystąpiła
w składzie: Julia Kędzior, Liliana
Plezia, Aleksandra Wójcik, Kacper
Prokopowicz, Karol Bochenek oraz
Maksymilian Zakrzewski.
W turnieju wzięło udział 8 szkół,
które rywalizowały w 

następujących konkurencjach:
- pływanie z deską do nauki pływania,
- wyścig na materacach,
- rzut do bramki,
- wyścig z makaronem,
- sztafeta z nurkowaniem,
- zjazd rynną na czas.
Za zajęcie pierwszego miejsca drużyna otrzymuje tyle
punktów, ile drużyn zgłosiło się do zawodów, za
ostatnie miejsce drużyna otrzymuje 1 punkt. W
przypadku zajęcia kilku równorzędnych miejsc w danej
konkurencji, punkty sumuje się i dzieli po równo na te
drużyny.
Wyniki klasyfikacji drużynowej:

- SP nr 2 - 34 punkty - III miejsce,
- SP nr 3 - 15 punktów - VII miejsce,
- SP nr 6 - 25,5 punktów - V miejsce,
- SP Łączki Kucharskie - 27,5 - IV miejsce,
- SP nr 5 - 40 punktów - I miejsce,
- SP nr 1 - 39 punktów - II miejsce,
- SP Niedźwiada D. - 22 punkty - VI miejsce,
- SP Mała - 13 punktów - VIII miejsce.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowy
dyplom i mikołajkowy prezent.
Dziękuję całej drużynie za udział w turnieju i osiągnięty 
wynik.  
                              Wiesław Maciołek

Zawodnicy

Relaks zawodników A po zawodach odpoczynek

WM

WM WM



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 24 01/2017 | Strona 15 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZK@LNE ECH@

Plotki, ploteczki

Serdecznie witamy po feriach! Pora na dawkę świeżych ploteczek z calusieńkiego stycznia :D Nawet mimo tego,
że były ferie, nasze czujne oczy niczego nie przegapiły. Ogólnie to trzeba stwierdzić, że bardzo dużo było w tym
miesiącu wolnego, kiedy tylko przyszliśmy po Nowym Roku, po kilku dniach znowu święto. I tak w kółko :D Ale
przejdźmy do najważniejszego. Nasi aktorzy 8 stycznia dali popis swoich umiejętności w remisie OSP, 
A doszły nas słuchy, że po występie co niektórzy, za pomoc w sprzątaniu zostali ugoszczeni przez KGW z
Łączek :D Pierogi pierwsza klasa! Później „normalna nauka”. Piszę w cudzysłowie, bo ten tydzień to był tak
liczny, że szok xD Połowa szkoły zrobiła sobie chyba wcześniejsze ferie. Nie narzekają Ci, którzy przychodzili,
gdyż takie luźne lekcje to tylko w snach. Trzecia gimba coś o tym wie.  Nadeszła i zabawa choinkowa (tutaj
następuje cudowne uzdrowienie większości uczniów). Podejrzane? :D Tak, czy inaczej zawiedliśmy się na
niektórych. Bo brakowało coś płci męskiej do tańca :( Mimo to, i tak się działo  :D Dominik z Michałem coś
strasznie dużo wolnych puszczali, ciekawe co się za tym kryje, bo trzeba zauważyć, że za komputerem to wtedy
nie siedzieli. Za to dziewczyny szalały! A w podstawówce to już w ogóle! Nie wiemy co wy bierzecie, ale to musi
być serio mocne :D A tu nowość. Po zabawie odnalazł się nawet zaginiony chomik klasy 6 XD Zadomowił się
pod 3 gimnazjum. Czyżby wiedział coś o strachu Pani Lidii do takich milutkich stworzonek? :D Ach te sympatie
xD Tym oto sposobem zaczęliśmy ferie. To nie znaczy, że nic się podczas nich nie działo. Codziennie
przychodziliśmy do szkoły, w końcu nie można bez niej żyć. Szczególnie młodsi koledzy…To dobra wymówka
na spotkania z kolegami, prawda Iza? :D Wgl to dziewczyny, nie szalejcie z tymi hybrydami, bo można je było z
podłogi zbierać podczas ostatnich prób. Wiemy, że wam się mogło nudzić, ale bez przesady! :D Odbył się też
kolejny występ. Tym razem na hali w Ropczycach. Wszystko się udało,:D A nasz diabełek to ma branie. Gabi
spodobała się nawet panu weterynarzowi! I to publicznie :D Co tam jeszcze..? A no tak! Zawody :D Wiadomo,
wszystko super, pojechaliśmy, zjedliśmy zapiekanki (niektórzy pojechali podobno tylko w tym celu) xD ale są i
osoby, które stanęły na podium. Gratulacje! Dziwna jest jedna rzecz… Pojechało ponad 15 osób, a wróciła może
połowa :D Nie ma to jak pójść na miasto co? :D Ale w końcu macie ferie ;* To chyba tyle w tym miesiącu,
czekamy na więcej wybryków w przyszłym wydaniu. Nie zawiedźcie nas! :D 

