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Dwudniowa wycieczka 
w Bieszczady

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
ciekawe wydarzenia,
relacje...

Na szczycie Połoniny Wetlińskiej

Wspólna kolacja i biesiada

ale każdy, nawet mimo lekkich problemów, dotarł do
Chatki Puchatka. Chociaż trzeba przyznać, że warunki
były naprawdę trudne, bo wiało porządnie. Na szlaku
spotkaliśmy nawet panów wojskowych, którzy
zmotywowali nas do wędrówki. Po chwili odpoczynku
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Jak zawsze ta
wydawała się znacznie krótsza i łatwiejsza. Następnie
 pojechaliśmy jeszcze do kultowej karczmy
Siekierezada w Cisnej, gdzie bardzo interesujące
okazały się  siekiery powbijane w stoły i wiele innych,
można by rzec dziwnych elementów wystroju, które
wywołały zdziwienie. Oczywiście dla niektórych
największą atrakcją były toalety, na które czekaliśmy
aż od wyjścia w góry. Następnie udaliśmy się do
Polańczyka, gdzie mieliśmy nocować. Pogoda
dopisywała, było naprawdę pięknie. Mimo zmęczenia
zachwycaliśmy się domkami, w których można było
nareszcie rzucić się na łóżko. Wieczorem czekała nas
jeszcze kolacja, która zorganizowana została w
postaci grilla. Przecież nie ma to jak ciepła kiełbaska w
ilości 10 kilogramów.Do tego jeszcze potańcówka w
rytm biesiad i  tanecznego disco. Można było się bawić
aż do ciszy nocnej. Później oczywiście trzeba było
wrócić do domków, ale jak to na wycieczkach bywa,
nikomu się do spania nie spieszyło. 

Wycieczki szkolne na koniec roku stały się od
pewnego czasu tradycją, a że my tradycje
podtrzymujemy, to i tego roku coś należało
zorganizować. Już w kwietniu zapadła ostateczna
decyzja: Bieszczady. Wstępnie każdy był zadowolony,
szczególnie biorąc pod uwagę, że wyjazd miał być
dwudniowy. 11 maja uczniowie klas gimnazjalnych
oraz klasy szóstej zebrali się z opiekunami na parkingu
szkolnym, gdzie na autobus czekała kontrola. Po
sprawdzeniu wszystkich niezbędnych rzeczy
zapakowaliśmy się do autobusu i z radością
ruszyliśmy w kilkugodzinną podróż. Wszystkim
towarzyszyły dobre humory, które zresztą znajdowały
się na liście obowiązkowych rzeczy,  przygotowanych
przez nasze panie, a  które obowiązkowo należało ze
sobą zabrać. Dojechaliśmy cali i zdrowi, nikt nawet nie
wspomniał o jakichś nieprzyjemnych dolegliwościach
(wszyscy chyba wiedzą o co chodzi). Od razu 
wyruszyliśmy na szlak. Chłopcy z panem Wiesławem
Maciołkiem wysunęli się na przód i po pewnym
czasie można się ich było tylko dopatrywać w oddali,
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Na zamku w Lesku

Chłopcy dziwnym trafem znajdowali się u dziewczyn i
odwrotnie. Ale na szczęście nasi opiekunowie
doprowadzili wszystko  do porządku. Po kilku
schadzkach wszyscy stwierdzili, że jednak parę
godzin snu może się przydać. W nocy ku naszemu
zdziwieniu wcale nie było tak ciepło, trzeba było
nałożyć dresik, żeby nie zmarznąć, chociaż chłopcy
twierdzili, że było gorąco. Na następny dzień pogoda
troszkę się zepsuła. Niestety padał deszcz, ale to nie
przeszkodziło chłopcom w chodzeniu po domkach i 
budzeniu wszystkich. Przy okazji okazało się, że nieźli
z nich kucharze, bo oprócz zupek chińskich zrobili
nawet jajecznicę. Takie śniadanie to tylko u nas. Ale
tym zajęli się też nauczyciele. Z samego rana ekipa
wybrała się do sklepu po świeże bułeczki. Kiedy
wszyscy sobie już pojedli, przyszła pora pakowania się
i wyjazdu. Czekała nas przecież dalsza część
wycieczki i kolejne atrakcje. Ten dzień zaplanowany
był z przewodnikiem. Najpierw pojechaliśmy zobaczyć
punkt widokowy.  Następnie udaliśmy się nad Solinę,
gdzie czekał nas rejs statkiem. Chwała Bogu, nikt nie
cierpi na chorobę morską. Później czekał nas cudowny
spacer w deszczu przez zaporę. Takich chwil się nie
zapomina. Panie zapewniły nam coś ciepłego do
jedzenia, w tym też czasie mogliśmy kupić jakieś
pamiątki. Kolejnym przystankiem był zamek i
synagoga w Lesku. Wszyscy uważnie wysłuchali pana
przewodnika, szczególnie chłopcy, którzy okazali
nagle zainteresowanie takimi budowlami. Co niektórym
ciężko było już iść, ale na szczęście dobrzy koledzy
zawsze mogli ponieść na barana. W końcu przyszła
pora na najważniejszą część, czyli obiad. Wygłodniali
gimnazjaliści, to źli gimnazjaliści, więc każdy był
zadowolony, kiedy dojechaliśmy do restauracji. 

