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AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA
EDUKACJI NARODOWEJ

OKIEM
SZKOLNEGO
REPORTERA!

16 października br. odbyła się w
naszej szkole uroczysta akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Program pt. "W nauczycielu mam
przyjaciela" został przygotowany
przez p. Lidię Nykiel, Arkadiusza
Zygmunta oraz Juliana Parysia.
Członkowie koła teatralnego
"Wachlarz" oraz uczniowie klasy V
SP zaprosili zebranych na
uczniowską radę pedagogiczną,
pięknie zaśpiewali piosenki przy
akompaniamencie m.in. gitar oraz
zaprezentowali układ taneczny.
Dodatkową atrakcją była
przygotowana specjanie dla
nauczycieli i pracowników szkoły
wystawa prac plastycznych pt.
"Pedagogiczna galeria",
prezentująca portrety wszystkich
nauczycieli i pracowników. Artyści
prezentowali się wspaniale na tle
niezwykle kolorowej dekoracji.  Po
występie dyrektor szkoły Grzegorz
Laska nagrodził wyróżniających się
w pracy nauczycieli i pracowników
szkoły. Byli to: p.: Marta Mytych,
Stanisława Świniuch, ks. Bogusław
Grzywacz, Barbara Cieśla i
Grażyna Jasek. 

Wszystkim nagrodzonym
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. Gronu Pedagogicznemu
składamy najserdeczniejsze
życzenia z okazji DEN. 
                             Lidia Nykiel

Parasolki, parasolki...

Grono Pedagogiczne

"Budzikom śmierć..."
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DRUŻYNA
HARCERSKA

DRUŻYNA
ZUCHOWA

Drużyna Harcerska

Opiekunowie - p. Paulina Pawłowska, p. Bartłomiej Grabski
16 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska działająca przy Szkole
Podstawowej w Łączkach Kucharskich, została utworzona we wrześniu
2009 r.  Głównym założeniem działalności drużyny jest poznanie struktur
organizacji harcerskiej, pogłębienie wiedzy i umiejętności harcerskich.
Celem jest także promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów,
aktywnego wypoczynku oraz kształtowanie postaw asertywnych. 

Opiekunowie: Stanisława Świniuch, Bogumiła Rusin
Drużyna Zuchowa „SŁONECZNA GROMADA” działająca przy Szkole
Podstawowej w Łączkach Kucharskich. Utworzona została w 2000 roku.
Do gromady zuchowej należą  uczniowie klas młodszych, którzy bardzo
chętnie uczęszczają na zbiórki, aktywnie w nich uczestniczą i angażują
się we wszystkie podejmowane działania i czynności. Uczestnictwo w niej
to sposób na ciekawe i interesujące spędzenie wolnego czasu. Zbiórki
zuchowe to gawęda,  rozmowa, wykonywanie prac plastycznych, to
również dobra zabawa przy muzyce, śpiewanie piosenek, pląsy, udział w
różnych grach, ćwiczeniach, czy też odgrywanie scenek, konkursy itd. 

Drużyna Zuchowa

PP
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Witajcie w pierwszej klasie chłopcy i dziewczynki.
Uśmiechnijcie się – macie śliczne minki.
W szkole jest fajnie, przekonacie się sami.
Bądźcie dobrymi kolegami, miłymi koleżankami.

W czwartek, 19 października 2017 roku w naszej szkole odbyło się
pasowanie na ucznia. Była to bardzo ważna uroczystość dla
najmłodszych uczniów, gdyż w tym dniu włączeni zostali do grona naszej
społeczności szkolnej. Po wysłuchaniu słów skierowanych  przez starsze
koleżanki z klasy trzeciej, pierwszoklasiści zaprezentowali część
artystyczną: recytowali wiersze, śpiewali piosenki i odgrywali scenki.
Następnie poprosili pana dyrektora Grzegorza Laskę o pasowanie ich na
uczniów. Po złożeniu uroczystego ślubowania, każdy pierwszak był
pasowany wielkim ołówkiem  i złożył odcisk palca w kronice szkolnej. Na
pamiątkę uczniowie  otrzymali dyplomy. Rodzice przygotowali dla swoich
dzieci drobne upominki.   
                                                             Stanisława Świniuch