Anioły i Diabeł Mikołaj i Śnieżynki w akcjiMS MS
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Podsumowanie czytelnictwa 
za I semestr

WIADOMOŚCI Z
BIBLIOTEKI
czytelnictwo, ciekawe
wydarzenia, książki...

Dominika i Michał
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Szkoła podstawowa (kl. O-III):  kl. III
Szkoła podstawowa (kl. IV-VI): kl. IV
Gimnazjum:  kl. III

NAJLEPSZY CZYTELNIK:
Szkoła podstawowa
Klasy O – III :  Wiktoria Ochał
Klasy IV – VI : Elżbieta Baran
Gimnazjum: Weronika Bochenek

NAJLEPSZY CZYTELNIK W KLASIE:
Szkoła podstawowa:
KLASA 0: Wiktoria Bieszczad
KLASA I: Karol Wanat
KLASA II: Oliwia Rybska
KLASA III: Wiktoria Ochał
KLASA IV: Elżbieta Baran
KLASA V: -
KLASA VI: Gabriela Świstak

Gimnazjum:
KLASA I GIM. Oliwia Kędzior
KLASA II GIM. Jakub Sochacki
KLASA II GIM. Weronika Bochenek
ILOŚĆ WYPOŻYCZEŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA:
KLASA O:   82 (3,56 na osobę)
KLASA I:  8 (0,14 na osobę)
KLASA II:  124 (6,89 na osobę)
KLASA III: 259 (12,95 na osobę)
KLASA IV: 70 (4,67 na osobę)
KLASA V:  16 (1,78 na osobę)  
KLASA VI: 40 (2,11 na osobę)

GIMNAZJUM:
KLASA I:   40 (2,67 na osobę)  
KLASA II:   22 (1,69 na osobę)
KLASA III:  66 (3,88 na osobę)

MS


	JASEŁKA 2016 - "KSIĄŻĘ POKOJU"
	Jasełka w wykonaniu Szkolnego Koła Teatralnego "Wachlarz"
	Zabawa Mikołajkowa
	MIKOŁAJKI PRZEDSZKOLAKÓW
	I PIERWSZOKLASISTÓW
	Jasełka przedszkolaków
	Harcerska Gwiazdka
	Góra Grosza
	z Nieba
	Warsztaty edukacyjne „Święta Bożego Narodzenia w krajach europejskich”

	Kiermasz Ozdób Bożonarodzeniowych
	Konkurs plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa”
	WIADOMOŚCI Z NASZEGO REGIONU
	SPOTKANIE OPŁATKOWE NAUCZYCIELI I DUSZPASTERZY DEKANATU WIELOPOLE SKRZYŃSKIE W NASZEJ SZKOLE
	I MIEJSCOWOŚCI...
	Szczególne podziękowania składamy dyrekcji szkoły, naszym łączkowskim duszpasterzom oraz członkom Koła Gospodyń Wiejskich za wspaniałą opłatkową kolację.                                                                                                           Dziękujemy


	Charakterystyk Mendla Gdańskiego
	KLUB SZKOLNEGO LITERATA...,
	czyli twórczość uczniowska

	Charakterystyka Antygony i Kreona
	PODZIĘKOWANIA
	Składamy serdeczne podziękowania:
	- pani Elżbiecie Bereś - pani Grażynie Dziedzic - panu Zenonowi Stasiowskiemu - pani Katarzynie Sikorze - pani Katarzynie Prokopowicz - panu Bogdanowi Mardeuszowi - panu Tadeuszowi Ożogowi - panu Krzysztofowi Nykiel - pani Joannie Chamerze - panu Robertowi Zapał - panu Marcinowi Zajchowskiemu - panu Bartłomiejowi Grabskiemu
	za zaangażowanie i pomoc w przygotowanie występów jasełkowych  dzieci i młodzieży naszej szkoły.
	Panie Lidia, Monika, Marta
	i pan Arkadiusz
	SPORT I ZDROWIE,

	Wodne harce
	Plotki, ploteczki
	Podsumowanie czytelnictwa
	WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI czytelnictwo, ciekawe wydarzenia, książki...

	za I semestr
	Szkoła podstawowa:

	STOPKA REDAKCYJNA

