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Na Hali Sportowo-Widowiskowej w
Ropczycach 25 listopada 2017 r.
odbył się "Andrzejkowy" turniej w
mini-sumo. W danej kategorii
wiekowej i wagowej szkoła mogła
wystawić dowolną liczbę
zawodników i zawodniczek.
Reprezentacja naszej szkoły liczyła
14 osób, 7 dziewczynek oraz 7
chłopców. Z klasy III: Alicja Jasek,
Anna Kubies, Amelia Jawor, Emma
Czaja. 
Z klasy IV: Patryk Marć, Karolina
Węglarz, Kamil Kędzior, Jakub
Gredys, Emilia Jędrzejczyk. Z
klasy V: Mateusz Cierpiał,
Weronika Kosińska, Patryk
Cierpiał, Bartłomiej Świstak,
Maksymilian Trałka. 
Zwycięzcą był ten zawodnik, który
doprowadził przeciwnika do
wypadnięcia poza koło lub
doprowadził do dotknięcia inną
częścią ciała niż stopa (np.
kolanem, ręką, przywróci się itp.).
Walki na macie trwały zwykle kilka
lub kilkadziesiąt sekund na boso.
Reprezentacja naszej szkoły
przywiozła z turnieju 2 złote
medale, 6 srebrnych oraz 6
brązowych. Złoty medal zdobyła
Emilia Jędrzejczyk oraz Bartłomiej
Świstak w swojej kategorii
wiekowej i wagowej. 
Srebrni medaliści to: Emma Czaja,
Marlena Węglarz, Kamil Kędzior,
Mateusz Cierpiał oraz Weronika
Kosińska. 
Brązowe medale zdobyli: Alicja
Jasek, Anna Kubies, Amelia Jawor,
Patryk Marć, Jakub Gredys,
Maksymilian Trałka.  
Gratulujemy sukcesu!
                          W. Maciołek

Zawodnicy

II miejsce dla Emmy

Bartek i Mateusz na czołowych miejscach

   Sukces uczniów naszej szkoły w  
      zawodach sportowych  SUMO 
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Spotkanie z
podróżnikiem

    
     Zabawa andrzejkowa 

13 listopada 2017 roku odwiedził nas podróżnik. Pan
Grzegorz opowiadał  o Meksyku. Mówił, że to bardzo
rozległe miasto. Pokazywał  sombrero, czyli kapelusz
popularny w tym mieście. Oglądaliśmy zdjęcia które
zrobił. Pod miastem Meksyk są bardzo rozległe linie
metra. W tym mieście jest bardzo dużo ludzi i targów.
Na targach jest dużo rodzajów owoców i warzyw m.in.
papryczki chili, kakao oraz zioła. Można też kupić
różnego rodzaju robaki. Był w zoo a koło niego był
rozległy park. W środku parku jest olbrzymie drzewo.
Na wolności chodziły ostronosy, które jak usłyszały
szelest opakowania,  np. paluszków, to od razu
podchodziły. Pan Grzegorz z żoną byli na Karaibach.
Pod wodą są posągi ludzi, aut itp. W Meksyku jest
świątynia Azteków. Pierwszego dnia wiosny obok
świątyni gromadzą się tłumy ludzi, ponieważ wierzą w
to, że ich Bóg zsyła na ziemię węża. Na tym spotkaniu
dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych rzeczy o
Meksyku.
                     Julia Gorczyca, Andżelika Cesarz

Podróżnik

JP

JP

  
   OKIEM SZKOLNEGO  
           REPORTERA

28 listopada br. odbyła się w naszej szkole dyskoteka
andrzejkowa zorganizowana przez SU. Nad
bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele i
wychowawcy: p. Marta Zajchowska, p. Julian Paryś, p.
Monika Skiba, p. Lidia Nykiel. p. Aneta Rzeczycka, p.
Wiesław Maciołek. Podczas zabawy uczennice klasy
II gimnazjum przeprowadziły dla swych młodszych
kolegów i koleżanek wróżby andrzejkowe.
Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
bawili się w rytm muzyki , którą zaproponowali Michał i
Dominik. 