UROCZYSTE PASOWANIE
 PIERWSZOKLASISTÓW NA UCZNIÓW

Pierwszoklasiści po pasowaniu

Starsze koleżanki
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DYSKOTEKA KOŁA TEATRALNEGO

27 września 2017 w Ropczycach odbyła się gra
terenowa pod hasłem "Śladami II wojny światowej". Do
konkursu przystąpiło 5 uczniów z klasy 2 gimnazjum:
Karolina Cesarz, Natalia Gródecka, Sylwia Góral,
Natalia Więcek, Jakub Kaznecki.  Zadaniem
uczestników było: opatrzenie rannego żołnierza,
znalezienie "rozerwanej" flagi Polski i zeszycie
kawałków tkaniny, udanie się na strzelnicę i oddanie 5
celnych strzałów,  rozpoznanie 3 miejsc
przedstawiających Ropczyce w wrześniu 1939 r., 
pokonanie toru przeszkód, udzielenie odpowiedzi na
pytania dotyczące Polski w czasie II wojny światowej,
rozwiązanie krzyżówki dotyczącej Ropczyc z okresu II
wojny światowej. Uczniowie z naszej szkoły zajęli III
miejsce Po ukończeniu wszystkich zadań uczestnicy
wybrali się na stadion tam czekał na nich skok
spadochronowy i koncert patriotyczny.   
                                   Karolina Cesarz

Uczestnicy gry terenowej

GRA TERENOWA POD HASŁEM 
"ŚLADAMI II WOJNY ŚWIATOWEJ"

W poniedziałek 30 października odbyła się w naszej
szkole dyskoteka Koła Teatralnego „Wachlarz”.  Wzięli
w niej udział wszyscy członkowie koła, opiekę nad
uczniami sprawowały panie: Lidia Nykiel, Monika Skiba
i Marta Zajchowska.  Oprawę muzyczną przygotowali
Michał i Dominik , czyli Deejays Rudis – nasi szkolni
didżeje. Uczestnicy dyskoteki tym razem
zaakcentowali przynależność do zespołu teatralnego
poprzez swój strój . Nie zabrakło zatem księżniczek,
czarownic i innych bajkowych postaci. Zabawa była
zasłużona i  bardzo udana.  Aktorzy wiedzą bowiem,
że za piękne przedstawienia, w których biorą udział i
do których przygotowują się bardzo solidnie, czeka ich
zawsze nagroda.
                                           Lidia Nykiel

Artyści

.

LN
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AKADEMIA Z OKAZJI XVII DNI PAPIESKICH

Idźmy na przód z nadzieją" pod tym hasłem obchodziliśmy tegoroczny
dzień papieski w naszej szkole. 19 października uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum przybliżyli nam w wydarzenia z Fatimy gdzie w
1917 roku Matka Boża objawiała się trójce dzieci- Łucji, Hiacyncie oraz
Franciszkowi. Dzieci dzielnie wykonywały polecenia wydane przez "Panią
z Nieba", która objawiała się im przez 6 miesięcy, 13 dnia i o tej samej
porze a następnie ukazała się jeszcze siódmy raz i uczyniła cud słońca
aby wszyscy uwierzyli w nią i w słowa dzieci, z którymi się kontaktowała.
Następnie odegrały scenę z pielgrzymki Jana Pawła II do Fatimy która
odbyła się 13 maja 1982- równy rok po nieudanej próbie zabicia Papieża-
Polaka. Jak sam określił "udał się tam, aby podziękować Maryi za
ocalenie mu życia". Wszyscy byli zachwyceni występem. 
Serdecznie dziękujemy księdzu Bogusławowi Grzywacz i pani Paulinie
Zapał za przygotowanie akademii oraz pani Elżbiecie Trałka za pomoc w
przystrojeniu sali gimnastycznej               
                                                                Sylwia Góral

Artyści po występie

Scena objawień
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      PISZEMY
    O WAŻNYCH   
      SPRAWACH

 Czy język literacki wyparł już
zupełnie naszą gwarę? Czy na 
podkarpackiej wsi, w okolicach
Łączek Kucharskich i Okonina
posługiwanie się gwarą wiejską jest
wciąż żywe? 