Przy okazji mogliśmy zobaczyć kilka samochodów
wyścigowych, które akurat przyjechały do miasta.
Najedzeni i zadowoleni wyruszyliśmy do skansenu w
Sanoku. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i każda
dostała przewodnika. Po dwóch godzinach zwiedzania
dowiedzieliśmy się bardzo dużo o tym, jak dawniej
ludzie żyli, jakie mieli zajęcia i jak wyglądały ich domy.
To była bardzo przydatna lekcja historii. Ta atrakcja
była już niestety ostatnia. Przyszła pora na powrót do
domu. Jednak podróż wcale nie była smutna, wręcz
przeciwnie. Cały autobus aż huczał. Rozbrzmiewało
karaoke, przez które niektórzy niemal potracili głosy,
ale jednak warto było. Podczas wysiadania każdemu
zrobiło się przykro, że to już koniec. Chciałoby się,
żeby takie wycieczki się nie kończyły, ale to
niemożliwe. Opiekę nad uczniami sprawowali cały
czas p. Lidia Nykiel, p. Monika Skiba, p. Zosia Król
oraz p. Wiesław Maciołek, za co serdecznie
dziękujemy. Ogromne podziękowania należą się
przede wszystkim pani Lidii i Monice, gdyż to one
zorganizowały całą wycieczkę. Dlatego jeszcze raz
serdecznie dziękujemy! To była wycieczka, o której z
pewnością będziemy pamiętać przez długie lata.          
                Natalia Bereś

Skansen w Sanoku

Bardzo dziękujemy wszystkim
uczestnikom za wspólną wycieczkę, 
która odbywała się w bardzo miłej 

i spokojnej atmosferze. 
              Opiekunowie
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Apel z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

28 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Święto
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jak się okazało wiele
osób ma problem z podaniem daty rocznej tego
wydarzenia. Akademia została rozpoczęta słowami
"Komu potrzebna jest historia?" A wiec historia
potrzebna jest nam wszystkim, kiedy tracimy pamięć,
zatracamy samych siebie. Apel był bardzo ciekawy.
Uczniowie w prosty sposób ukazali nam kawałek
historii Polski, wcielając się w rolę Carycy Katarzyny,
Króla Prus, Cesarza Austrii i Ambasadora Rosji. Na
zakończenie gimnazjaliści odtańczyli Poloneza.
Akademię przygotowały panie Monika Skiba i Marta
Zajchowska. Była to ciekawa lekcja, która mamy
nadzieję, utkwi w pamięci nas wszystkich.
                      Aleksandra Karaś, Patrycia Adamczyk 

Finał z Polonezem

W tym roku, wraz z nadejściem
wiosny  Szkolny Klub Europejski
„Eurodworek” wyszedł z inicjatywą
zorganizowania konkursu
plastycznego pt. „Najpiękniejsze
zabytki krajów niemiecko i
anglojęzycznych”, przeznaczonego
dla uczniów klas IV-VI Szkoły
Podstawowej oraz I-III Gimnazjum.
Tematem konkursu było wykonanie
pracy plastycznej ukazującej
zabytek jednego z krajów
niemiecko lub anglojęzycznych.
Technika wykonania była dowolna.
Organizatorkami konkursu były
panie uczące języków obcych w
naszej szkole -  p. Paulina
Piotrowska oraz p. Patrycja Wiktor.
 Rozwiązanie konkursu oraz
wręczenie nagród odbyło się po
akademii zorganizowanej

z okazji Dnia Ziemi. W Szkole Podstawowej na podium stanęli: Weronika
Kosińska - III miejsce, Alicja Bereś oraz Izabela Bereś - II miejsce, Julia
Gorczyca - I miejsce, a w gimnazjum: Katarzyna Bereś - III
miejsce, Natalia Bereś - II miejsce, Kamila Dziedzic oraz Sylwia Góral -
I miejsce. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział w
konkursie, a laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!            
                Gabriela Pawłowska 

Zwycięzcy konkursu

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsze zabytki 
państw anglo – i niemieckojęzycznych”
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Światowy Dzień Ziemi 
w naszej szkole

