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WIZYTA BISKUPA RZESZOWSKIEGO
            W NASZEJ SZKOLE

Ksiądz Biskup zwraca się do dzieci

Ojciec Mateusz - pomocnik Księdza Biskupa

Pamiątkowe zdjęcie grona z księdzem Biskupem

29 maja br. Zespół Szkół w
Łączkach Kucharskich gościł
księdza biskupa Edwarda
Białogłowskiego. Przybył do naszej
szkoły wraz z księdzem
dziekanem Józefem Kłosowskim,
księdzem proboszczem Marianem
Baranem oraz księdzem katechetą
Bogusławem Grzywaczem. 
Księża zostali uroczyście powitani
przez dyrektora szkoły Grzegorza
Laskę, przedstawicieli  rodziców,
samorządu uczniowskiego oraz
nauczycieli.

Uczniowie klasy II, I szkoły podstawowej oraz kl. II

gimnazjum zaprezentowali program artystyczny o

tematyce misyjnej , zaś hasło przedstawienia brzmiało

–„ Idźcie i Głoście”. Piękny występ został przygotowany

przez księdza Bogusława, panie: Bogumiłę Rusin ,

Paulinę Zapał oraz p. Arkadiusza Zygmunta . Po części

artystycznej ksiądz biskup skierował słowa

podziękowania oraz nauki do zgromadzonej młodzieży. 

Przypomniał wszystkim postaci
Dzieci z Fatimy ofiarował prezent w
postaci książki o Jezusie, a także
pamiątkowe obrazki dla wszystkich
dzieci uczących się w szkole.
 Następnie ksiądz biskup  udał się
na spotkanie z gronem
pedagogicznym.

Wizytacja księdza biskupa była dla
naszej szkoły bardzo ważnym i
radosnym wydarzeniem. 
 

                        Lidia Nykiel

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY

ciekawe wydarzenia, relacje...
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     Szkolny Dzień          
         Dziecka:)

„Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”.  Myśl
Janusza Korczaka – wielkiego przyjaciela i opiekuna
dzieci przyświeca wszystkim rodzicom, nauczycielom
oraz pracownikom Zespołu Szkół w Łączkach
Kucharskich. By radości było w szkole jeszcze więcej
2 czerwca br. rodzice wspólnie z dyrekcją oraz
gronem pedagogicznym  zorganizowali Szkolny Dzień
Dziecka. Największą atrakcją okazał się, jak co roku,
 park zjeżdżalni oraz trampolin, który stanął na
szkolnym boisku. Dla maluchów była to niezwykła
atrakcja, mogły do woli i bez żadnych opłat skorzystać
z tej formy rozrywki. Poza tym Rada Rodziców
zapewniła dzieciom posiłek w postaci grillowanej
kiełbaski. Samorząd uczniowski oraz gimnazjaliści
włączyli się czynnie do organizacji pikniku, oferując
dzieciom tym młodszym, i tym starszym też, stylizację
i farbowanie fryzur, malowanie paznokci oraz
twarzy. Przy tej okazji zebrali pokaźną sumę
pieniędzy, które przeznaczyli na pomoc dzieciom z
Podkarpackiego Hospicjum Dziecięcego w
Rzeszowie. Na stoisku kulinarnym maluchy mogły
skosztować słodkich wypieków. Chłopcy z kasy I i II
gimnazjum zadbali o dobrą muzykę, do której wszyscy
mogli potańczyć. Szkolny Dzień Dziecka zgromadził
również mieszkańców wsi, zwłaszcza maluchy z
opiekuńczymi mamami. Impreza odbywała się przy
pięknej słonecznej pogodzie i w niezwykle miłej
atmosferze. Szczególne podziękowania kierujemy na
ręce przewodniczącej Rady Rodziców pani Joanny
Chamery, która włożyła wiele wysiłku w
zorganizowanie naszego Szkolnego Dnia Dziecka. 

                                      Lidia Nykiel

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za
zorganizowanie wspaniałej zabawy z okazji Dnia
Dziecka. Dziękujemy za świetne zjeżdżalnie,
trampoliny, smaczny poczęstunek. Jesteśmy
wdzięczni naszym wychowawcom,
nauczycielom , panu dyrektorowi za opiekę i
zapewnienie ciekawych atrakcji. Czliśmy się w
tym dniu po prostu SZCZĘŚLIWYMI DZIEĆMI!

Park zjeżdżalni i trampolin

Radosne, kolorowe dzieciaki

Salon piękności
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   Dzień Rodziny w naszej szkole:)

Dzień Mamy, Taty i Dziecka to najpiękniejsze
czerwcowe święta.  Dają radość , wzmacniają miłość i
przypominają o najważniejszych wartościach w życiu.
Nic więc dziwnego, że w tym radosnym miesiącu, tyle
mówi się o rodzinie. W Zespole Szkół w Łączkach
Kucharskich 9 czerwca br. odbyło się właśnie to jedno
z najważniejszych świąt -  Święto Rodziny. Na
zaproszenie dyrektora szkoły p. Grzegorza Laski,
nauczycieli :p.  Marty Mytych i Pauliny Zapał do szkoły
tłumnie przybyli rodzice przedszkolaków i
pierwszoklasistów. Dzieci pod kierunkiem i opieką p.
Marty, p. Basi. p. Pauliny i p. Ani  zaprezentowały
piękny program artystyczny poświęcony Mamie i
Tacie. Śpiewały piosenki, recytowały wierszyki,
odgrywały scenki i pięknie tańczyły. 

