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. Samorząd Uczniowski 2017/2018

Wybory Samorządu Uczniowskiego miały miejsce w naszej szkole 12
września 2017 r. Opiekunami SU nadal  pozostali: p. Marta Zajchowska
oraz p. Julian Paryś.

Na przewodniczącą SU wybrano:  Aleksandrę Karaś z klasy III
gimnazjum

Zastępca: Patrycja Prokopowicz

Skarbnik: Gabriela Pawłowska

Sekretarz: Natalia Więcek i Dominika Wiktor

Sekcja Dekoracyjna: Aleksandra Wójcik, Izabela Bereś, Natalia
Gródecka, Patrycja Bieszczad, Patryk Marć, Natalia Kramarz

Sekcja gospodarczo-porządkowa: Dominika Nykiel, Kamil Kędzior,
Maksymilian Trałka, Dawid Cebulski, Kacper Marć, Patrycja Adamczyk,
Kamil Ziajor

Sekcja kulturalno-rekreacyjna: Julia Gorczyca, Angelika Cesarz, Anita
Grabowy, Sylwia Góral, Jakub Kaznecki

Rada wolontariatu: Michał Zegar, Dominik Kliś, Natalia Gródecka, Natalia
Kramarz, Natalia Więcek, Sylwia Góral

         
          OKIEM  
     SZKOLNEGO 
    REPORTERA!

  4 września br. odbyła się w naszej
szkole inauguracja roku szkolnego
2017/2018. Początek uroczystości
miał miejsce w kościele
parafialnym, gdzie odbyła się msza
święta. Przewodniczył jej ksiądz
proboszcz Marian Baran. 
Następnie uroczystości przeniosły
się do szkoły. W nasze sali
gimnastycznej zebranych
rodziców, uczniów, nauczycieli i
pracowników szkoły powitał
dyrektor Grzegorz Laska.
Przedstawił nauczycieli,
wychowawców klas i  powitał
najmłodszych uczniów szkoły.
Życzył również powodzenia w
nowym roku szkolnym.

Inf. wł.

       Samorząd Uczniowski   
             naszej szkoły!

LN. MZ
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Koło redakcyjne  
 naszej szkolnej 
         gazety 

        Koło  
     Teatralne    
   "Wachlarz"

Koło teatralne - w całości!

W roku szkolnym 2017/2018 w redakcji "Szkolnego Echa" pracują:
Patrycia Adamczyk, Katarzyna Bereś, Aleksandra Karaś, Martyna
Książek, Gabriela Pawłowska, Kamila Plezia, Patrycja Prokopowicz,
Sylwia Góral, Natalia Kramarz, Natalia Więcek, Dominika Wiktor, Julia
Kędzior, Marlena Malska, Dominika Nykiel, Liliana Plezia, Aleksandra
Wójcik.
Opiekunami gazetki są:Lidia Nykiel, Monika Skiba, Marta Mytych

Koło redakcyjne

Koło Teatralne "Wachlarz" prowadzi swą działalność już 10 lat. Należą do
niego uczniowie gimnazjum, a od br. również uczniowie klasy VII Szkoły
Podstawowej w Łączkach Kucharskich. Zarząd koła w roku szk.
2017/2018 stanowią: Natalia Wicek,  Gabriela Pawłowska, Aleksandra
Wójcik. Kronik prowadzą- Sylwia Góral, Kamila Dziedzic. Opiekunką  jest
pani Lidia Nykiel. Aktorzy przygotowali już w tym roku kilka imprez
szkolnych: Narodowe Czytanie "Wesela" , wystp podczas Narodowego
Czytania w Ropczycach,  Koniec Lata z Gwiazdami w Domu Kultury w
Niedźwiadzie. Obecnie pracują nad akademią z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. 