Uczniowie klasy VI

Światowy Dzień Ziemi jest obchodzony obecnie w 192
krajach 22 kwietnia przez ponad miliard ludzi. Jest to
święto jednoczące obywateli bez względu na kolor
skóry, religię, polityczne przekonania, troski o dobro
wspólne, uczące czym jest środowisko naturalne,
przyroda, ziemia i jak ludzie mają się wobec ziemi
zachowywać, by mogła służyć następnym
pokoleniom. Tegoroczne obchody Światowego Dnia
Ziemi poświęcone były różnorodności biologicznej i jej
ochronie. Jest wiele definicji bioróżnorodności, a jedną
z ostatnio sformułowanych jest definicja zamieszczona
w Milenijnym Przeglądzie Ekosystemów:
"Bioróżnorodność jest zmiennością żywych
organizmów wszystkich środowisk występujących na
Ziemi, włączając w to siedliska lądowe, morskie, inne
ekosystemy wodne oraz ekologiczne kompleksy
złożone z tych siedlisk; obejmuje ona zróżnicowanie
wewnątrzgatunkowe, między gatunkami i
zróżnicowanie ekosystemów. Bioróżnorodność tworzy
podstawę szerokiego wachlarza świadczeń
ekosystemów, który w istotny sposób kształtuje
dobrobyt człowieka."
Aby o tym ważnym dniu nie zapomniano, w Zespole
Szkół w Łączkach Kucharskich uczniowie klasy VI
szkoły podstawowej wraz z wychowawcą przygotowali
krótkie przedstawienie, w którym apelowali o szacunek
dla życia na kuli ziemskiej i jego ochronę. Przypomnieli
o tym, że by coś się zmieniło, należy zacząć od
samego siebie.
Po zakończeniu apelu odbyło się wręczenie nagród w
konkursach: plastycznym - pod hasłem „Zamiast
papierosa… Wybieram zdrowie” oraz językowym. 

Konkurs plastyczny pod hasłem
"Zamiast papierosa wybieram

zdrowie"

Wręczenie nagród

Konkurs „Zamiast papierosa… Wybieram zdrowie”
zorganizowany został w ramach pracy Szkoły
Promującej Zdrowie. Jego celem było:
- popularyzacja wiedzy na temat uzależnień;
- uświadamianie dzieciom i młodzieży o
występujących zagrożeniach i formowanie ich
pozytywnego wizerunku.
Uczniowie oceniani byli w trzech kategoriach
wiekowych. Wpłynęło 15 prac. Wszystkie były
przemyślane i piękne dlatego komisja konkursowa
miała  ciężki orzech do zgryzienia. Ostatecznie
wybrano i nagrodzono:

Szkoła podstawowa I - III
I miejsce – Adrian Ochał – klasa II
II miejsce – Anna Babicz – klasa II
III miejsce – Weronika Krajewska – klasa II
Wyróżnienie – Jakub Kuraś (klasa III) i Amelia
Kosiba (klasa II)
Szkoła Podstawowa IV-VI
I miejsce – Izabela Bereś – klasa VI
II miejsce – Paulina Kramarz  – klasa IV
III miejsce – Alicja Bereś – klasa IV
Gimnazjum
I miejsce – Kamila Dziedzic – klasa I
II miejsce – Natalia Gródecka  – klasa I 
                                      p. Aneta Rzeczycka
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IV miejsce Natalii Więcek w konkursie
matematycznym „Procenty w banku i na co dzień”

Konkurs "Matematyka, Fizyka, Chemia - Trójka
Doskonała" klas II gimnazjum

16 maja 2017 r. odbyła się piąta edycja gminnego
konkursu matematycznego pt. „Procenty w banku i na
co dzień” organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w
Ropczycach. Konkurs był adresowany dla uczniów
I gimnazjum. Celem konkursu było m. in. kształcenie
umiejętności stosowania wiedzy matematycznej w
praktyce związanej bezpośrednio z usługami, które
oferuje bank: opłacenie rachunków, naliczanie kapitału
złożonego w banku na pewien procent i planowanie
spłaty kredytu wraz z odsetkami. Naszą szkołę
reprezentowali Natalia Więcek i Jakub Kaznecki.
Uczniowie otrzymali zestaw dziesięciu zadań
zamkniętych i trzech zadań otwartych. Natalia Więcek
zdobyła czwarte miejsce. Zabrakło jej  tylko jednego
punktu do miejsca trzeciego. Do szkoły uczniowie
powrócili z dyplomami i pięknymi książkami.
Gratulujemy uczestnikom osiągniętych wyników.          
      Marta Zajchowska

Natalia i Jakub

25 maja br. w Zespole Szkół nr 1 w Ropczycach odbył
się konkurs "Matematyka, Fizyka, Chemia - Trójka
Doskonała". Naszą szkołę reprezentowały 2 uczennice
z II gimnazjum Aleksandra Karaś i Katarzyna Bereś.
Podczas zmagań konkursowych uczestnicy musieli
zmierzyć się z trudnymi zagadnieniami królowej nauk,
czyli matematyki oraz wieloma skomplikowanymi
zagadnieniami z fizyki i chemii. Dziewczyny uzyskały
średnie wyniki. Opiekę nad nimi sprawował pedagog
szkolny - pana Bartłomiej Grabski.                          
                                           Katarzyna Bereś