Przez wiele lat gwara stanowiła jedyny sposób
porozumiewania się ludności wiejskiej zarówno w
kontaktach rodzinnych jak i towarzyskich. Obecnie
mieszkańcy wsi coraz częściej sięgają po język
ogólny, literacki. Znaczna część uzyskała dostęp do
kultury ogólnej poprzez upowszechnienie systemu
oświaty, korzystanie ze środków masowego przekazu
oraz podjecie pracy w mieście. Nie ulega jednak
wątpliwości, że gwara nadal żyje w środowisku
wiejskim i jest obecna szczególnie w codziennych,
nieoficjalnych rozmowach. Na Podkarpaciu, w
okolicach Łączek Kucharskich i Okonina posługiwanie
się gwarą, tzw. „godanie” na całe szczęście jeszcze
nie zanikło. Jest kultywowane, zapewne zupełnie
nieświadomie głównie przez najstarszych
mieszkańców, dziadków i rodziców
Czy to znaczy, że młodzież szkolna wstydzi się
mówić gwarą? Tak, jeśli młodzi  rozmawiają z osobami
spoza środowiska wiejskiego. Natomiast w mniejszym
lub większym stopniu są użytkownikami gwary w
kręgu rodziny czy sąsiadów, nawet podczas przerw
lekcyjnych, będąc w swoim naturalnym środowisku. 
W takich sytuacjach nie ma potrzeby zmiany
gwarowego sposobu nazywania przedmiotów, zjawisk,
czynności, ponieważ rozmówcy posługują się
podobnym nazewnictwem. Jest to zachowanie
naturalne i nie należy się go wystrzegać. Gwara
stanowi przecież część tożsamości kulturowej wsi i
regionu, a ponadto jest pełnoprawnym środkiem
komunikowania się. Powinniśmy dążyć do utrwalenia 

.

języka naszej "małej ojczyzny" tym bardziej, że czysta
postać gwary niestety odeszła już w zapomnienie
wyparta przez polszczyznę ogólną. Uczniowie klasy III
gimnazjum podczas lekcji języka polskiego dotyczącej
odmian języka, dialektów i gwar, spisali mały słownik
gwarowy Łączek Kucharskich i Okonina. Nazwy
pogrupowali wokół czynności i zjawisk związanych z
pracą na roli i gospodarstwem.
                                                         L. Nykiel

SŁOWNICTWO GWAROWE ZWIĄZANE Z
JEDZENIEM:
chlać, prozioki, pod blachą, kacapoły, boszcz, chlyb,
upic, hyrbata, zimioki, studzielyna, jopka, ślywki,
wyndzonka, pomidór, psiuby, korpiele, buroki, syr,
syrwotka, mlyko, maślonka, wpierniczać, pirogi,
poncki, zimiocanka, zocirka, ćwiki, wodzionka,
chabanina 

SŁOWNICTWO ZWIĄZANE Z PRACĄ NA ROLI,
GOSPODARSTWEM DOMOWYM:
łorać, pokładać, wlyc, polyć, zwiź, pawąz, rafiok,
sieckarnia, cepy, stajnia, stodoła, sąsiek, klepisko,
chlywek, żłób, źrybie, kobyła, gynsi, kacki, indory,
kopka, sioć, plewy, bycek, jałówka, śwynia, prosiok,
kuj, lytry, sień, gorcki, balyja, maśnicka, miednica

SŁOWNICTWO ZWIĄZANE Z UBIOREM
portki, łachy, gacie, galoty, kalysony, płoszc, copka,
gumioki, kozoki, podomka, zopaska, spodnica,
rynkowy, kubrok, sukmana, kosula, chodoki

INNE WYRAZY GWAROWE
cytać, waryjot, łociec, matka, bachor, ksiundz, godać,
ino, lotać, łośmioć sie, zahulać, godać pocirze, 

.
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   OPOWIADANIA GWAROWE
UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM

   Opowiadanie Marka D. 