                                                         Inf. wł.

PP

.

Wróżby andrzejkowe
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Akademia z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości

 Międzyszkolne Spotkanie 
            Ekologiczne

10 listopada 2017 roku,  uczniowie gimnazjum wystąpili
w kościele parafialnym św. Bartłomieja w Łączkach
Kucharskich, odzwierciedlając wydarzenia z 1918
roku. Akademia, podczas której zostały przypomniane
wartości narodowe oraz nasi przodkowie walczący,
abyśmy mogli teraz żyć w wolnej Polsce, rozpoczęła
się o godzinie 16:30, a widzowie, którzy licznie
przybyli, z zainteresowaniem oglądali występ
przygotowany przez panią M. Zajchowską, pana B.
Wiktora oraz pana A. Zygmunta. Gimnazjaliści
zaprezentowali naszą szkołę ślicznym śpiewem oraz
wspaniałą grą aktorską. Wszystko zostało uroczyście
zakończone mszą św.

"Żeby Polska Była Polską..." pod tym hasłem
obchodziliśmy w naszej szkole 99 rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę. Akademia
przygotowana przez panią Martę Zajchowską, pana
Bartłomieja Wiktora oraz pana Arkadiusza Zygmunta
nawiązywała do wydarzeń z 1918 roku, kiedy to po 123
latach niewoli, rozbiorów i wojen Polska wraca na
mapę Europy. Uczniowie gimnazjum zaprezentowali
swoje umiejętności aktorskie oraz manualne,
przygotowując wspaniały wystrój sali pod czujnym
okiem nauczycieli. Mimo problemów technicznych
akademia, zdaniem widowni, wyszła rewelacyjnie.
                                                           Sylwia Góral

Akademia Drużyna konkursowa

Z wiatrem w żaglach i kajakiem wyrusz w Polskę
wodnym szlakiem” – pod takim hasłem odbyło się 24
listopada 2017 r. w Zespole Szkół nr 3 w Ropczycach, 
kolejne już, będące pod patronatem Burmistrza
Ropczyc - Bolesława Bujaka, Międzyszkolne
Spotkanie Ekologiczne. Na miejscu stawiło się wraz z
opiekunami 12 drużyn ze szkół podstawowych z
gminy Ropczyce. Szkołę Podstawową w Łączkach
Kucharskich  reprezentowali uczniowie klasy VI –
Angelika Cesarz, Anita Grabowy, Julia Gorczyca oraz
Dominik Prokopowicz. Gościnni gospodarze przywitali
wszystkich poczęstunkiem składającym się z
żeglarskich specjałów. Po takim przyjęciu uczestnicy 
mieli dużo sił do rywalizacji podczas konkursowych
konkurencji. Musieli się wykazać nie tylko intelektem
podczas rozwiązywania testów wiedzy, ale także nie
lada sprawnością fizyczną podczas konkurencji
sportowych. Okazało się, że Dominik nawet w nie
najlepszej formie potrafi pokonać ścianę
wspinaczkową, a Anicie niestraszne jest szukanie
skarbów w nieznanych wodach. Niezapomnianych
wrażeń artystycznych dostarczyła wszystkim
konkurencja, w której drużyny prezentowały
przygotowane przez siebie piosenki żeglarskie. Nasi
reprezentanci zaśpiewali gromko „Na Mazury” za co
widownia nagrodziła ich gromkimi brawami.
Ostatecznie najwięcej, bo 45 punktów, zdobyła
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropczycach i
to ona zajęła I miejsce.  p. Aneta Rzeczycka

. AR
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      PISZEMY 
            O 
     WAŻNYCH    
    SPRAWACH

              VII miejsce
       Łączek Kucharskich 
     w konkursie wojewódzkim  
            "Piękna Wieś 
         Podkarpacka 2017"

Nasz wieś Łączki Kucharskie
zajęła 7 miejsce w Wojewódzkim
Konkursie „Piękna Wieś
Podkarpacka" , który stanowi
integralną część Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na lata
2011-2016. 