Ola i Kasia
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Gminny Konkurs Recytatorski Poezji
Obcojęzycznej

„Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej,
ale nie o to chodzi, jak to komu wychodzi”. Te znane
wszystkim słowa piosenki śpiewanej przez Jerzego
Stuhra można interpretować na wiele sposobów.
Dlaczego by więc nie zamienić śpiewu na recytację?
Takie pytanie przyszło do głowy nauczycielkom
języków obcych w naszej szkole: p. Patrycji Wiktor
oraz p. Paulinie Piotrowskiej, w związku z czym zrodził
się pomysł zorganizowania Gminnego Konkursu Poezji
Obcojęzycznej. Zaproszenia zostały wysłane do 12
szkół w naszej gminie, z których aż osiem wyraziło
chęć udziału w konkursie: ZS NR 2 w Ropczycach, ZS
NR 4 w Ropczycach, ZS NR 5 w Ropczycach, ZS w
Niedźwiadzie Dolnej, ZS w Niedźwiadzie Górnej, ZS w
Lubzinie, ZS w Małej, ZS w Łączkach Kucharskich.
Łącznie zgłosiło się dwudziestu czterech uczestników,
13 w kategorii język angielski i 11 w kategorii język
niemiecki.        
17 maja na sali gimnastycznej od rana trwały próby i
przygotowania. Szczerze można stwierdzić, że atrakcji
nie brakowało. Na samym początku przybyli goście
witani byli przez organizatorki konkursu oraz
przedstawicielki Szkolnego Klubu Europejskiego
„Eurodworek”. Po wejściu na salę można było
zobaczyć piękne dekoracje w postaci flag europejskich
na skrzydłach motyli, które były można by rzec
motywem przewodnim, gdyż poezja jest niczym motyl
– piękna i ulotna, a jednocześnie ma w sobie coś
tajemniczego. Za ten wystrój odpowiadały dziewczyny
z klasy trzeciej gimnazjum: Karolina Bereś, Weronika
Bochenek, Gabriela Kramarz oraz Weronika
Gorczyca.

Po godzinie dziesiątej wszyscy już dotarli na miejsce i
można było zaczynać. W jury zasiedli nauczyciele
wszystkich szkół, na czele z przewodniczącym- p.
dyrektorem Grzegorzem Laską. Całość uroczystości
poprowadzili Kuba Kaznecki i Marika Ziarnik z klasy I
gimnazjum. Uczestnicy konkursu, co prawda lekko
zestresowani, aczkolwiek pełni optymizmu, zajęli
miejsca i z niecierpliwością czekali na swoją kolej.
Rozpoczęliśmy od kategorii: język angielski. Trzeba
przyznać, że już po kilku pierwszych wierszach
poprzeczka została podniesiona wysoko, ale to w
końcu konkurs, a jak widać w naszej gminie mamy
bardzo uzdolnioną młodzież. Następnie przyszła kolej
na język niemiecki, który również zaskoczył wysokim 
poziomem. Pomiędzy wierszami mogliśmy posłuchać
piosenek w różnych językach - angielskim,
niemieckim, hiszpańskim, francuskim oraz polskim, w
wykonaniu uczennic należących do „Eurodworku”.
Należy zwrócić również uwagę na piękny śpiew, bo i
tutaj nie brakuje talentów. Niektórym nauczycielkom
tak się spodobało, że domagały się bisu, a
dziewczynom wtedy aż skrzydła urosły. W końcu
mogły się poczuć jak prawdziwe gwiazdy.
Po zakończeniu wszystkich recytacji głos zabrali
specjalnie zaproszeni goście - p. Maja Bułaś
(absolwentka naszej szkoły) oraz p. Jaromir
Kwiatkowski, autorzy książki pt. „Niezapomniane
wakacje Kruszynki w Obłokowie”. Opowiedzieli nam o
swojej pracy pisarskiej, ale nie tylko. 