MS
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 Udział koła teatralnego w 
          gminnym NC

 Kiermasz SU z okazji Dnia 
              Emotikona:)  

12 września uczniowie naszej szkoły: Ola Karaś,
Gabrysia Pawłowska, Michał Zegar i Dominik Kliś
wzięli udział w Narodowym Czytaniu „Wesela”
Wyspiańskiego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Ropczycach. Zostali zaproszeni do
odegrania roli Zosi, Haneczki, Kaspra i Jaśka przez
panią dyrektor Marię Kozińską i organizator imprezy
panią Agnieszkę Szelę. W role dramatu wcielili się:
Czepiec:  prof. Władysław Tabasz, Dziennikarz: 
Dominik Rudecki, Zosia:  Gabriela Pawłowska -
uczennica Gimnazjum w Łączkach Kucharskich,
Radczyni:  Maria Pociask, Klimina:  Agnieszka Szela,
Kasper:  Michał Zegar - uczeń Gimnazjum w Łączkach
Kucharskich, Haneczka:  Aleksandra Karaś -
uczennica Gimnazjum w Łączkach Kucharskich,
Jasiek:  Dominik Kliś - uczeń Gimnazjum w Łączkach
Kucharskich, Ksiądz:  ks. Paweł Gąsior, Panna
Młoda:  Oliwia Ziemlińska - uczennica LO w
Ropczycach, Pan Młody:  Wojciech Drozd - uczeń
Zespołu Szkół  w Ropczycach, Poeta:  Adam Sypel -
prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej,
Maryna:  Bernadeta Żak, Gospodarz:  Maria 

We wtorek 19 września Samorząd Uczniowski wraz z
opiekunami p. Martą Zajchowską i p. Julianem
Parysiem zorganizował w naszej szkole kiermasz
ciasteczek z okazji Dnia Emotikona. Wypieki
przygotowały uczennice z klasy II i III gimnazjum:
Natalia Gródecka, Dominika Wiktor, Natalia Więcek,
Oliwia Kędzior, Aleksandra Karaś, Patrycja
Prokopowicz, Kamila Plezia i Martyna Książek. Na
kiermaszu można było zobaczyć ciasteczka z
różnymi buźkami. Uczniowie całej szkoły mogli
zakupić przygotowane ciasteczka, a uzyskane
pieniądze będą przeznaczone na potrzeby SU oraz na
Podkarpackie Hospicjum Dziecięce w Rzeszowie.
Udało się zebrać kwotę 173,48 zł. 

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie pysznych
wypieków.

                                    p. Marta Zajchowska

Narodowe Czytanie w Ropczycach

Kiermasz SU

Kozińska - dyrektor MiPBP w Ropczycach. Nasi
uczniowie wystąpili w krakowskich regionalnych
strojach. Udział w tym niezwykłym spotkaniu
czytelniczym był dla nich kolejnym spotkaniem z
arcydziełem Wyspiańskiego. Po odczytaniu
fragmentów dramatu młodzież została zaproszona do
skosztowania tradycyjnych regionalnych potraw. Do
NC uczniów przygotowała p. Lidia Nykiel, która
również sprawowała nad nimi opiekę. Bardzo
dziękujemy dyrekcji MiP Biblioteki w Ropczycach za
zaproszenie nas do udziału w imprezie.
                                                         Lidia Nykiel
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Obchody Dnia Chłopaka
w naszej szkole były

huczne!

Chyba każdy z nas lubi od czasu do czasu świętować.
Podobno każda okazja jest dobra. We wrześniu
przypada dość ważne, przynajmniej dla panów święto.
Zostają obdarowani prezentami i szczerymi
życzeniami. W naszej szkole również celebrujemy 30
września, czyli Dzień Chłopaka. W jaki sposób?
Oczywiście nie  brakuje coraz nowszych i coraz
bardziej kreatywnych pomysłów, by umilić ten dzień.
Chłopcy raczej nie mogli narzekać. Dostali życzenia
również od pań nauczycielek. 3 gimnazjum została
obdarowana świnkami (bez żadnych sugestii, po
prostu wszyscy wiemy, że mimo miana najstarszych
w szkole lubią się bawić) i zdjęciami na pamiątkę. 2
gimnazjum dostała wygodne poduszki. 7 klasa
natomiast w tym roku postawiła na jedzenie-
dziewczyny wraz z wychowawczynią, zamówiły
ogromne pizze. 6 klasa dostała muchę i coś na słodko.
5 klasa zorganizowała grilla i wyjazd na kręgle.
Najmłodsi postawili na słodycze. Można tylko
pozazdrościć takich koleżanek z klasy. Dodatkowo 
zorganizowano dyskotekę. Jeszcze raz wszystkiego
najlepszego panowie, ci więksi i ci mniejsi, samych
piątek i dużo uśmiechu!
                                Aleksandra Karaś

Uczestnicy dyskoteki

Hej, szalała...