Celem konkursu było wspieranie
rozwoju wsi poprzez pobudzanie
aktywności gospodarczej,
kształtowanie ładu przestrzennego
oraz pielęgnowanie środowiska
naturalnego. 

Spośród nadesłanych zgłoszeń,
komisja konkursowa wyłoniła 10
wsi, w których odbyły się wizje
lokalne. Nasza szkoła również
gościła przedstawicieli komisji,
którym zaprezentowano historię
placówki , dwór , w którym mieści
się szkoła, salę gimnastyczną,
boiska sportowe, plac zabaw oraz
zapoznano z działalnością kół i
organizacji szkolnych. 

Na podstawie przeprowadzonych wizytacji, przyznano tytuł Pięknej Wsi
Podkarpackiej w 2017 r. , który zdobyła wieś Tryńcza z gminy Tryńcza. W
dniu 18 listopada br. podczas uroczystej Konferencji Wicemarszałek B.
Romaniuk uhonorował przedstawicieli lokalnych społeczności w ramach
konkursu, w tym również przedstawicieli naszej gminy i sołectwa.
Oto kilka podstawowych informacji o wsi

Położenie
Łączki Kucharskie to miejscowość wiejska leżąca w powiecie ropczycko
– sędziszowskim w województwie podkarpackim na Pogórzu Karpackim
w dość ciasnej dolinie rzeki Wielopolki. Jest to teren pagórkowaty,
najwyższe wzniesienie to Góra Królówka, która ma wysokość 363,8
metrów nad poziomem morza. Przez miejscowość przebiegają wzdłuż
dwie równoległe drogi asfaltowe. Pierwsza – tzw. główna – nosząca numer
986, przebiega od strony wschodniej, zaś druga, po drugiej stronie rzeki.
Cała zabudowa wsi skupia się wokół tych dróg. W latach 1975-1998 
miejscowość administracyjnie należała do województwa rzeszowskiego.
Miejscowość jest siedzibą parafii św. Bartłomieja Apostoła należącej do
dekanatu Wielopole Skrzyńskie,  diecezji rzeszowskiej. Dawniej nazwa
miejscowości przybierała różne formy: Lopucka, Łopucha, Łopuchow,
Łopuchowa, Łopuchowo. Wywodziła się od łopucha, lokalnej nazwy
lepiężnika różowego, rośliny pospolitej na tych terenach.
Zabytki

Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja – na wzgórzu powyżej drogi
przejazdowej z Wielopola Skrzyńskiego do Ropczyc. Pierwotnie w
tym miejscu stał drewniany kościółek, doszczętnie zniszczony w
pożarze w 1851 r. W latach 1865-1868 według planów Romera i
Holzera wybudowano obecny kościół murowany i otynkowany.

.

Kościół parafialny .

.

. .
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Remiza strażacka

.

Działalność kulturalno-oświatowa
Do najważniejszych placówek pełniących funkcję kulturalno-oświatową w
sołectwie zaliczyć należy:

Szkołę Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi i przedszkolem
szkolną bibliotekę
remizę Ochotniczej Straży Pożarnej

Charakterystyczne jest ogromne zaangażowanie mieszkańców w życie
społeczno-gospodarcze miejscowości wyrażające się szczególnie
aktywną działalnością:

Koła Gospodyń Wiejskich,
Ochotniczej Straży Pożarnej,
Ludowego  Klubu Sportowego, 
Szkolnego Koła Teatralnego.                              Lidia Nykiel

Działalność kulturalna na terenie
miejscowości prowadzona jest w
zasadniczy sposób przez
nauczycieli i uczniów szkoły
podstawowej oraz pracowników
biblioteki szk. Swój wkład w
propagowanie kultury wnosi 
również działające tam Koło
Gospodyń Wiejskich, które
organizuje wiele okolicznościowych
uroczystości, np. dla seniorów czy
z okazji dożynek. Łączki
Kucharskie – nasza mała
ojczyzna – należą do
najpiękniejszych miejscowości w
gminie – bardzo zadbanych,
estetycznych i pięknie
położonych, z czego mieszkańcy
oraz uczniowie szkoły są bardzo
dumni.