Pan dyrektor pogratulował im występu, złożył życzenia
Rodzicom i zwrócił uwagę na to, co najważniejsze -
wartość wychowania, nauki i roli Rodziców. Po części
artystycznej wszyscy zebrani mogli miło spędzić czas
przy kawie i ciasteczku,  rozmawiając i ciesząc się ze
swoich pociech. Rodzice otrzymali od maluchów
piękne laurki i moc całusów.  Gratulujemy
najmłodszym uczniom szkoły – przedszkolakom i
pierwszakom pięknego występu, zaś rodzicom
życzymy dużo wytrwałości i jak najmniej kłopotów w
życiu codziennym. 

                                                       Lidia Nykiel 

Maluchy przed występem

Pierwszoklasiści Taniec w wykonaniu przedszkolaków

Zachwyceni Rodzice

LN

LN LN

LN



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 29 06/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZK@LNE ECH@

Dzieci dla dzieci - pomagamy Podkarpackiemu
Hospicjum Dziecięcemu w Rzeszowie

Pomagać można na wiele sposobów, jedni organizują
zbiórki pieniędzy, inni rzeczy materialnych a jeszcze
inni po prostu się udzielają fizycznie. Najważniejsze
jest to, żeby zrobić cokolwiek w celu pomocy
bliźniemu. Samorząd uczniowski Zespołu Szkół w
Łączkach Kucharskich wraz z opiekunami panią Martą
Zajchowską i panem Julianem Parysiem  podjął 2
czerwca 2017r.  inicjatywę zbiórki pieniędzy na
Podkarpackie Hospicjum Dziecięce w Rzeszowie. W
akcję włączyli się uczniowie klas gimnazjalnych
przygotowując w tym dniu wiele atrakcji dla wszystkich
uczniów.
Tego dnia odbył się również kiermasz słodkości,
przygotowany przez uczniów kl. I gimnazjum: Karolinę
Cesarz, Marikę Ziarnik, Patrycję Misiura, kl. II
gimnazjum: Martynę Książek i Katarzynę Bereś, kl. III
gimnazjum: Natalię Bereś, Dominikę Ochab, Weronikę
Gorczyca, Gabrielę Kramarz, Karolinę Bereś i
Weronikę Bochenek.  Dziękujemy wszystkim
rodzicom, którzy przygotowali pyszne wypieki. Za
sprzedaż odpowiedzialne były uczennice kl. II i III
gimnazjum.  Któż nie skusiłby się na pyszne wypieki
i inne słodkości, aby wspomóc taką akcję? A
zapewniamy, że kupując cokolwiek na taki szczytny
cel kalorie same się spalały. Można było więc zajadać
się do woli. 
Nie można jednak mówić o samym jedzeniu. Inne
atrakcje były przecież równie interesujące. Natalia
Więcek i Oliwia Kędzior zorganizowały wplatanie
kolorowych warkoczyków. Dominika Wiktor i Natalia
Kramarz farbowały włosy zmywalnym pudrem. 

Katarzyna Bereś uczennica kl. II gimnazjum
i Aleksandra Wójcik z kl. VI szkoły podstawowej
wykonywały różnorakie fryzury.  Wszystkie małe
dziewczynki, ale nie tylko, bo nie zabrakło i starszych
kandydatek mogły poczuć się jak w salonie
fryzjerskim. Sylwia Góral i Marika Ziarnik malowały
paznokcie i naklejały kolorowe naklejki. Kamila
Dziedzic i pani Irena Mądro - Łętek malowały twarze
uczniom i nie tylko. Można  śmiało powiedzieć, że
nasza szkoła otworzyła na ten dzień salon piękności.
Ale nie zapominajmy o chłopcach. Dla nich również
znalazło się coś ciekawego. Wojciech Bereś
wykonywał kolorowe przedmioty z balonów. Do
wyboru były miecze, kwiaty, serduszka, zwierzątka i
wiele innych rzeczy. Patrycja Misiura, Karolina Cesarz
i Anita Ciochoń naklejały tatuaże, na które skusiły się
nawet panie nauczycielki. Za nagłośnienie i miłą
atmosferę odpowiadali Dominik Kliś i Kacper Marć z I
gimn. oraz Michał Zegar z II klasy gimn. Bo jak
wszystkim wiadomo przy muzyce świat staje się
piękniejszy, a do tego można się bardzo dobrze bawić.
Jakub Kaznecki odpowiedzialny był za zbiórkę
pieniędzy. A to nie lada wyzwanie, które wymaga
odpowiedzialności i w tym przypadku zdolności
matematycznych. Tego mu jednak nie brakuje.
  Przebieg całej imprezy uważamy za bardzo udany.
Świetnie bawiły się nie tylko dzieci, ale również dorośli.
Dookoła widniały tylko roześmiane i wymalowane
twarze dzieci. W zabawie wzięli udział wszyscy
uczniowie, a nawet nauczyciele i rodzice. Każda
złotówka, każde ciasteczko czy przekąska
przygotowana na ten dzień ma ogromne znaczenie.
Dla osób przebywających w hospicjum to znaczy
naprawdę wiele. Kto wie, czy dzięki tej inicjatywie nie
uratujemy jakiegoś chorego dziecka? Wszyscy, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do wsparcia tej
akcji mogą być z siebie dumni. Dziękujemy za pomoc
w organizacji całej zabawy: dyrekcji szkoły,
nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi,
rodzicom i uczniom.
  Na koniec warto jeszcze dodać znane wszystkim
słowa naszego rodaka św. Jana Pawła II „Człowiek
jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim
jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli
z innymi”. Dlatego zapamiętajmy, że watro pomagać. 