MS
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                 Akcja 
       Sprzątania Świata 

        14 urodziny Pati -
     akcja charytatywna

Pod takim  hasłem już po raz 24. w Polsce odbyła się
akcja Sprzątania Świata. Celem tej edycji było
zwrócenie uwagi na to, że przedmioty, które potocznie
nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości
surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci”- na
składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez
segregację odpadów powinny z 

powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako
zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ).
Albo jako rzeczy z „drugiej ręki” służyć innym.
Również i w tym roku do akcji dołączyli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Łączkach Kucharskich. W
piątek 15 września na drogi prowadzące w stronę
Okonina i Niedźwiady wyruszyli uczniowie klas IV, V,
VI  i VII szkoły podstawowej pod opieką swoich
nauczycieli. Po krótkim przypomnieniu zasad
bezpieczeństwa i otrzymaniu niezbędnych rekwizytów,
czyli rękawiczek oraz worków, młodzież ochoczo
zabrała się do pracy. Z ogromnym zaangażowaniem
zbierała porzucone na poboczach i rowach butelki
plastikowe  i szklane, puszki po napojach, papierki i
 woreczki foliowe. Niektórzy chcieli nawet skakać do
rzeki po pływające w niej - niestety - śmieci. Akcja
 trwała kilka godzin, udało się zebrać  z okolicznych
terenów 20 worków odpadów. Jest to trochę smutny
bilans, ponieważ w tamtym roku „zbiory” śmieci były
mniejsze. Oby w przyszłym nie było co zbierać w myśl
słów piosenki „Każdy śmieć do kosza włóż, wtedy
czysto będzie już”.  Aneta Rzeczycka

W ostatnich dniach w naszej szkole uczniowie
wszystkich klas, począwszy od „0”, wzięli udział w
akcji charytatywnej „14 Urodziny Pati”. Akcja miała na
celu przygotowanie i zebranie jak największej liczby
kartek urodzinowych dla Patrycji Szczęch –
dziewczynki chorej na Encefalopatię padaczkową,
niedowład czterokończynowy, niedoczynność
tarczycy, przewlekłą niewydolność oddechową, 

zaburzenia odżywiania, dysfagię, raka pęcherz
moczowego, zespół bólu neuropatycznego. Łącznie
uczniowie naszej szkoły przygotowali prawie 100
kartek. Wykonanie ich to pierwszy etap akcji. W
kolejnych etapach w szkole przeprowadzony będzie
kiermasz słodkości, ale nie tylko. Na kiermaszu będzie
można nabyć mydełka, własnoręcznie wykonane 
przez mamę Patrycji. 

Już dziś zapraszamy wszystkich 3 października
2017r. Prosimy o  włączenie się w akcję całą
społeczność szkolną. Za przygotowanie akcji
charytatywnej odpowiedzialny jest Szkolny Klub
Europejski „ Eurodworek” pod opieką pani Patrycji
Wiktor.
                                                                                         
                          Patrycja Wiktor

Życzenia dla Pati

Sprzątaliśmy świat

PW

AR
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    GWÓŹDŹ 
    NUMERU!

     Narodowe  
       Czytanie 
   "Wesela" w 
   naszej szkole!

2  września miało miejsce w całej Polsce Narodowe
Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego . Akcja
została zorganizowana z inicjatywy prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej .  Nasza Szkoła Podstawowa
w Łączkach Kucharskich również odpowiedział na apel
pana prezydenta  i przystąpiła oficjalnie już  po raz
czwarty do Narodowego Czytania. Sto siedemnaście
lat temu w podkrakowskich Bronowicach w domu
Włodzimierza Tetmajera odbyło się wesele
krakowskiego poety Lucjana Rydla i chłopki, Jadwigi
Mikołajczykówny. Oprócz mieszkańców Bronowic na
weselu gościli krakowianie: pani Rydlowa, poeta
Kazimierz Tetmajer, Dziennikarz. Okazało się, że
wciąż trudno jest się porozumieć mieszkańcom wsi i
miasta. Na kanwie tamtego wydarzenia wybitny
dramaturg, poeta i malarz Stanisław Wyspiański
stworzył swój dramat – barwną, niezwykle żywą
opowieść o Polsce i Polakach, o naszych sukcesach,
ale też o 