Plebania z XVIII wieku – na północ od kościoła, jednopiętrowa, z
gankiem wspartym na dwóch kolumnach. Wewnątrz zachowały się
księgi parafialne od 1745 roku (choć tutejsza parafia istniała, jako
pierwsza na tym terenie, już od 1326 roku).

Dwór szlachecki z drugiej połowy XIX wieku – stanowił własność
rodziny Mielczarków. Po II wojnie światowej został odebrany
właścicielom w wyniku parcelacji majątków ziemskich. Ponieważ
obecnie mieści się w nim szkoła, żyjący jeszcze spadkobiercy (córki 
dziedzica), nie roszczą sobie do niego prawa. Wnętrze budynku
zostało po wojnie przebudowane, ale z zewnątrz dwór zachował
dawny wygląd. Jest to budynek parterowy, założony na rzucie
prostokąta, murowany i otynkowany. Przed wejściem znajduje się
czterokolumnowy portyk zwieńczony attyką, a na narożach wąskie
ryzality. Dach jest czterospadowy, pod nim znajduje się profilowany
gzyms.

Figura św. Nepomucena z 1745 roku.

Przydrożne kapliczki Matki Bożej, przy których odprawiane są
często Nabożeństwa Majowe.

.

.

Sala gimnastyczna

.

.

.

.

.
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  WIADOMOŚCI  
    SPORTOWE

Drużynowy Turniej Tenisa
Stołowego Szkół Gimnazjalnych w

Łączkach Kucharskich  

Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w
Niedźwiadzie Górnej z naszym udziałem!

Na sali gimnastycznej w SP w Łączkach Kucharskich
odbył się Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół
Gimnazjalnych.
W turnieju wzięły udział 3 szkoły- SP nr 5 w
Ropczycach, SP nr 2 w Ropczycach oraz SP w
Łączkach Kucharskich. Naszą szkołę reprezentowały
3 drużyny w składzie:
Zespół nr 1- Natalia Więcek, Karolina Cesarz
Zespół nr 2- Aleksandra Wójcik, Natalia Gródecka 
Zespół nr 3- Dominik Kliś, Jakub Kaznecki
W turnieju Dominik Kliś oraz Jakub Kaznecki zajęli II
miejsce, Natalia Więcek i Karolina Cesarz również
zajęły II miejsce (obieb drużyny awansowały do
zawodów powiatowych które odbędą się w
Iwierzycach) a Aleksandra Wójcik i Natalia Gródecka
zajęły III miejsce
Dziękuję wszystkim zawodnikom za udział i gratuluję
awansu do zawodów powiatowych
                    Wiesław Maciołek

"Siatkówka to takie puzzle, w których każdy element
musi do siebie pasować"- K. Ignaczak
28 listopada 2017 roku dziewczęta z gimnazjum i VII
klasy uczestniczyły w miedzyszkolnych zawodach w
piłkę siatkową organizowanych przez szkołę w
Niedźwiadzie Górnej. Udział wzięły 3 szkoły- SP w
Łączkach Kucharskich, SP w Niedźwiadzie Dolnej i SP
w Niedźwiadzie Górnej. Skład naszej reprezentacji:
Kamila Plezia, Marlena Malska, Izabela Bereś,
Patrycja Adamczyk, Aleksandra Wójcik, Karolina
Cesarz, Dominika Wiktor, Natalia Kramarz, Natalia
Gródecka oraz Natalia Więcek. Serdecznie
dziękujemy panu Wiesławowi Maciołkowi za
przygotowanie do zawodów i gratulujemy naszym
zawodniczkom III miejsca.                                        
Sylwia Góral

.

.

.