Prowadzący konkurs i uczestnicy

Maja Bułaś i Jaromir Kwiatkowski
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Opowiedzieli również o tym, że dzięki tej bajce zrodziła
się miedzy nimi przyjaźń i nie pisali jej na zasadzie
mistrz i uczeń, ale jako równi sobie ludzie. Książki
można było oczywiście później nabyć z autografem.
Po wysłuchaniu autorów, uczniowie zostali przekonani,
że czytanie i pisanie to nie tylko obowiązek, ale i
przyjemność.
Następnie jury udało się na obrady, w celu wyłonienia
zwycięzców, a uczestnicy konkursu zostali zaproszeni
na poczęstunek oraz do udziału w grach i zabawach
językowych. Jeśli o poczęstunek chodzi, to Szkolny
Klub Europejski bardzo dobrze się przygotował. Każdy
miał możliwość degustacji ciast z różnych stron
Europy - Polski, Anglii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch a
nawet ze Szwecji. W tym przypadku nasze uczennice i
uczniowie zabłysnęli talentem kulinarnym.
Po przerwie nadszedł najważniejszy moment całej
imprezy: ogłoszenie wyników. Ale chwila, moment…
cóż to się okazało? Nie można tego zrobić, gdyż
najpierw trzeba przeprowadzić dogrywkę. Takiego
obrotu sprawy nikt się nie spodziewał. Jednak nie było
z tym żadnego problemu. Dziewczyny po raz kolejny
wyrecytowały swoje wiersze, a jury podjęło ostateczną
decyzję. Teraz już spokojnie można było ogłosić, kto
znalazł się na podium. Tym zajął się oczywiście
przewodniczący jury – pan dyrektor.
JĘZYK NIEMIECKI:
I miejsce - Sylwia Góral (ZS w Łączkach 
Kucharskich), II miejsce - Maciej Nowakowski (ZS w
Lubzinie), III miejsce: Anna Schab (ZS NR 5 w
Ropczycach), Izabela Kukla (ZS w Niedźwiadzie
Dolnej), Gabriela Pawłowska (ZS w Łączkach
Kucharskich)
Dyplomy za udział otrzymali: Barbara Kania (ZS NR 4
w Ropczycach), Hubert Dudziński (ZS NR 2 w
Ropczycach), Alicja Chodak (ZS w Niedźwiadzie
Dolnej), Izabela Marć (ZS w Lubzinie), Norbert Zięba
(ZS NR 2 w Ropczycach), Klaudia Stachnik (ZS NR 4
w Ropczycach).
JĘZYK ANGIELSKI:
I miejsce - Karolina Misiorek (ZS w Niedźwiadzie
Górnej), II miejsce - Klaudia Góra (ZS NR 4 w
Ropczycach), III miejsce - Patrycja Strzałka (ZS w
Niedźwiadzie Górnej)
Dyplomy za udział otrzymali: Paulina Nosal (ZS NR 2
w Ropczycach), Katarzyna Pieja (ZS NR 2 w
Ropczycach), Anna Ożóg (ZS NR 4 w Ropczycach),
Martyna Chojecka (ZS w Małej), Klaudia Boduch (ZS w
Małej), Bartłomiej Dziedzic (ZS w Niedźwiadzie Dolnej)
Bernadeta Rymut (ZS w Lubzinie), Agata Tokarz (ZS w
Lubzinie), Natalia Bereś (ZS w Łączkach
Kucharskich), Karol Wrona (ZS w Łączkach
Kucharskich).

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowali: Goethe
Institut w Krakowie, Wydawnictwo Macmillan, Zespół
Szkół w Łączkach Kucharskich.
Nie obyło się też bez podziękowań dla opiekunek,
które przygotowały uczniów do konkursu, co wbrew
pozorom nie jest taką prostą sprawą, dlatego zostały
im wręczone specjalne dyplomy. Z języka anielskiego
były to: p. Katarzyna Maś, p. Ewelina Bieniasz, p.
Monika Świątek-Bień, p. Iryna Burban, p. Katarzyna
Niedźwiedź, p. Gabriela Król, p. Ewa Kurtyna oraz p.
Paulina Piotrowska. Natomiast z języka niemieckiego:
p. Agata Dąbrowska - Homa, p. Joanna Szwedo, p.
Liliana Zielińska, p. Patrycja Wiktor.
Podziękowania należą się również osobom, które
przyczyniły się do organizacji konkursu: p. Bartłomiej
Wiktor, p. Beata Rzeszutek, p. Wiesław Maciołek, p.
Zenon Stasiowski, p. Grażyna Jasek, p. Barbara
Cieśla. Za obsługę techniczną i muzykę odpowiadał
zespół „DJ RUDIS”.
  Konkurs dobiegł końca w bardzo miłej i wesołej
atmosferze, zarówno nauczyciele jak i uczniowie, nie
mówiąc już o zwycięzcach byli bardzo zadowoleni. Jak
widać poezja nie zawsze musi być nudna, wystarczy
tylko podejść do niej z odpowiednim nastawieniem. A
jeśli znajdą się osoby, które nam w tym pomogą, to
jeszcze lepiej! Dlatego jeszcze raz dziękujemy za
organizację tej wspaniałej i uczącej zabawy
organizatorkom konkursu: p. Patrycji Wiktor oraz p.
Paulinie Piotrowskiej. 
                           Natalia Bereś ( III gimnazjum)

Uczestnicy konkursu PW
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Harcerskie grillowanie