niewykorzystanych szansach czy zaniedbaniach. W
tym roku szkolnym lekturę czytaliśmy z podziałem na
role, zaś lektorami byli: pan dyrektor Grzegorz Laska,
pani Aneta Rzeczycka, pani Beata Rzeszutek, pani
Lidia Nykiel, pan Julian Paryś, Ola Karaś, Kuba
Kaznecki, Michał Zegar,  Dominik Kliś,  Sylwia Góral, 
Kamila Dziedzic, Ola Wójcik i Dominika Wiktor.  Po
zakończeniu czytania każdy, kto przyniósł ze sobą
książkę , otrzymał pamiątkową pieczęć przysłaną do
naszej szkoły przez kancelarię pana prezydenta.
Słuchacze mieli możliwość wzięcia udziału w quizie
dotyczącym treści lektury i zdobycia drobnych nagród.
Wszyscy uczestnicy wesela mogli skosztować
regionalnych potraw. Spotkanie czytelnicze zostało
zorganizowane przez p. Lidię Nykiel i Koło Teatralne
„Wachlarz”. Bardzo dziękujemy organizatorom  oraz
wszystkim lektorom i słuchaczom za obecność i
zaangażowanie, zaś rodzicom za przygotowanie
pysznych potraw regionalnych. Lidia Nykiel

Przy weselnym stole - NC 2017

Przybijanie pieczęci NC

LN

LN



www.nowiny24.plNowiny | Numer 31 10/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSZK@LNE ECH@

Regionalizm, kultywowanie tradycji
współdziałanie- czy to hasła nadal
modne w erze komputera i
internetu?

     PISZEMY     
           O       
    WAŻNYCH  
  SPRAWACH!

nawet mało wytrawny obserwator rzeczywistości
zauważa ogromne zmiany w sferze zainteresowań
młodego człowieka. Niegdyś boiska sportowe tętniły
życiem, a alejki parkowe wypełniały tłumy
rozgadanych nastolatków.  Kino, spektakl teatralny,
spotkanie w kawiarence lub po prostu gra na łące w
dwa ognie stanowiły dla dziewcząt i chłopców
doskonałą formę rozrywki i spędzania wolnego czasu.
Obecnie spotkania i wszelkiego rodzaju współdziałanie
odbywa się najczęściej niestety w innej sferze – tej
wirtualnej.  Młodzi ludzie , nawet przebywając w swoim
towarzystwie , wielokrotnie korzystają z telefonów
komórkowych i sprawdzają ilość lajków na portalach
społecznościowych. Nie liczy się rozmowa twarzą w
twarz, ważniejsze okazuje się życie w sieci. Warto
więc zadać sobie pytanie – czy zachęcanie młodego
pokolenia do chociażby chwilowego odejścia od
komputera i telefonu komórkowego jest możliwe?
Okazuje się, że i owszem, odpowiednie pokierowanie
zainteresowaniami nastolatków , poświęcenie  im
czasu i przekazanie w odpowiedni sposób wiedzy, na
jakiś czas jest w stanie oderwać

ich od życia w sieci.
Podczas tegorocznych wakacji absolwenci i młodzież
naszej szkoły bardzo chętnie zaangażowala się w
przygotowania i uroczystości dożynkowe.  W czasie
mszy dożynkowej , która odbyła się 15 sierpnia w
Kościele Parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Łączkach
Kucharskich  uczniowie w składzie: Gabriela
Mardeusz, Dominika Ochab, Weronika Gorczyca,
Gabriela Kramarz, Dominik Kliś, Patryk Kliś, Damian
Wanat i Grzegorz Wanat stanowili piękną asystę
wieńca dożynkowego. Chłopcy nieśli wieniec w
procesji , zaś dziewczęta zioła . Łączki Kucharskie
reprezentowali wspólnie z młodzieżą państwo
starostowie , drużyna, sołtys, radny Koło Gospodyń
Wiejskich.  Natomiast 20 sierpnia wszyscy wspólnie
wzięli udział w dożynkach  gminnych, które miały
miejsce w kościele parafialnym w Ropczycach oraz w
hali widowiskowo – sportowej. Na tę okoliczność 
absolwenci i uczniowie szkoły wspólnie z kołem
gospodyń przygotowali część artystyczną pt. 