.
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 "Dzieje Jacka
Soplicy" - praca
Gabrysi z kl. VII

 
        KLUB  
   SZKOLNEGO  
     LITERATA

Jacek Soplica jako młody szlachcic
był bardzo dumny, zawadiacki,
porywczy. Wśród szlachty cieszył
się dużym poparciem, wiele
znaczył w województwie. Był
przystojnym mężczyzną „miał
wąsy od ucha do ucha”. Kochały
się w nim wszystkie szlachcianki.
Często jeździł do Stolnika
Horeszki, a ten go ugaszczał, gdyż
liczył na jego poparcie na
sejmikach. Zakochał się w córce
magnata- Ewie i już chciał się jej
oświadczyć, lecz wtedy Stolnik
zmienił temat. Wzburzony Jacek
odjechał. Gdy Ewa dowiedziała się
o jego odjeździe, zaczęła
chorować. Soplica jeszcze po raz
ostatni chciał poprosić o rękę Ewy.
Udał się w okolice zamku, ale
okazało się, że Rosjanie napadli w
tym czasie na Horeszków. Był
świadkiem zaciętej walki, z której
zwycięsko wychodził Stolnik.
Rozgoryczony Jacek zauważył, że
na ganek wyszedł zwycięski
magnat. Nie zastanawiając się,
porwał strzelbę Moskalowi

i strzelił Stolnikowi prosto w serce. Widział to Gerwazy. Oddał dwa strzały
w stronę Soplicy, ale oba chybiły. Stolnik, umierając, wybaczył winowajcy
poprzez uczynienie znaku krzyża. Gerwazy poprzysiągł zemstę na rodzie
Sopliców, nikomu nie wspominając o znaku  wybaczenia. Jednocześnie
Jacek zdał sobie sprawę z tego, co uczynił. Popadł w pijaństwo, a ludzie
widzieli w nim zdrajcę narodu. Ożenił się z pierwszą napotkaną
dziewczyną , której nie kochał. Swoim zachowaniem doprowadził ją do
śmierci  i z tego związku pozostał mu syn – Tadeusz. Dowiedział się, że
Ewa wyszła za mąż za wojewodę i zostali przez Rosjan zesłani na Sybir,
gdzie zmarli zostawiając po sobie córkę Zosię.
Jacek postanowił zmienić swoje życie. Wyjechał za granicę i rozpoczął
walkę w obronie Ojczyzny. Walczył pod Hohenlinden, Somosierrą i Jeną w
tej ostatniej bitwie został ranny. Rozpoczął działalność emisaryjną.
Następnie wstąpił do zakonu bernardynów i przyjął imię Robak. Przyjechał
do Soplicowa, żeby przygotować powstanie na Litwie pod wodzą Sędziego
Soplicy. Wcześniej potajemnie powierzył Zosię Telimenie i przesyłał
pieniądze na jej utrzymanie. Zarządzał również przyszłością swojego
syna, którym opiekował się Sędzia. Podczas polowania uratował życie
Tadeuszowi i Hrabiemu. Zależało mu, aby skojarzyć ze sobą Zosię i
Tadeusza i w ten sposób pogodzić zwaśnione rody. Podczas zajazdu na
dwór w Soplicowie swoim ciałem zasłonił Gerwazego i uratował mu życie.
Jacek jednak został ranny i wskutek gangreny zmarł. Wcześniej jednak
wyspowiadał się przed Gerwazym i Sędzią Soplicą. Uzyskał
przebaczenie. Podczas niedzielnej mszy Podkomorzy zrehabilitował
Jacka Soplicę i powiesił order na jego grobie.

Życie Jacka Soplicy było niezwykle ciekawe. Był to bohater dynamiczny,
który zmienił swoje postępowanie.

                                                           Gabriela Świstak kl. VII

"Pan
Tadeusz" to
lektura
obowiązkowa
w szkole
podstawowej.
Już w klasie
VII
omawiana
jest w
całości. 

Będzie
stanowić
podstawę do
egzaminu, do
którego 
uczniowie
przystąpią po
klasie VIII.