Próbny egzamin gimnazjalny
klasy II gimnazjum

Drugoklasiści przed egzaminem

W dniu 22,23 i 24 maja w naszej
szkole zostały przeprowadzone
egzaminy próbne klasy II
gimnazjum. W pierwszy dzień
uczniowie musieli zmierzyć się z
częścią humanistyczną. Po 60
minutach pisania historii i po krótkiej
przerwie przyszedł czas na 90
minutowy polski. Dzień drugi był
zdecydowanie najtrudniejszy.
Przyszło nam pisać przedmioty
przyrodnicze i matematykę. Jak się
okazuje, ta część jest słabszą
stroną naszych uczniów. Dzień
trzeci zarezerwowany był dla
języka angielskiego. Egzamin
pisaliśmy w sali numer 11. Poziom
podstawowy nie sprawił nam dużo
problemów, co innego rozszerzony,
ale czas pokaże. Dziękujemy
nauczycielom, którzy zasiedli w
komisji. Obiecujemy, że w
przyszłym roku postaramy się
napisać egzaminy jeszcze lepiej.
           Patrycia Adamczyk, 
           Aleksandra Karaś  
        

Harcerze na zbiórce

25 maja 2017 odbyła się wyjątkowa zbiórka harcerska,
podczas której uczestnicy oprócz wspólnego
śpiewania i zabawy mogli zjeść coś ciepłego. Pomysł
zorganizowania grilla został zaproponowany przez
harcerzy, nad organizacją czuwał  p. Bartłomiej
Grabski, natomiast drugim opiekunem była p. Paulina
Piotrowska. Na harcerskiego „grilla” przybyli harcerze
naszej drużyny, zarówno z gimnazjum jak i ze szkoły
podstawowej. Pierwotnie imprezę przewidziano jako
ognisko, niestety pogoda pokrzyżowała plany 
organizatorów, dlatego zorganizowano grilla.
Wszystkim dopisywały dobre humory, a dodatkową
niespodzianką było zafundowanie przez panią Grażynę
Jasek pysznych lodów dla wszystkich uczestników
zbiórki.  Spotkanie było dobrą okazją do przywołania
miłych wspomnień związanych z harcerstwem i
podsumowania wszystkich akcji przemijającego roku
szkolnego. 
         p. Bartłomej Grabski, p. Paulina Piotrowska

MS

PP
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Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej

Harcerki przed festiwalem

23 maja 2017 r. w Centrum Kultury w Ropczycach odbył się Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej
pod patronatem Burmistrza Ropczyc. Wzięły w nim udział drużyny harcerskie z Ropczyc, Checheł, Witkowic,
Małej, Łączek Kucharskich, Niedźwiady Dolnej i Niedźwiady Górnej. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować
dwie piosenki. Jedna o tematyce ognia/ziemi, druga wody/powietrza. Uczestnicy wystąpili w następujących
kategoriach: gromady zuchowe, drużyny; harcerskie, starszoharcerskie,  wędrownicze, wielopoziomowe.Nasza
drużyna zaśpiewała następujące piosenki: "Wieczorne ogniobranie" oraz Dym z jałowca" . 16 Wielopoziomowa
Drużyna Harcerska działająca przy ZS w Łączkach Kucharskich zajęła II miejsce w swej kategorii. Harcerzy
do występu przygotowali: p. Paulina Piotrowska i p. Arkadiusz Zygmunt
Organizatorem Festiwalu był Hufiec ZHP w Ropczycach. Celem Festiwalu była popularyzacja dorobku
kulturalnego gromad zuchowych i drużyn harcerskich, integracja gromad i drużyn oraz inspirowanie do działań w
zakresie edukacji muzycznej.     p. Paulina Piotrowska

Podczas wystepu Oczekiwanie na wyniki

Skład naszej drużyny: 
Dominika Nykiel,
Izabela Bereś,
Julia Kędzior,
Marlena Malska,
Aleksandra Wójcik, 
Gabriela Świstak, 
Karolina Książek, 
Gabriela Kramarz, 
Weronika Gorczyca, 
Natalia Gródecka, 
Natalia Kramarz, 
Dominika Wiktor, 
Natalia Więcek

PP

PP PP



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 28 05/2017 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZK@LNE ECH@

Powiatowe Zawody
Lekkoatletyczne Szkół

Podstawowych

Gimnazjada Lekkoatletyczna

Gimnazjaliści przed konkurencjami

16 maja 2017 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką
pana Wiesława Maciołka wybrali się na zawody
powiatowe ligi lekkoatletycznej w Ropczycach. Trzeba
przyznać, że piekne słońce z rana tylko dodało energii.
Każdy miał dużo siły i był gotów wystartować w swojej
kategorii. Ze szkoły wyruszyliśmy około godziny 9:00.
Mieliśmy na czas na rozgrzewkę, a także zjedzenie
śniadania. Tuż przed rozpoczęciem, naszych uczniów
dopadł lekki stresik. Ale gdy już zaczęli biegać, skakać
i rzucać nie było tego widać. Niektórym bieg utrudnił
deszcz. W tym roku w gimnazjadzie wzięła tez udział
klasa 6. Mieli okazję aby zobaczyć, co czeka ich za
rok. Uczniowie brali udział w takich dyscyplinach jak:
bieg na 100m, 300m, 600m dziewczęta, 1000m
chłopcy, a także skok w dal oraz pchnięcie kulą.
Grzegorz Wanat miał najlepszy czas na bieg na 300
metrów, a Patryk Kliś w dystansie 1000m zajął 4
miejsce. Z racji,że były to zawody drużynowe, tym
razem nie udało się zająć żadnego z miejsc na
podium. Ogólnie trzeba przyznać, że nasze gimnazjum
bardzo dobrze reprezentowało naszą szkołę. Ćwiczcie
dalej i osiągajcie coraz to większe sukcesy! Bo
pamiętajmy, trening czyni mistrza.
                            Aleksandra Karaś