Marta Zajchowska

Pani Marta i zaangażowani uczniowie MS
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           Wycieczka do Wiednia

Wiedeń – stolica Austrii, a zarazem jedno z
najpiękniejszych miast tego kraju, przepełnione
zabytkami i okraszone wspaniałymi widokami. Właśnie
do tego malowniczego zakątka Europy odbyła się
wycieczka uczniów z trzech szkół: Zespołu Szkół w
Lubzinie, Zespołu Szkół Nr 1 w Ropczycach i Zespołu
Szkół w Łączkach Kucharskich. Miała ona miejsce w
dniach 29-30 maja 2017r. Wzięło w niej udział 54
uczniów wraz z opiekunami: panią Beatą Kmiotek,
panią Anną Wiktor, panią Eweliną Roman.
Organizatorami wycieczki byli pani Patrycja Wiktor i
pan Bartłomiej Wiktor, którzy również opiekowali się
uczniami.
Wyruszyliśmy w drogę do Wiednia z Lubziny około
godziny 4 rano. Nie łatwo było wstać tak wcześnie,
jednak chęć przygody wzywała. Około godziny 13
byliśmy już na miejscu. Tego dnia udaliśmy się na
zwiedzanie Pałacu Schönbrunn (niegdyś należący do
członków dynastii Habsburgów) z przepiękną salą
balową, powozowni z cesarskimi karocami oraz
przepięknego ogrodu z fontanną Neptuna i ogromną
glorietą. Następnie udaliśmy się na obiadokolację i
nocleg do Czech – do pięknego miasteczka Mikulov.
Czesi okazali się bardzo gościnni, mieliśmy okazję
posmakować tradycyjnych potraw, które okazały się
niezwykle smaczne. Drugiego dnia wycieczki
wyruszyliśmy na dalsze zwiedzanie Wiednia już z
samego rana. 

 Zwiedziliśmy Katedrę św. Szczepana, która jest
symbolem miasta oraz Muzeum Historii Sztuki, w
którym znajdowały się dzieła wybitnych malarzy takich
jak Rubens, Rembrandt, Tycjan, Canaletto oraz wiele
innych interesujących obrazów, płaskorzeźb i
ciekawych przedmiotów. Bardzo ciekawa okazała się
wystawa zabytków starożytnego Egiptu – mumie,
sarkofagi, posągi czy sfinksy.  Podczas spaceru po
mieście zwiedziliśmy pałac Hofburg, przeszliśmy
najbogatszą uliczką Wiednia, zatrzymaliśmy się pod
pomnikiem Marii Teresy. Następnie przejechaliśmy do
III dzielnicy Wiednia, gdzie znajduje się asymetryczny i
kolorowy dom autorstwa Hundertwassera. Budynek
ten zrobił na nas ogromne wrażenie, gdyż na jego
dachu znajduje się ogród, a każde okno jest innego
kształtu i wymiarów.  Mieliśmy również okazję
posmakować wiedeńskiego specjału, jakim jest
Sachertorte. Pyszny czekoladowy tort, wykonany
według oryginalnego przepisu można spotkać tylko w
dwóch miejscach w Wiedniu. Tuż przed odjazdem
wyruszyliśmy na wzgórze Kahlenberg, z którego
rozciąga się cudowny widok na  cały Wiedeń.
Wszyscy uczniowie i opiekunowie wrócili do domów
cali, zdrowi i szczęśliwi  z mnóstwem pięknych
wspomnień i wspaniałych zdjęć. Dzięki naszym
drogim nauczycielom udało się pozyskać sponsorów,
którzy dofinansowali naszą wycieczkę. Sylwia Góral

. .
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Międzyszkolny Konkurs Translatorski 
z Języka Angielskiego