Jacek Soplica GŚ
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Aleksandra Karaś                                                                      Okonin, 30.11.2017r
Przewodnicząca Szkoły  Podstawowej
w Łączkach Kucharskich 
 
                                                 Droga młodzieży XXI wieku!

           Patriotyzm, ogólnie mówiąc, to silne poczucie więzi ze swoją ojczyzną.  Okazywać można go w przeróżny
sposób. Forma zależy od czasów, w jakich żyjemy i okoliczności, w jakich się znajdujemy. Patriotyzm kiedyś i
dziś. Niejedna młoda osoba zastanawia się,  czy widać różnice? Uważam , że zdecydowanie tak. Liczę, że po
przeczytaniu tego listu, nikt nie będzie miał wątpliwości w tej jakże ważnej kwestii.
Jak to jest, z tym byciem patriotą? Na pewno w dawnych czasach, łatwiej było to pokazać.  Czytając książki,
czasami całkiem nieświadomie, uczymy się historii naszego kraju. Jednak nie są to tylko zwykłe daty, których 
musimy nauczyć się na pamięć, jak to często bywa na lekcjach historii. Poznajemy dokładnie ludzi, ich przeżycia
wewnętrzne oraz rozterki moralne.
                Aleksander Kamiński, w swojej powieści (opartej też na faktach) pt. „Kamienie na szaniec”, pokazuje
nam czasy II wojny światowej i młodych ludzi, których pokolenie jest nazywane straconym. Chłopcy, ledwo
ukończyli szkołę, odsunęli na bok swoje plany i stanęli do walki. Na początku dyskretnie, w służbie Małego
Sabotażu. Rudy był najlepszy w rysowaniu żółwi, które symbolizowały powolną pracę, Alek w wybijaniu szyb z
niemieckimi fotografiami, a Zośka zajmował się bardzo dokładnym planowaniem wszystkich akcji. Później brali
też udział w akcjach dywersyjnych, np. w celu odbicia więźniów. W taki sposób pomagali swojej ojczyźnie, przy
okazji nie tracąc wiary, że niebawem przyjdzie im żyć, w już wolnej Polsce.
Czasami walka o dobro kraju, odbywała się poza jego granicami. Każda metoda była dobra, by w jakiś sposób
pomóc, czy dodać wiary w zwycięstwo, czyli pokonanie, hitlerowców. Książka pt. „Dywizjon 303” ukazuje
naszych rodaków- lotników, którzy brali udział w bitwie powietrznej o Anglię. Również ryzykowali  życie. Niektóre
wyprawy kończyły się tragicznie i niejeden z nich poległ. Lotnicy z dywizjonu 303 odznaczali się  dobrymi
zdolnościami, zawziętością, bystrym wzrokiem i trafnością decyzji. Przykładowo, Stefan Karubin, potrafił
zastrzelić jednego z wrogich samolotów, mimo że zabrakło mu kul. Mogłoby się wydawać, że Polsce taka pomoc
nie dawała nic, jednak takie spostrzeganie jest złe. Wygranie tej bitwy dało wszystkim narodom do zrozumienia,
że III Rzeszę da się pokonać i trzeba wierzyć, że inne narody niedługo także wyjdą spod jej władzy.
              Co było po wojnie? Jeśli nie znamy historii naszego kraju, może nam się wydawać, że po pokonaniu
Niemców, byliśmy wolni i wszystko wróciło do wcześniejszego porządku. Jednak nie! Tym razem władzę przejął
ZSRR. Polska uznała zwierzchnictwo władzy komunistycznej. W kraju panowała bieda i brak podstawowych
środków, niezbędnych do życia. Obozy wciąż istniały, tym razem sowieckie, a ludzie tracili życie.
Witold Pilecki, główny bohater filmu pt. „Śmierć rotmistrza Pileckiego”, a jednocześnie osoba autentyczna,
próbował pokazać obywatelom  prawdę, chociaż groziła mu za to kara śmierci. Robił wszystko, co w jego mocy,
aby ją obalić i wrócić do czasów sprzed wojny, przynajmniej pod względem wolności. Zebrał wiele informacji,
przesłał je rządowi polskiemu w Londynie, po czym został zatrzymany przez SB. W więzieniu był katowany i
dręczony. Chciał jak najlepiej dla Polski, co przypłacił życiem. Wiedział, że jego niezłomność, służba prawdzie i
„wyprostowana postawa” nie poszły na marne, a „misję” dobrze wykonał.
W czasach powojennych, niektórzy byli z góry skazani na porażkę. NKWD jak najszybciej chciało się pozbyć
żołnierzy, walczących w czasie wojny w Armii Krajowej, czyli osób, które były gotowe do oddania życia i
poświęcenia się. Tych, którzy wyznawali szczerą prawdę: Bóg, honor i ojczyzna. Uważali, że im głupsze
społeczeństwo, tym łatwiej nim rządzić. W piosence zespołu Maleo Reagge Rockers pt. „Noc” pokazane jest
życie tych żołnierzy, których nazwano Wyklętymi. 