SPORT TOZDROWIE...relacje zzawodówsportowych

17 maja na Stadionie Miejskim w Ropczycach  odbyły
się Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne Szkół 
Podstawowych.
Naszą szkołę reprezentowało 12 uczniów:  Kacper
Prokopowicz, Mateusz Adamczyk, Oskar Świątek,
Maksymilian Zakrzewski, Michał Gorczyca, Dominik
Prokopowicz, Izabela Bereś, Aleksandra Wójcik,
Marlena Malska, Emilia Zakrzewska, Julia Gorczyca i
Angelika Cesarz. Opiekę sprawował p. Wiesław
Maciołek.  Każdy uczestnik miał za zadanie wziąć
udział w czterech  konkurencjach,  takich jak:  bieg na
60 i 600/1000 metrów, skok w dal i rzut piłeczką
palantową. Wszyscy uczestnicy bardzo dobrze
poradzili sobie w zawodach i z uśmiechem wrócili do
domu.
                Dominika Nykiel i Julia Kędzior .

I kto szybciej?

AK

DN
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Ogłoszenie

Na stadionie w Ropczycach odbył się trójbój LA
chłopców i dziewcząt szkół podstawowych.
Reprezentacja dziewcząt z naszej szkoły wystąpiła w
składzie: Alicja Bereś, Elżbieta Baran, Paulina
Kramarz, Weronika Kosińska oraz Joanna Kosydar.
Drużynę chłopców reprezentowali: Szymon Plezia,
Bartłomiej Świstak, Maksymilian Trałka ,Dawid
Cebulski,  Kamil Kędzior i Michał Marciniec.
Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach :
- bieg na dystansie 60m
- skok w dal
- rzut piłeczką palantową .
W zawodach wystartowało 7 drużyn dziewcząt oraz 8
drużyn chłopców. Wyniki :
Reprezentacja dziewcząt - miejsce IV
Reprezentacja chłopców - miejsce VII
Dziękuję wszystkim zawodnikom za udział i włożony
wysiłek fizyczny.            W. Maciołek

Najmłodsi zawodnicy

Zawody w trójboju lekkoatletycznym- 
Ropczyce 2017

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

Drodzy czytelnicy!

W związku ze zbliżającym się końcem roku
szkolnego 2016/2017 prosimy o zwrot do

biblioteki wszystkich książek, a zwłaszcza
przeczytanych i omówionych lektur. 

                                 
                                                   Bibliotekarki

WM
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Matka – najważniejsza
osoba  w życiu.

Rozprawka „Czy rodzina jest
istotną wartością w życiu?”

Zapewne wielu z nas, nie potrafi odpowiedzieć na
pytanie „czym jest rodzina?”. Pracujemy, rozwijamy
swoje zainteresowania, zarabiamy pieniądze, mamy
przyjaciół i znajomych. Mimo to, gdyby nie najbliżsi,
czegoś w naszym życiu by brakowało. Uważam, że
rodzina w życiu człowieka jest istotną wartością i
odgrywa dużą rolę, mając wpływ na to kim, i jacy
będziemy w przyszłości.  Postaram się to udowodnić,
podając przykłady z literatury i filmu.
Argumentem w dzisiejszych moich rozważaniach
będzie miłość. Przykładem domu, pełnego tego
pięknego uczucia jest mieszkanie rodziny Borejków z
książki Małgorzaty Musierowicz pt. „Opium w rosole”.
Mimo tego, że ojciec był internowany, a mąż Gabrysi
w Australii, w tych ciężkich czasach samotne cztery
kobiety dobrze sobie radziły. Potrafiły też, pomóc
innym, były życzliwe i otwarte. W ich domu nie
brakowało miłości, co zauważyła mała Aurelka. Pani
Borejko, wychowała swoje córki, na dobre i kulturalne
dziewczyny.
Kolejnym przykładem, będą skłócone rodziny
Kapuletów i Montekich z książki Szekspira pt. „Romeo
i Julia”, które pogodziły się za sprawą miłości ich
dzieci. Utwór, co prawda nie ma szczęśliwego
zakończenia, gdyż tytułowi Romeo i Julia giną. Młodzi
w wyniku nieporozumienia popełniają samobójstwo.
Wiedząc, że nie mogą być razem z powodu kłótni
między ich rodzinami, Julia z pomocą ojca Laurentego
knuje spisek. Jednak list adresowany do Romea, nie
dociera do niego i chłopak dowiaduje się, że jego
ukochana nie żyje, po czym sam wypija truciznę i
umiera przy jej grobie. Dziewczyna ,widząc to, przebija
się sztyletem męża. Po tej tragedii dwa zwaśnione
rody się godzą. 
Ostatnim już przykładem będzie rodzina w której
brakuje miłości, a jest przemoc. Film Sławomira
Fabickiego „Męska sprawa” przedstawia historię
Bartka, chłopca maltretowanego w domu i
tyranizowanego przez trenera drużyny sportowej.
Matka nie potrafi sprzeciwić się ojcu i stanąć w obronie
swoich dzieci. W końcu Bartek ucieka z domu, do
schroniska w którym ma psa, jedyną istotę, którą w
swoim życiu kocha. To mieszkanie było całkowicie
pozbawione miłości, przepełnione strachem, bólem i
rozpaczą. 
Reasumując, rodzina w życiu człowieka jest wartością
istotną, 