Dożynki parafialne - procesja z wieńcami

Objazd z orkiestrą

LN
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Występ Koła Teatralnego  
   na zakończenie lata!

„Kiszenie kapusty”, pomogli
również w zorganizowaniu wystawy
obrazów oraz kwiatów z bibuły i
papieru.  Piękne prace wykonały
Kamila Dziedzic i Karolina Bereś.
Młodzież poświęciła wiele czasu na
spotkania przygotowawcze do
dożynek, miała okazję zobaczyć
dawne sprzęty rolnicze, nauczyć
się przyśpiewek, tańca,
porozmawiać , pożartować, po
prostu spędzić czas miło i
pożytecznie.  Może od czasu do
czasu ktoś  z dziewcząt czy 
chłopców zerknął  na telefon
komórkowy, ale by z niego
korzystać cały czas, po prostu nie
było okazji.
                        Lidia Nykiel

Kiszenie kapusty - hala widowiskowa

Prace Kamili Dizedzic, Julii Tatary i p.MałosiPrace Karoliny Bereś oraz
Pauliny Gorczycy

17 września br. członkowie Koła Teatralnego
„Wachlarz” wzięli udział w gminnej imprezie pod
hasłem „Zakończenie lata w Niedźwiadzie”
zorganizowanej przez Dom Kultury w Niedźwiadzie.
Swoje talenty  zaprezentowali uczniowie okolicznych
szkół: z Niedźwiady Dolnej, Małej , Niedźwiady Górnej
oraz naszej szkoły w Łączkach Kucharskich. Zespół
Teatralny wykonał program pt. „Koniec lata z
gwiazdami”. Złożyły się na niego występy wokalne i
taneczne. Uczniowie, przygotowani przez p. Lidię
Nykiel, wystąpili w tradycyjnych ludowych strojach.
Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie Monika Skiba
i Lidia Nykiel. Gratulujemy występu! Występ w Domu Kultury w Niedźwiadzie

LN
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WIADOMOŚCI
SPORTOWE

18 września 2017 roku odbyły się gminne indywidualne
zawody lekkoatletyczne w Ropczycach. Naszą szkołę
reprezentowało 18 osób. Dziewczęta i chłopcy klas IV-
VI zmierzyli się w takich konkurencjach jak: bieg na 60
m (Julia Gorczyca i Alicja Bereś), skok w dal (Dominik
Prokopowicz) oraz rzut piłeczką palantową (Angelika
Cesarz oraz Paulina Kramarz). Osoby z VII klasy i
gimnazjum startowały w takich kategoriach jak: bieg na
100 m (Natalia Kramarz i Izabela Bereś), bieg na 300
m (Gabriela Pawłowska i Natalia Więcek), bieg na 600
m (Kamila Plezia), skok w dal (Aleksandra Wójcik i
Katarzyna Bereś), 

pchnięcie kulą (Natalia Gródecka) oraz sztafeta
dziewcząt 4x100 m w której udział wzięły 4 uczennice
naszej szkoły (Natalia Gródecka, Katarzyna Bereś,
Natalia Więcek oraz Gabriela Pawłowska). Chłopcy z II
gim i VII klasy reprezentowali nas w biegu na 100m
(Kacper Marć, Mateusz Adamczyk i Oskar Świątek) i
skoku w dal ( Maksymilian Zakrzewski i Kacper
Prokopowicz). Dwie uczennice naszej szkoły stanęły
na podium i dostały się do etapu powiatowego, w tym:
Angelika Cesarz (3 miejsce) i Kamila Plezia (2
miejsce). Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy wyników. 
                                    Sylwia Góral

Gminne i powiatowe zawody
lekkoatletyczne:)