     List otwarty uczennicy klasy III gim. - Aleksandry  
   skierowany do młodzieży XXI w. w ważnej sprawie...
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  Witamy astronomiczną 
                 zimę!

Jest to muzyczna opowieść o tym, jak ukrywali się w lasach, o tym jak nie
mogli porozmawiać ze swoimi dziećmi, a jedynie popatrzeć na nie w nocy,
kiedy śpią, o tym jak bardzo byli zagrożeni. Udało im się przeżyć wojnę,
jednak co z tego, skoro powojenna Polska i tak wydała na nich wyrok
śmierci.
Powyżej, przedstawiłam wzruszające nieraz świadectwa ludzi. Osób,
które potrafiły pięknie żyć i pięknie umierać. Ich patriotyzm był widoczny
gołym okiem. Możemy się zastanawiać, jak być patriotą w wolnej i na ogół
szczęśliwej Polsce? Czy w ogóle tak się da? Czy potrafię? Mamy
ułatwione zadanie. Nie musimy sprzeciwiać się żadnym okupantom, czy
oddawać życia. Wystarczy, że będziemy dbać o nasz język ojczysty, nie
używając wulgaryzmów. Brać udział w różnych akademiach o tematyce
niepodległościowej, traktować z szacunkiem flagę, godło, śpiewać hymn w
pozycji stojącej, czy nawet wiernie kibicować polskim zespołom, czy
zawodnikom, nie  zniechęcając się wynikiem.
Porównując, patriotyzm kiedyś i dziś, formy jego okazywania, należy
stwierdzić ogromną różnicę. Nie zapominajmy, że ta wartość jest
naprawdę ważna. Jeśli nie będziemy prezentować naszych
patriotycznych postaw i troski o ojczyznę, historia może zatoczyć koło i
powtórzyć najgorszy rozdział – ten wojenny. Zaś słowa z  piosenki
„Czerwone maki na Monte Cassino”, które brzmią:  „Bo wolność krzyżami
się mierzy/ Historia ten jeden ma błąd” mogą znów stać się aktualne.
  
                                                                 Aleksandra Karaś

Golgota Jasnogórska stacja XI

Czerwone maki...

Nasza szkoła w śniegu

4 grudnia 2017

Pierwszy dzień zimy 2017 kalendarzowej i
astronomicznej nie zawsze się pokrywa. Jedna z tych
dat jest stała, druga ruchoma, jednak obie wskazują
nadejście ostatniej pory roku.  Kalendarzowa zima
zaczyna się 22 grudnia, w tym roku będzie to piątek,
zaś ta astronomiczna właśnie do nas zawitała. Śnieg
przykrył drzewa, dachy  i drogi w nocy z 3 na 4
grudnia. Najbardziej z faktu nadejścia zimy ucieszyły
się wszystkie dzieci. Na podwórkach królują bałwany,
zaś do łask wróciła zwyczajna zabawa w śnieżki.
Tylko patrzeć, jak łyżwy wyprą z nóg  buty, a sanki
odeślą rowery do lamusa! Widoki na okolicę są
cudowne, a i warunki dla św. Mikołaja od lat nie były
lepsze. Tak  więc z niecierpliwością czekamy na
Świętego i nadejście najpiękniejszych Świąt w roku!