Konkurs odbył się 30 maja tego roku. Naszą szkołę w kategorii język angielski reprezentowali: Natalia Bereś i
Casper Kaznecki z klasy III gimnazjum oraz Karol Wrona z II gimnazjum. Uczestnicy i opiekunka- pani Paulina
Piotrowska zostali bardzo serdecznie przywitani przez organizatorów. Następnie krótkie słowo wstępu i
uczniowie otrzymali tekst, na którego przetłumaczenie otrzymali 70 minut. Do pomocy służyły im słowniki, ale jak
wiadomo samo sprawdzenie co dane słówko znaczy nie wystarczy, aby tekst był spójny i logiczny. Trzeba się
było zatem wiele napracować. Kiedy wszyscy już skończyli przyszedł czas na sprawdzenie tłumaczeń. To była
też chwila, w której gimnazjaliści mogli odpocząć i coś przekąsić. Ogłoszenie wyników nastąpiło jeszcze tego
samego dnia. Niestety nasi reprezentanci otrzymali tylko nagrody za udział, wierzymy jednak, że ich prace były
bardzo dobre. Ale cóż, jak to się mówi „Są dobrzy i lepsi”. Mimo to, serdecznie im gratulujemy i życzymy
powodzenia Karolowi za rok. Za przygotowanie uczniów do konkursu podziękowania należą się pani Paulinie
Piotrowskiej. Mamy nadzieję, że za rok podium będzie nasze.              

                                                                                                        Natalia Bereś, kl.III

Karol, Natalia i Casper po konkursie

Przekazanie pieniędzy
hospicjum dziecięcemu

10 czerwca 2017 r. przedstawiciele klasy I gimnazjum:
Jakub Kaznecki, Natalia Kramarz, Natalia Gródecka,
Dominika Wiktor i Martyna Książek z kl. II gimnazjum
udali się do Podkarpackiego Hospicjum Dziecięcego w
Rzeszowie na PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA, aby
przekazać zebrane pieniądze w wysokości 1610 zł.
Opiekę nad uczniami sprawowała wych.kl. I
gimnazjum p. Marta Zajchowska i p. Beata Wiktor.

Piknik w rzeszowskim hospicjum

Jego główne cele to: uświadomienie uczniom specyfiki
pracy tłumacza oraz doskonalenie umiejętności
przekładu, uwrażliwienie uczniów na piękno języka
polskiego i propagowanie wśród młodzieży języków
obcych.Jaki jest najczęściej wybierany język obcy?
Oczywiście angielski. To podstawa we współczesnym
świecie, więc znajomość tego języka należy rozwijać.
W Zespole Szkół im. ks. dra. Jana Zwierza odbyła się
w tym roku już IV edycja Międzyszkolnego Konkursu
Translatorskiego, którego temat przewodni brzmiał
„Sport to walka ze samym sobą”. Uczniowie mieli
możliwość wyboru języka angielskiego, niemieckiego
lub rosyjskiego.

PP
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    Dzień Projektów Edukacyjnych

7 czerwca w naszej szkole odbył
się Dzień Projektów Edukacyjnych.
Uczniowie klasy II gimnazjum
realizowali projekty w trzech
grupach. Uroczystość rozpoczął
dyrektor szkoły, który przywitał
wszystkich zgromadzonych:
koordynatora projektów panią Lidię
Nykiel, wychowawcę klasy II
gimnazjum panią Monikę Skibę,
opiekunów projektów oraz uczniów
klasy I i II gimnazjum. Jako
pierwszy zaprezentował się zespół
chłopców: Marek Depowski, Dawid
Król, Jakub Sochacki, Karol Wrona
i Michał Zegar. Opowiedzieli oni o
swojej pracy podczas projektu,
który polegał na odnowieniu
obiektów szkolnych, tj.,
odmalowaniu barierek przed
wejściem do szkoły, bramek na
boisku trawiastym i linii na
asfaltowym boisku obok stadionu w
Łączkach Kucharskich. Opiekunem
był pan Wiesław Maciołek. Drugi
zespół w składzie: Partycia
Adamczyk, Katarzyna Bereś,
Martyna Książek i Patrycja
Prokopowicz zaprezentował swój
projekt, który polegał na
dokumentowaniu przygotowań do
jasełek szkolnych i warsztatów
przeprowadzonych u najmłodszych
uczniów. Opiekunem projektu był
ksiądz Bogusław Grzywacz. Na
koniec zaprezentowała się trzecia
grupa tj., Hubert Baran, Aleksandra
Karaś, Gabriela Pawłowska i
Kamila Plezia. Ten projekt polegał
na zebraniu i przedstawieniu
działalności Klubu Europejskiego
"Eurodworek" w czasie jego 5-
letniej działalności. Opiekunem
projektu była pani Patrycja Wiktor.
Po zakończeniu prezentacji
poszczególnych zespołów dyrektor
szkoły dokonał podsumowania i
pogratulował wszystkim
uczestnikom.  Monika Skiba