        
        KLUB           
   SZKOLNEGO  
     LITERATA

Opowiadanie  Patrycji P. 
            "Weselysko"

Wesele! Sykowało sie we wsi weselycho. Nowakowna
za mąs za Kowalscyka wychodziuła. Matka młody-
Halina z łojcem-Józkiem chucne wesele dziopie
wyprawily. Łojciec młody mioł zarznąć świnioka. Ubroł
gumioki i łopozondził ciele. Halyna mioła upic chlyb i
prozioki i zrobić maślonke. Matka mioła na głowie
jesce kurcynta i bydlynta. Zaś siostry młody tys mioły
dużo do roboty. Musioły pospsontać chołpe, styrty
gorcków myły cały cos. Za to łojciec młodego mioł
nazbirać prowdziwków, kozoków i łopiejek, bo takie
były zachcionki młodych. Ludzi było trochu to i chlania
cabyło duzo. 

W dzień wesela zaceło sie sykowanie. Łubraly się w
pikne łachy i gdy zygarek pokozoł godzine tsynasto
pojechaly do kościoła. Po tym wsyskim do chaty
wrócily na łobiod. Łorkiestra groła, ludziska potańczyli,
popily i do swoich izb powrocaly. 
Wesele skońcyło się.
 I nowy zonie się zaceło z męzem: 
Żona- Dej te gacie do pranio! 
Mąż- Weż se sama. Ni mom casu! 
Żona- Nie będę cikać po cały izbie po twoje łachy.
Mąż- Jus ci dom, ino dom chlać gadom.
I tak toco się losy dziołchy z chłopokiem ze wsi.

Pewnego Dnia, wybrołem sie na ryby ze Staśkiem i
dziołchom Maryśką. Pogoda była piekno,lecz troszke
zachmurano. Stasiek wroz z Maryśkom pociekli po
przynete. Jo wtynczos rozłożyłem wędki. Cosik ich
długo ni ma pomyślołem pociekłem sprowdzić kaj
som. Łokozało si że Maryśka wpodła do dziury, a
Stasiek Próbowoł jo wyciągnąć, zlekłem się, że
Maryśce cosik sie stało. Pociekłem od razu do nich i
pomogłem Staśkowi wydrzyć ja z dziury. Spytołem ji
się, czy nic ji nie jest. - Wszystko gro ino gumioki mi
przemokły-odpowiedziała, Późni pociekliśmy do
wędek, łokozało się, że wędek ni ma, Stasiek udoł sie
na poszukiwania złodzieja,a jo wroz z Maryśkom 

zadzwoniliśmy na policje, Stasiek po chwili udarł sie,
że znaloz wędki, za moment przyjechoła policja.Po
przesłuchaniu nos, łokozało sie, że jedny wędki
brakuje. Wtynczos z krzokow wyloz złodziej z wedka.
Policja zaczeła za nim cieknąć.Na skraju stawu
dorwali złodzieja.
Chłop przyznoł sie do wszystkiego, lecz policja była
surowo i zabroly go na komynde. Po przesłuchaniu
wyszło na jaw, że to kolega Staśka. Chciał sie
zemścić za odbicie jego kobity. Stasiek był łaskawy i
wycofoł zeznania.
Po powrocie z komendy wszyscy udolyśmy sie do
Maryśki na prozioki.

. .
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WIADOMOŚCI
SPORTOWE

W czwartek 12 października 2017r. w naszej szkole
odbyły się Indywidualno-Drużynowe Biegi Przełajowe.
Naszą szkołę reprezentowało aż 5 drużyn, 3 ze szkoły
podstawowej oraz 2 z gimnazjum. Młodsi uczestnicy
pokonali dystans 600 metrów. Na wyróżnienie
zasługują tutaj Ana Świątek i Angelika Cesarz, które
indywidualnie zajęły trzecie miejsca. Dziewczęta z
gimnazjum w biegu na 800 metrów poradziły sobie
bardzo dobrze i awansowały z 1 miejsca. Chłopcy w
konkurencji na 1000m również dali z siebie wszystko i
tutaj należy wyróżnić Dominika Klisia, który zajął 3
miejsce. Pogoda dopisywała, atmosfera również.
Obsługa naszej szkoły zadbała, by nie zabrakło
herbaty dla zawodników. Natomiast higienistka
szkolna, pani Zosia zadbała o bezpieczeństwo.
Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy i
życzymy powodzenia na dalszym etapie!
              Katarzyna Bereś i Martyna Książek