25 września 2017 roku odbył się etap powiatowy indywidualnych zawodów lekkoatletycznych w Ropczycach.
Awansowały do niego dwie uczennice naszej szkoły- Angelika Cesarz w rzucie piłeczką palantową oraz Kamila
Plezia w biegu na 600m. Niestety, pomimo starań, dziewczętom nie udało  się awansować do etapu
wojewódzkiego. Mimo wszystko serdecznie gratulujemy naszym koleżankom i życzymy dalszych sukcesów.
                                                                                                     Sylwia Góral

Zbiórka przed zawodami Ola podczas skoku w dalSG SG
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        Nowe lektury
 
  w  bibliotece szkolnej

 Podręcznik da każdego ucznia

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęto
wdrażanie nowej podstawy programowej w klasach I,
IV i VII sp. Zmienił się również kanon lektur szkolnych. 
Nasza biblioteka w związku z nowymi potrzebami 
wzbogaciła się o 64 pozycje książkowe. Zakupione
lektury to: "Dywizjon 303", " Mały Książę", "Mikołajek",
"Opowieść wigilijna", "Pan Tadeusz", "Panna z mokrą
głową", "Quo vadis", "Syzyfowe prace" i "Zemsta".
Książki te zostaną teraz wpisane do księgi
inwentarzowej, uzyskają kolejne numery, zostaną
opieczętowane nową pieczęcią szkoły na 3 stronach,
zostanie założona dla nich karta książki, a na koniec
będą  oprawione i przekazane do wypożyczenia. 
                                      Monika Skiba

WIEŚCI 
Z BIBLIOTEKI

SZKOLNEJ

Nowości

Na przełomie sierpnia i września do biblioteki dotarły
nowe podręczniki szkolne dla 72 uczniów z klasy: I, IV,
VI, VII, III gimn.,  domówienia podręczników dla 8
uczniów z klasy V i II gimn. oraz  materiały
ćwiczeniowe dla wszystkich klas. Była to bardzo duża
ilość woluminów, które zostały wpisane do księgi
inwentarzowej biblioteki, opieczętowane i
wypożyczone uczniom. 
Wszystkie  podręczniki uczniowie będą musieli oddać
na końcu roku szkolnego. Zostaną one wtedy poddane
ocenie. Jeżeli książki będą zniszczone, to rodzice
będą musieli pokryć koszty podręcznika. Dlatego
należy oprawić książki w okładki i odpowiednio je
użytkować.    
                                            Monika SkibaNowe podręczniki

MS

LN
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"W LESIE"

 filozoficzne opowiadanie Sylwii

Od kilku tygodni planowałam udać się na spacer z Kariną, aż w końcu nasz plan wypalił i poszłyśmy. Na
początku chciałam jej powiedzieć, że w moim życiu pojawiła się nowa równie ważna osoba jak ona, ale odkąd
tylko przyszła po mnie wiedziałam, że coś u niej nie tak. Idąc drogą, Karina zaproponowała, żebyśmy skręciły w
polną drogę . Zgodziłam się, chociaż teraz trochę tego żałuję. Weszłyśmy do lasu – nigdy nie byłam akurat w tym
miejscu – prosiłam, żebyśmy wróciły, ale ona się uparła i szła dalej, aż w końcu się stało, zgubiłyśmy się. Mój
telefon, jak zwykle się rozładował, a jej został w domu. Wołałyśmy „POMOCY” z nadzieją, że ktoś nas usłyszy,
niestety na marne. W końcu Karina usiadła i zaczęła płakać. Zapytałam, o co chodzi i nagle zaczęła mi
opowiadać o swojej sytuacji rodzinnej. Na pozór wydawało się, że to normalna rodzina, ale okazało się, że pozory
mylą. Jej rodzice postanowili się rozwieść, brat wyprowadził się i nie utrzymuje z nikim z rodziny kontaktu.
Nawiązał się między nami mniej więcej taki dialog:
- Dlaczego oni chcą się rozwieść?
- Ojciec zaczął pić, matka tego nie wytrzymała i złożyła papiery o rozwód.
-Przykro mi … czemu nic wcześniej nie mówiłaś?
- Serio? Wiesz, że nie lubię mówić o moich problemach, no ale dobra, co u Ciebie?
- W sumie to nic … znaczy jest … ale… (Tak właśnie. Nie umiałam jej tego powiedzieć)
- No mów!
- Poznałam kogoś i się bardzo zaprzyjaźniłyśmy…
Potem zaczęły się szczegółowe pytania: Kim ta osoba jest?  Ile ma lat? Itp., itd. Czas mijał a my jak zwykle się
rozgadywałyśmy i zapomniałyśmy o naszym zgubieniu. Nagle coś przykuło moją uwagę – zza drzew były
widoczne światła. Poszłyśmy w ich stronę i jak się okazało – wyszłyśmy po drugiej stronie wsi. 
Szczęśliwe, wracając, zadawałyśmy sobie pytania, m.in. dlaczego wciąż poznajemy kogoś nowego, po co
żyjemy, dlaczego alkohol przejmuje kontrolę nad światem i czemu zadajemy sobie tak dziwne pytania?
                                                                                                           Sylwia Góral