Grupa p. Wiesława Maciołka

Drugoklasiści z p. Patrycją Wiktor

Dziewczyny wraz z opiekunem ks. Bogusławem
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Anita Grabowy, Aleksander Pawłowski, Patryk
Cierpiał.9 czerwca br. odbył się w naszej szkole finał
Konkursu Ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii. 
Była  to już  XIV edycja w gimnazjum oraz VII w szkole
podstawowej.  Patronat nad tą cykliczną imprezą
sprawował,  jak co roku,  nasz pan dyrektor –
Grzegorz Laska, zaś organizatorami byli poloniści:  p.
Lidia Nykiel oraz p. Julian Paryś. Główny
celprzyświecający organizatorom  to  zmotywowanie
uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym
posługiwaniem się językiem polskim w piśmie , a
także  rozwijanie ich uzdolnień. Konkurs składał się z
dwóch etapów. W pierwszym, który odbył w maju,
 wszyscy uczniowie wypełnili test, składający  się z
wielu trudności ortograficznych. Do drugiego etapu,
szkolnego dyktanda -  awansowali najlepiej piszący
gimnazjaliści, oraz uczniowie szkoły podstawowej,
 którzy uzyskali w teście najwięcej  poprawnych
odpowiedzi. Byli  to w gimnazjum: Natalia Bereś,
Gabriela Mardeusz, Gabriela Kramarz, Artur Ciochoń,
Paweł Zakrzewski, Weronika Bochenek, Karolina
Bereś, Aleksandra Karaś, Karol Wrona, Gabriela
Pawłowska, Michał Zegar, Katarzyna Bereś, Patrycja
Prokopowicz, Syliwa Góral, Kamila Dziedzic, Dominika
Wiktor, Natalia Więcek, w szkole podstawowej zaś:
Aleksandra Wójcik, Dominika Nykiel, Gabriela Świstak,
Emilia Zakrzewska, Angelika Cesarz, Julia Gorczyca,
Paulina Kramarz, Elżbieta Baran, 

 Ortograficzną uroczystość rozpoczął pan dyrektor ,
który podkreślił znaczenie konkursu w życiu szkoły,
jego tradycję i zalety. Pogratulował organizacji i życzył
wszystkim uczniom jak najlepszych wyników.
Następnie obecni  finaliści napisali ogólnoszkolne
dyktando o podwyższonym stopniu trudności.
Uczniom szkoły podstawowej tekst dyktował pan
Julian Paryś, zaś gimnazjalistom p. Lidia Nykiel. Oto
wyniki: 

I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii w Gimnazjum –
Natalia Bereś
II miejsce i tytuł Wicemistrza Ortografii w Gimnazjum –
Karolina Bereś
II miejsce i tytuł Wicemistrza Ortografii w Gimnazjum-
Sylwia Góral
III miejsce i tytuł Wicemistrza Ortografii w Gimnazjum
– Artur Ciochoń
I miejsce i tytuł Mistrza  Ortografii w Szkole
Podstawowej – Dominika Nykiel
II miejsce i tytuł Wicemistrza Ortografii w Szkole
Podstawowej – Aleksandra Wójcik
II miejsce i tytuł Wicemistrza Ortografii w Szkole
Podstawowej – Gabriela Świstak
Zwycięzcy  zostaną nagrodzeni , a wszyscy
uczestnicy finału konkursu otrzymają dyplomy
uczestnictwa . Nagrody zostaną wręczone podczas
akademii na zakończenie roku szkolnego. Wszystkim
najlepiej piszącym uczniom gratulujemy!  Lidia Nykiel

Finaliści Konkursu Orograficznego 2017

            Natalia Bereś i Dominika Nykiel          
            Szkolnymi Mistrzami Ortografii!

LN
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               Bierzmowanie
           w naszym kościele

Bierzmowanie jest jednym spośród
sakramentów wtajemniczenia
chrześcijańskiego. Przyjęcie go
 jest konieczne jako dopełnienie
łaski chrztu. Etymologia polskiego
słowa pochodzi od staropolskiego
słowa bierzmo, które oznacza
belkę podtrzymującą strop domu.
Sakrament bierzmowania jest więc
sakramentem umacniającym i
podtrzymującym życie w wierze. W
obrzędzie bierzmowania
najważniejszym znakiem jest
namaszczenie krzyżmem, które
jest pieczęcią Ducha Świętego.  W
czwartek 29 maja uczniowie klasy
III gimnazjum przystąpili do
Sakramentu Bierzmowania.
Uroczysta msza z udziałem ks.
Biskupa Edwarda Białogłowskiego
odbyła się w Kościele pod
wezwaniem Św. Bartłomieja
Apostoła w Łączkach Kucharskich.
Wraz z naszymi uczniamido
Bierzmowania przystąpiła młodzież
z Broniszowa i Niedźwiady.
Uroczystość rozpoczęła się
przywitaniem księdza Biskupa
przez rodziców kandydatów do
sakramentu. Nasi uczniowie
uczestniczyli w oprawie mszy św. -
dziewczyny z Niedźwiady śpiewały
psalm, zaś Dominika i Przemek
czytali Słowo Boże. Reszta
kandydatów składała Dary na
ołtarzu lub wręczała kwiaty w
ramach podziękowania.  Nad
organizacją czuwał nasz ksiądz
katecheta -Bogusław Grzywacz,
który włożył w to dużo serca. Nie
zabrakło również naszej
wychowawczyni, która specjalnie
dla nas przyjechała, aby razem z
nami przeżywać tę piękna chwilę.
Serdecznie wszystkim dziękujemy
za obecność i wsparcie.
 Gabriela Kramarz

Uroczysta Msza Św.