INDYWIDUALNO-DRUŻYNOWE
BIEGI PRZEŁAJOWE 

W ŁĄCZKACH KUCHARSKICH 
I OSTROWIE

25 października bieżącego roku odbyły się
Idywidualno-Drużynowe Biegi Przełajowe w Ostrowie
na etapie powiatowym. Indywidualnie wzięli udział: Ana
Świątek (bieg na 600m), Angelika Cesarz (bieg na
800m) i Dominik Kliś (bieg na 1000m). Pomimo
włożonego wysiłku nie udało się zająć miejsc na
podium. Natomiast drużynowo wystartował zespół
dziewcząt z klasy 7 oraz II i III gimnazjum w którego w
składzie były: Kamila Plezia, Izabela Bereś, Marlena
Malska, Aleksandra Wójcik i Natalia Gródecka.
Pogoda nie była najlepsza, dziewczęta dały z siebie
100%, jednak nie udało awansować do zawodów
rejonowych. W tej kategorii startowało 11 drużyn, czyli
około 70 uczestniczek. Dziękujemy wam za godne
reprezentowanie naszej szkoły i życzymy sukcesów w
przyszłości.
                                               Martyna Książek

Zawody w Łączkach Kucharskich

Uczestniczki zawodów w Ostrowie

MK

MK
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NARODOWY PROGRAM 
ROZWOJU CZYTELNICTWA

WIEŚCI 
Z BIBLIOTEKI

SZKOLNEJ

24 października br. przedszkolaki odwiedziły wraz z
wychowawczynią  szkolną bibliotekę. Zostały
zaproszone przez panie bibliotekarki na spotkanie z
ciekawym i  niezawodnym przyjacielem – książką. 
Najmłodsi uczniowie poznali prośby książki,
dowiedzieli się,  jak należy się z nią obchodzić, potrafią
również samodzielnie wypożyczać bajeczki. Dzieciom
bardzo spodobały się bogato ilustrowane książeczki.
Na zakończenie otrzymały w prezencie  kolorowe
zakładki i obiecały często  odwiedzać to ciekawe
miejsce. Żegnając się, zapewniały, że przyjdą
ponownie do biblioteki, tym razem z rodzicami.
Spotkanie odbyło się w radosnej i pełnej uśmiechów
atmosferze.
                                            Lidia Nykiel Przedszkolaki

WIZYTA 
PRZEDSZKOLAKÓW 

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Ruszyła kolejna edycja Priorytetu 3 „Narodowego
programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dotyczy on
wspierania w latach 2016 – 2020 organów
prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w
zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez
promocję w spieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży,
w tym zakup nowości wydawniczych. 
Nasza biblioteka również złożyła wniosek do
programu. Jeśli zostanie on pozytywnie rozpatrzony
przez wojewodę podkarpackiego to biblioteka może
otrzymać kwotę 4000 zł na zakup nowych pozycji 

książkowych. Byłby to duży zastrzyk finansowy, który
pozwoliłby na poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty
naszej szkolnej biblioteki. 
Zatem z niecierpliwością czekamy na weryfikację
wniosków i ogłoszenie wyników.  Mamy nadzieję, że
będą one dla nas pomyślne.
A zanim to nastąpi zapraszamy uczniów do
odwiedzania naszych skromnych progów i
wypożyczania książek.
                                         Monika Skiba

LN
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DRODZY UCZNIOWIE, 
RODZICE I NAUCZYCIELE!

Wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia jest okazją, aby pomóc
najbardziej potrzebującym osobom, szczególnie starszym, schorowanym
i niepełnosprawnym z naszego powiatu.
Harcerze 16 Drużyny Wielopoziomowej działającej przy naszej szkole
 tradycyjnie biorą udział w akcji "Harcerska Gwiazdka z Nieba", która
organizowana jest przez Komendę Hufca ZHP w Ropczycach.  Akcja
ma na celu zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, tj. żywności, środków
czystości, przyborów szkolnych, zabawek, słodyczy dla dzieci, nowej
pościeli i ręczników. Zebrane rzeczy zostaną przekazane do siedziby
Komendy Hufca ZHP w Ropczycach, gdzie wolontariusze przygotują
paczki dla  najbardziej potrzebujących rodzin.
Prosimy o włączenie się do akcji! Zbiórkę darów w szkole
prowadzimy do 12.12.2017 r.                 
                                                            Paulina Pawłowska