ta pełna miłości wychowuje nas na dobrych ludzi, a ta
pozbawiona tego uczucia, może sprawić ,że boimy się
własnego cienia. Rodzina jest w stanie znieść wiele,
lecz niekiedy trzeba prawdziwej tragedii ,by mogła się
pogodzić. Gabriela Mardeusz

Matka jest osobą, którą każdy z miał lub ma. Kocha
nas miłością bezgraniczną
i bezwarunkową. Ale czy jest najważniejszą osobą w
naszym życiu?
Uważam, że tak. Postaram się to udowodnić,
odwołując się do licznych przykładów z literatury.
Pierwszym  argumentem na słuszność postawione
przeze mnie tezy jest książka Małgorzaty 
Musierowicz ,,Opium w rosole’’. Głównej bohaterce
brakuje miłości matczynej. Doświadcza jej od pani
Borejko, która nie tylko umie świetnie gotować, ale
także pocieszyć dobrym słowem i uśmiechem. 

Szkolny Klub
Literata...

Gabrysia MS
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Plotki, ploteczki

Witajcie kochani w kolejnym wydaniu naszej gazetki.
W maju w szkole dużo się działo, więc mamy dla was
trochę newsów. Już prawie wakacje, a 4 klasa nadal
myśli tylko o nauce. Kochani, co z wami?  Dziewczyny
z 5 klasy uczą sie pracować w sklepiku. Mamy
nadzieję, że będziecie nas ładnie obsługiwać. Doszły
nas słuchy, że chłopcy nie mogą się dogadać.
Najstarsze dziewczyny powoli coraz bardziej wdrażają
się w życie szkoły. Dominika na festiwalu piosenki
harcerskiej zaprezentowała swoje umiejętności gry na
gitarze. Przejdźmy teraz do naszych kociaków.
Natalka K. i Dominika coraz bardziej szaleją.
Poprawiajcie oceny póki możecie! 2 gimnazjum jest
grzeczna jak zwykle. Karolowi i Michałowi w głowie
tylko dziewczyny. Chłopcy a nauka gdzie? Do tego
dowiedzieliśmy się, że na wycieczce nie śpieszyło sie
wam do spania. A na koniec nasi przyszli absolwenci.
Egzaminy napisane, to teraz z górki. Gabrysia ślicznie
się zaprezentowała w piosence w języku francuskim.
Wykorzystujcie jak najlepiej ten ostatni miesiąc. To już
tyle w tym miesiącu. Pamiętajcie obserwujemy was. 

Właśnie u  niej Aurelia czuje się bezpiecznie. Mimo
tego, że kobieta jej nie zna, starą się być dla niej
kochającą osobą.
Kolejnym dowodem jest ,,Balladyna’’  Juliusza
Słowackiego. To właśnie w tej tragedii ukazana jest
uboga Wdowa, która ma dwie córki Balladynę i Alinę.
Jedna jest egoistką pragnącą bogactwa i władzy,
a druga jest piękna i kochająca. Mimo tego, że
Balladyna krzywdzi swoją matkę, ona nadal ją kocha.
Jeszcze jednym argumentem jest fakt, iż matką
Jezusa była Maryja. To właśnie ona go urodziła,
wspierała i kochała. A podczas ukrzyżowania  czuwała
przy nim. Nigdy nie opuściła swojego dziecka Jest
teraz matką wszystkich  ludzi.
Jak wynika z przywołanych przeze mnie przykładów
mama to najważniejsza osób w naszym życiu. Wdowa
kochała córkę mimo tego, że ta ją  skrzywdziła. Bez
mamy nie byłoby nas na świecie, potrafi ona 
nieustannie wybaczać swojemu dziecku.  Karolina
Bereś Karolina MS
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