Uczennice naszej szkoły podczas bierzmowania

UCZNIOWIE KASY III GIMNAZJUM NASZEJ SZKOŁY
PRZYSTĄILI DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.
UDZIELIŁ GO KSIĄDZ BISKUP EDWARD
BIAŁOGŁOWSKI W KOŚCIELE PARAFIALNYM W
ŁĄCZKACH KUCHARSKICH

BG

.
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        KOMERS 2017!

Wspólne zdjęcie z nauczycielami i rodzicami

Każdy inaczej wspomina swoje szkolne lata, ale
zdecydowana większość  uważa, że to właśnie
gimnazjum było najlepszym okresem w życiu. Niestety
wszystko się kiedyś kończy. A uwieńczeniem tych
trzech wspaniałych lat jest tradycyjny komers.
Tegoroczni absolwenci na tę uroczystość wynajęli
remizę OSP w Łączkach Kucharskich, więc przez
samo to impreza zapowiadała się dobrze. 10 czerwca
o godzinie 18 wszystko miało się rozpocząć. I tak też
się stało. Klasa trzecia zorganizowała komitet
powitalny, który każdego gościa serdecznie witał. Gdy
wszyscy już przybyli, zaczęła się oficjalna część
komersu. Na początku uczniowie podziękowali za
przybycie panu dyrektorowi, wychowawczyni i
wszystkim zaproszonym osobom i wygłosili piękne
przemówienie.  Zaskoczeniem była piosenka, którą
zadedykowali pani Lidii Nykiel- ich wychowawczyni.
Łezka aż zakręciła się w oku. Później słowami
Nietschego „Czasem dochodzimy do momentu, w
którym robi się tak źle, że można uczynić tylko jedno z
dwojga- 

śmiać się albo oszaleć. Dzisiaj trzecią możliwością
jest taniec”, rozpoczęli tradycyjnego poloneza. O
dziwo, mimo że ćwiczony był niecałe dwa dni, wyszedł
naprawdę równo. Absolwenci zebrali ogromne brawa i
po zdjęciach zabawa się zaczęła. Wszyscy świetnie
się bawili. Nie mogło zabraknąć też piosenki „Ostatni
raz z moją klasą”, którą trzecioklasiści zatańczyli
razem z panią Lidią. Trzeba przyznać, że tancerzy nie
brakowało. Chłopcy prosili na parkiet nawet panie
nauczycielki, co było bardzo miłe. Nie było chyba
osoby, która by się nie wybawiła.  Komers
zdecydowanie można uznać za udany, zwłaszcza, że
dopisali prawie wszyscy zaproszeni goście, zaś mamy
przyprowadziły tym razem i tatusiów, którzy czuwali
nad porządkiem oraz bezpieczeństwem. 

 Z pewnością nie tylko gimnazjaliści będą to spotkanie
 długo wspominać. 

LN
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Podziękowania i pięknie odtańczony polonez

Zdjęcie z wychowawczynią

Z panem dyrektorem

Podziękowania należą się
wszystkim, którzy pomogli w
przygotowaniach imprezy, a byli to
przede wszystkim rodzice, pan
Robert Zapał , który udostępnił
remizę, pani Gosia Zapał, która
udostępniła kuchnię oraz naczynia,
 pani Lidia jako wychowawczyni i
oczywiście sami uczniowie.

 Klasa trzecie gimnazjum raz
jeszcze dziękuje i ma nadzieję, ze
na długo zostanie w pamięci
dyrekcji, nauczycieli, pracowników
szkoły oraz koleżanek i kolegów.

  Natalia Bereś

.

.
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Pamiątkowe zdjęcie z opiekunami

Na stadionie w Ropczycach 2 czerwca 2017 r.  odbyła
się Gimnazjada Lekkoatletyczna Dziewcząt i
Chłopców.
Gimnazjada została rozegrana w następujących
konkurencjach: - bieg na 100 m dziewcząt i
chłopców, - bieg na 300 m dziewcząt i chłopców, - bieg
na 600 m dziewcząt i 1000 m chłopców, - skok w dal
dziewcząt i chłopców, - pchnięcie kulą: 3 kg dziewcząt
i 5 kg chłopców, - sztafeta 4×1000m dziewcząt i
chłopców. W tym roku, z uwagi na odbywający się w
tym samym dniu w szkole piknik z okazji Dnia
Dziecka, wystawiliśmy skromną reprezentację w
składzie: ☆Gabriela Pawłowska ☆Kamila Plezia
☆Natalia Gródecka ☆Grzegorz Wanat ☆Paweł
Zakrzewski  ☆Casper Kaznecki. Bardzo dobry wynik
osiągnęła reprezentacją chłopców - cała drużyna
stanęła na podium. Grzegorz Wanat w biegu na
dystansie 300 m zajął I miejsce, Casper Kaznecki zajął
I miejsce w konkurencji pchnięcie kulą z wynikiem 10
m 61 cm, a Paweł Zakrzewski zakończył konkurs
skoku w dal z wynikiem 5 m 3 cm i zajął II miejsce. 
Wszyscy wymienieni 

uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy  oraz
nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Na
uwagę zasługuje też wynik dziewcząt.  Kamila Plezia
w biegu na dystansie 600 m zajęła IV miejsce, a
Gabriela Pawłowska V w biegu na 300 m. Natalia
Gródecka startując po raz pierwszy w gimnazjadzie w
konkursie pchnięcie kulą osiągnęła wynik w granicach
7 -8 miejsca. Wszystkim uczestnikom dziękuję za
udział i osiągnięte wyniki. 

Korzystając z okazji, dziękuję wszystkim, którzy w
roku szkolnym 2016/2017 brali udział w konkursach i
reprezentowali naszą szkołę w zawodach sportowych
na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.   

                                     Wiesław Maciołek

    Sukces naszych kolegów w gimnazjadzie  
             lekkoatletycznej w Ropczycach

      
SPORT I ZDROWIE

relacje z zawodów sportowych...

LN
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      Najlepsi czytelnicy biblioteki        
         szkolnej w roku 2016/2017

NAJLEPIEJ CZYTAJĄCA KLASA:
Szkoła podstawowa (kl. O-III):  kl. III
Szkoła podstawowa (kl. IV-VI): kl. IV
Gimnazjum:  kl. III

NAJLEPIEJ CZYTAJĄCA KLASA W
SZKOLE:
Klasa: III

NAJLEPSZY CZYTELNIK:

Szkoła podstawowa
Klasy O – III :  Wiktoria Ochał
Klasy IV – VI : Elżbieta Baran
Gimnazjum: Natalia Bereś

NAJLEPSZY CZYTELNIK W KLASIE:

Szkoła podstawowa:
KLASA 0: Wiktoria Bieszczad
KLASA I: Karol Wanat
KLASA II: Kinga Piękoś
KLASA III: Wiktoria Ochał
KLASA IV: Elżbieta Baran
KLASA V: Anita Grabowy
KLASA VI: Gabriela Świstak
Gimnazjum:
KLASA I GIM. Oliwia Kędzior
KLASA II GIM. Jakub Sochacki
KLASA III GIM. Natalia Bereś

NAJLEPSZY CZYTELNIK W SZKOLE:

Wiktoria Ochał - klasa III

NAGRODY ORAZ DYPLOMY
NAJLEPSZYCH CZYTELNIKÓW W ROKU
SZKOLNYM 2016/2017 OTRZYMAJĄ:

1. WIKTORIA OCHAŁ- kl. III SP
2. PATRYCJA BIESZCZAD - KL. III SP
3. WIKTORIA BIESZCZAD - KL. 0

GRATULUJEMY NAJLEPSZYM CZYTELNIKOM

WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI

czytelnictwo, ciekawe wydarzenia

.

ILOŚĆ WYPOŻYCZEŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA:

KLASA O:   149 (6,48 na osobę)
KLASA I:  15 (2,14 na osobę)
KLASA II:  169 (9,39 na osobę)
KLASA III: 428 (21,40 na osobę)
KLASA IV: 92 (6,13 na osobę)
KLASA V:  39 (4,33 na osobę)  
KLASA VI: 55 (2,89 na osobę)

GIMNAZJUM:

KLASA I:   42 (2,80 na osobę)  
KLASA II:   27 (2,08 na osobę)
KLASA III:  79 (4,65 na osobę)

.
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            Rozprawka Dominiki 
       o dzieciństwie i dojrzałości

Klub Szkolnego Literata...

    Na początku zadajmy sobie pytanie, czy dojrzałość
jest równoznaczna z dorosłością? Czy można
powiedzieć, że kończąc osiemnaście lat,
automatycznie stajemy się dojrzali, odpowiedzialni,
poważni? Bycie mądrym każdy rozumie na swój
sposób. O rozsądności w większości przypadków
wcale nie świadczy wiek, ale postępowanie danego
człowieka.  Wiele dzieci jest zmuszonych przez
okoliczności, los do dojrzałości. Nie zawsze tego chcą,
nie zawsze mają na przyspieszone dorastanie wpływ.
Literatura dostarcza wiele takich przykładów.
Pierwszym argumentem jest dojrzałość Stasia
Tarkowskiego, dla którego priorytetem stało się
bezpieczeństwo Nel. Książka pt. ”W pustyni i w
puszczy” Henryka Sienkiewicza przedstawia historię
dwoje porwanych dzieci. Zostają oni prowadzeni przez
Beduinów i zawiezieni do Chartumu, gdzie Mahdi ma
swoją siedzibę. Z trudem znoszą uciążliwą podróż
przez pustynię. Okazuje się, że muszą udać się do
Smaina, który zaproponuje Anglikom oddanie dzieci w
zamian za swoja żonę Fatmę i dzieci. Staś i Nel tym
samym zostają skazani na śmierć. Tymczasem
chłopiec zabija porywaczy i wraz z Murzynami, Kalim i
Meą próbuje dotrzeć do ludzkich siedzib. Bohaterowie
przeżywają wiele przygód, pokonują
niebezpieczeństwa. Po ciężkiej tułaczce udaje im się
wrócić do ojców. Staś okazuje się bardzo dojrzałym,
jak na swój wiek, chłopcem.