1. W loterii szkolnej Szczęśliwa Siódemka nazywanej dalej Loterią, mogą brać udział wszyscy uczniowie             
szkoły tj. klasy I – VII szkoły podstawowej oraz II – III gimnazjum.
2. W Loterii nie mogą brać udziału: nauczyciele, pozostali pracownicy oraz uczniowie pracujący w sklepiku           
szkolnym.
3. Loteria jest prowadzona przez opiekunów sklepiku i uczniów zajmujących się codzienną sprzedażą.
4. Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest jednorazowy zakup za kwotę 7,77PLN lub wyższą i odebranie     
potwierdzenia z pieczęcią szkoły.  
5. Każdy uczeń może brać udział wielokrotnie w Loterii, czyli wykonać zakupy na podaną powyżej kwotę.
6. W Loterii biorą udział wyłącznie uczniowie płacący gotówką, nie bierze się pod uwagę uczniów oddających     
tzw. dług.
7. Kwota wielokrotnych zakupów nie łączy się!!!
8. Przyznanie nagród nastąpi w drodze publicznego losowania w czasie akademii szkolnej.
9. Nagrody to głównie sprzęt sportowy tj. piłki nożne, siatkowe, akcesoria sportowe, rakietki tenisowe, zegarki,     
gry planszowe, drobny sprzęt elektroniczny itp.
10. Ilość nagród zależy od możliwości finansowych sklepiku szkolnego i może być systematycznie                       
  zwiększana.
11. Loteria trwa od 6 listopada 2017 r. do odwołania, nie później niż do 15 kwietnia 2018r.
12. Ilość losów jest ograniczona do 150 sztuk.
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do prowadzących Loterię.
                                                                                 Opiekunowie sklepiku szk.

OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA

.

REGULAMIN LOTERII SZKOLNEJ 
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PLOTKI, PLOTECZKIRÓŻNOŚCI

Witamy wszystkich w kolejnym wydaniu naszej szkolnej gazetki! Co tam u was słychać? Dwa miesiące szkoły
za nami, kiedy to zleciało ;o no ale nic, jeszcze 8 przed nami.. może przejdźmy do rzeczy. W klasie 4 ostatnio
głośno. Chłopcy, doszły mas słuchy, że na przerwach dochodzi do rękoczynów, mamy nadzieję, że to nie chodzi
o dziewczyny. Proponujemy ostro wziąć się do pracy ;D Z klasy 5 Damianek zaczął odwiedzać najstarsze
koleżanki.. czyżby któraś wpadła mu w oko? Za to Aleks nie zwraca uwagi na dziewczyny, tylko zajmuje się
nauką. Bierzcie przykład! W 6 klasie nigdy ani spokojnie, ani cicho. Patryk jak zwykle z głową w chmurach.
Natomiast Andżelika i Julka ostatnio jakieś bardziej uśmiechnięte, czyżby sprawcami byli jacyś chłopcy? Na
pewno się dowiemy ;D Iza również jakby zakochana. Kamil zaczął chyba gustować w starszych. Podobno na
dyskotece znalazł nowy obiekt westchnień? Trzeba stwierdzić, że ostatnio w naszej szkole wszystkim w głowie
tylko jakieś miłości. Widać po ocenach moi drodzy! ;D Po ostatniej dyskotece jesteśmy w stanie stwierdzić, że
Dominikowi ciężko skupić się na DJ-owaniu, czyżby jego uwaga koncentrowała się na jakiejś dziewczynie z
obecnych na sali? No pięknie ;D Dziewczyny z 3 mają ostatnio powodzenie u młodszych kolegów ;D jak nie 5
klasa, to ktoś z 7... jesteście zainteresowane? ;D U Huberta pani Wiktor odkryła talent plastyczny.. tyle lat się
ukrywałeś ;o Dzieje się dość dużo, a w waszych rękach jest, czy będziemy mieć o czym pisać w następnym
wydaniu ;D Mamy nadzieję, że nas nie zawiedziecie, bo liczymy na więcej. To już tyle w tym wydaniu, trzymajcie
się cieplutko ;D Do następnego! 
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