Siedzieliśmy wszyscy w kole przy ognisku, było
bardzo przyjemnie, choć widok iskier sprawiał, że
zaczęłam myśleć o końcu kolonii i wakacji.
Rozglądałam się po tych wszystkich znajomych
twarzach, wiedząc o tym, iż wielu z nich szybko nie
zobaczę. Zorientowałam się, że kogoś brakuje. Nagle
mocne szarpnięcie kazało mi się odwrócić i sprawdzić,
kto przeszkadza mi w refleksjach.

.

         KLUB 
  SZKOLNEGO 
      LITERATA

"PRZYPADKOWOŚĆ"
          opowiadanie Kamili

.
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     "Moje wakacyjne wspomnienia" - list Julii

- Magda, właśnie miałam cię pójść szukać. Czemu nie siedzisz z nami?

Lecz gdy przyjrzałam się jej twarzy, nawet nie chciałam uzyskać odpowiedzi. Malowało się na niej przerażenie i
niepewność. Wolałam wziąć ją na stronę.
- Co się stało? - spytałam
- Zgubiłam telefon.
W tym momencie zaczęłam bardzo gorąco się śmiać.
- To poważna sprawa - kontynuowała.
- Wątpię. Ty cały czas tylko używasz facebooka lub robisz zdjęcia. Chyba nawet twoja mama nie pamięta, kiedy
ostatni raz do niej zadzwoniłaś. A może to, że nagle zniknął nie było przypadkowe?
- Co masz na myśli? - przerażenie zmieniło się w ciekawość, choć jednocześnie widać było złość na jej twarzy. 
- No, co jeśli każde, nawet niepozorne wydarzenie w naszym życiu ma jakiś sens? Wydaje mi się, że nasze dni
są idealnie zaplanowane od momentu narodzin. Każda chwila jakoś zaowocuje, jak nie teraz, to w przyszłości. O
znaczeniu niektórych może dowiemy się dopiero po śmierci. A może Bóg zaplanował nasze życie, nim jeszcze
zaczęliśmy istnieć i mamy  niewielką  możliwość ingerencji w swój byt? Nawet egzystencja ludzi
niepełnosprawnych jest ważna. Całe to uniwersum jest zaplanowane, a zniknięcie twojego telefonu
prawdopodobnie jest okazją, by nie spędzać ostatnich dni wakacji, patrząc  w ekran.
- Jejku, nie spodziewałabym się po tobie takich filozofii.
- Wiele osób by się nie spodziewało. A teraz chodź, siądziemy sobie przy ognisku. Komórki się potem poszuka.
Stawiając pierwszy krok w stronę innych, poczułam coś pod stopą. A raczej przed nią. To coś było twarde.
Korzeń. Szkoda tylko, że zorientowałam się, iż  tam jest, już  upadając. Wylądowałam na mokrej po deszczu
ziemi. Moje ubranie zmieniło kolor na brąz (twarz też), a Magda dzięki mojemu niefortunnemu potknięciu się,
wybuchnęła śmiechem. 
- I co? Że niby to też nie było przypadkowe? - spytała, nie przestając się śmiać.
- Możliwe, przynajmniej humor ci poprawiłam.
Wróciłyśmy do ogniska. Ona z uśmiechem od ucha do ucha, a ja wyglądając jak zły elf leśny po wizycie na
bagnach.                
                                                                                                              Kamila Dziedzic

Łączki Kucharskie, 27.07.2017r.
Droga Dominiko!