  Kolejnym dowodem na potwierdzenie tezy jest
umiejętność okazywania uczuć. Dzieci nie powinny się
bać miłości, lepiej ją pokazać ,niż skrywać. W książce
pt. „Mały Książę” bohater uczy się od Lisa budowania 
więzi z drugą osobą. Trzeba być cierpliwym,
wyrozumiałym ,a także odpowiedzialnym. Zawsze
należy przyjmować konsekwencje swoich działań.
Powiedział Lis: „Lecz oczy są ślepe. Szukać należy
sercem”, tym powinniśmy się kierować.  Ostatni
argument, to osamotnienie, zaniedbanie emocjonalne
przez rodziców, nieobdarzanie miłością swoich dzieci.
Książka pt. „Tajemniczy ogród” ukazuje nam Mary i
Colina, którzy krzywdzą innych lub doprowadzają ich
do złości. Wszystkie dobre cechy są w nich głęboko
ukryte. Kontakt z naturą oraz innym rówieśnikiem
pozwala dostrzec, że można postępować inaczej.
Mimo obojętności rodziców, dzieci stają się dojrzałe.
Budzi się w nich ciekawość świata, radość i energia.
Pomagają sobie nawzajem, robią plany i wspólnie
spędzają niemal każdą chwilę. Towarzyszy im Dick
Sowerby. Mimo tak młodego wieku jest chłopcem
zaradnym, niebojącym się ciężkiej pracy. Jego
uczynność zjednuje mu przyjaciół nie tylko wśród
ludzi, ale także zwierząt.  Uważam, że bycie dojrzałym
w dzieciństwie to bardzo trudne zadanie. Staś i Nel
mimo przeciwności losu nie poddali się, walczyli do
samego końca. Mały Książę zrozumiał ,co to jest
uczucie, jak na swój wiek okazał się bardzo mądry.
Nie zawsze w rodzinie wszystko się układa, ale mimo
to trzeba być silnym i wyrozumiałym.  Dominika
Ochab kl. III G.

Dominika - mądra, młoda osóbka

Szczęście, które posiadasz jest jak ziarno;
szczęście, które dzielisz – to kwiat

.

.
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  POŻEGNANIE   ŻYCZENIA NA    
      WAKACJE:)

        Do widzenia,          
         przyjaciele...

STOPKA
REDAKCYJNA

Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich
39-106 Łączki Kucharskie 469
tel. (17)2213790
e-mail: lopuch2@poczta.fm
www.zslkucharskie.edupage.org

Opiekunowie: Lidia Nykiel, Monika Skiba, Marta
Mytych

Redaktorzy naczelni: Natalia Bereś, Gabriela
Mardeusz, Ola Karaś

Redaktorzy:  Karolina Bereś, Gabriela Mardeusz,
Gabriela Kramarz, Dominika Ochab, Natalia
Gredys, Weronika Gorczyca, Weronika Bochenek,
Gabriela Misiura, Patrycia Adamczyk, Katarzyna
Bereś, Aleksandra Karaś, Martyna Książek,
Gabriela Pawłowska, Kamila Plezia, Patrycja
Prokopowicz, Karol Wrona, Marika Ziarnik, Sylwia
Góral, Natalia Więcek, Dominika Wiktor, Karolina
Cesarz, Natalia Kramarz

To już ostatni numer gazetki, w którym zamieściliśmy
artykuły uczennic kasy III gimnazjum. Redakorki: Natalia
Bereś, Gabriela Mardeusz, Karolina Bereś, Gabriela
Kramarz, Dominia Ochab, Weronika Gorczyca, Weronika
Bochenek, Natalia Gredys, Gabriela Misiura  prowadziły
wspólnie z młodszymi koleżankami naszą gazetkę przez
trzy ostatnie lata. Niestety , nadszedł czas pożegnania.
Dziewczynom dziękujemy za wielką pracę i poświęcenie,
wspaniałe artykuły, relacje, zdjęcia. Teksty, które
zamieszczały na łamach naszego pisma, były na
wysokim poziomie. Życzymy dalszych sukcesów
dziennikarskich.  Do przeczytania w innej gazecie!
            
                     Lidia Nykiel, Monika Skiba, Marta Mytych

Panu dyrektorowi, wszystkim
nauczycielom, pracownikom
szoły, uczniom - tym młodszym i
tym starszym życzymy
wspaniałych wakacji. Dużo
słońca, odpoczynku,
niesamowitych wakacyjnych
wrażeń.

Absolwentom szkoły życzymy
 nowych przyjaźni, sukcesów w
szkole średniej, szerokiej drogi -
koledy i koleżanki!

. .
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