Na wstępie mojego listu chcę Cię serdecznie
pozdrowić. Jak się czujesz? Mam nadzieję, że dobrze.
Chciałabym Ci opowiedzieć o moim wakacyjnym
wyjeździe nad morze.
Dzień pakowania był bardzo chaotyczny, lecz ja byłam
nim podekscytowana a, że jechałam z rodzicami oraz
moimi sąsiadami, naszych pakunków było sporo. Gdy
nastał wieczór, sąsiedzi przyjechali po nas i wspólnie
wyruszyliśmy ich samochodem w podróż. Na
początku jechało nam się bardzo dobrze, ale w połowie
drogi natrafiliśmy na korek, przez który nasz dojazd na
miejsce nieco się opóźnił. Po dziewięciogodzinnej
drodze byliśmy już na miejscu, dostaliśmy klucze do
naszych pokoi.

Rozpakowaliśmy się i poszliśmy spać. Następnego
dnia rano zjedliśmy śniadanie i  postanowiliśmy, że 
udamy się plażę. Była przepiękna, zrobiła na mnie
ogromne wrażenie i choć woda była zimna, kąpałam
się w niej cały czas. Pozbierałam nawet kilka
muszelek dla Ciebie. Po około czterogodzinnym
pobycie na plaży poszliśmy na obiad, później do
hotelu. I tak skończył się ten dzień. 
Po tygodniowym pobycie wróciliśmy do domu. Było mi
trudno rozstać się z morzem. Mam nadzieję, że Ty
również wyjechałaś gdzieś na wakacje. Trzymaj się!
                                                 
                                                  Buziaczki!
                                                Julia Kędzior
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  RÓŻNOŚCI

 
       
 Szkolne ploteczki

Witamy wszystkich po wakacjach! Zapewne niejeden z
nas wciąż wspomina te ciepłe, długie wieczory
spędzone z przyjaciółmi.. no ale, przecież rok szkolny
to nie tylko ciągła nauka. Wszyscy wiemy, że poza nią
wiele się dzieje, a my wszystko obserwujemy. To
może po kolei. Klasa 4, szczerze musimy przyznać,
że bez problemu się zaklimatyzowaliscie. Nowa szkoła
chyba sie wam podoba. Niektórzy młodsi koledzy nie
mają szacunku do starszych koleżanek. Chłopcy,
żebyśmy nie musiały was już upominać! 5 klasa
bardzo hucznie obchodziła tegoroczny dzień chłopaka.
Jakieś kręgle, ognisko? Ciekawe, czym sobie na to
zasłużyli Na pewno zabawa była świetna. 6 SP dość
cicho i spokojnie, jak na was. Przerwy spędzone w
klasie, może musimy zacząć tam zaglądać? Oby to
nie była cisza przed burzą. W 7 również dość
grzecznie Co z wami? Czekamy na coraz lepsze
newsy! Jesteśmy tylko w stanie zauważyć, że w
głowach zaczęły wam być miłości. No niestety, taki
wiek. Dziewczyny jakieś uśmiechnięte, do nauki
kochani!!! Na chłopaków przyjdzie pora W 2
gimnazjum jak zwykle coś się dzieje. Czyżby Oliwka z
Natalką zaczęły biegać? Hmmm Dominika z Julką
podobno też! Kubusia, jak zwykle, wszędzie pełno, a
ostatnio jakoś szczególnie szczęśliwy. A teraz
przejdźmy do 3 gimnazjum. Jesteśmy w stanie
stwierdzić, że miano najstarszych w szkole wam
odpowiada. Tylko nauczyciele coś narzekają, że mało
chętni do nauki. Co to za rozleniwienie? Miesiąc szkoły
za nami, a egzaminy coraz bliżej, do roboty!

To już będzie na tyle w tym wydaniu. 

Nie szalejcie za bardzo i miejcie się na baczności!
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