.

.
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Liliana - odważna marzycielka

Szalone modelki

Iza w stylu klasycznym

Późnojesienna Dominika

Propozycja na spacer po wsi

    SZKOLNA 
        MODA

        KOLEKCJA JESIENNA 
Drogi Czytelniku "Szkolnego Echa",
specjalnie dla Ciebie
przygotowałyśmy propozycję
jesiennej mody do szkoły i na inne
okazje. Nasze zestawienia ubrań i
dodatków możesz traktować
poważnie lub z przymrużeniem
oka. Wszystko zależy od Twojego
humoru. Modelki z klasy VII:) 

Modelka Liliana prezentuje strój
łączący elementy marynarskie –
piękna suknia w biało- niebieskie
pasy oraz naturalne– fantazyjne
pantofle z motywem szczęśliwego
pieska. Stylizacja łączy zatem
fantazję ze szczęściem i wygodą.
Nakrycie głowy – komin w kolorze
lawendy dodaje całemu ubiorowi
znamion ciepła i bezpieczeństwa.

Modelka Dominika prezentuje się w
dwóch odsłonach – pierwszej
późnojesiennej i drugiej  z
przebłyskami jesiennego  słońca.
Pierwsza  stylizacja utrzymana jest
w stylu boho – luźna kocowata
narzuta okrywa fantazyjnie
przewiązaną bluzę, która może się
przydać w zimniejszych
momentach dnia. Uszy nasza
modelka ma przysłonięte

czapką w kolorze myszki i słonia,
co podkreśla jej związek z naturą.
Druga stylizacja to propozycja na
wyjście, np. przechadzkę po wsi
lub pobliskim miasteczku. Szpilki
pożyczone od siostry podkreślają
dorosłość modelki , zaś skarpetki
to prezent od mamy:)

Modelka Iza prezentuje klasykę na
szkolną dyskotekę ub wyjście do
kina. Dłuższy sweterek przykrywa
przykrótką spódniczkę i dodaje
modelce tajemniczości. Wiązane
na sznurek buty łączą styl
klasyczny z ludowością:)

.

.

.

.

.
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            PLOTKI, 

         PLOTECZKI
Witajcie Kociaki!  Dziś mamy dla Was nową dawkę
plotek. Tradycyjnie zaczynamy od najmłodszych.
Maluchy podobno zaczynają szaleć! Czwartaczki
rozwalają system! Wymyślili sobie nową metodę
zajmowania miejsca przed salą komputerową – po
prostu do kolejki ustawiają książki do informatyki!
Heheh – starsi by tego nie wymyślili! Piąta zaczęła się
spełniać w dyscyplinie uprawianej na co dzień w
szkole podczas przerew, tylko że nie wiedziała, iż
nazywa się ona SUMO. Gratki – jesteście najlepsi w
wypychaniu z koła! Piotrusie z szóstej często goszczą
koło sklepiku, czyżby któraś z pięknych naszych pań
sklepikarek wpadała im w oko, a może to po prostu
nowy asortyment się im spodobał – gluty , jajka i takie
tam robią furorę wśród młodszych uczniów szkoły.
Feee, gluty, nieładnie! Przechodzimy do naszej
szczęśliwej, a 

raczej pechowej „siódemki”. Powoli klasa VII wraca do
pełnego składu, Gabie i Michałowi życzymy zdrowia!
Do II gimnazjum zawitał nowy uczeń, pozdrawiamy
ciepło i mamy nadzieję, że Dawid będzie się czuł
wśród nas dobrze. Widać, że klasa III gimnazjum
wzięła się za naukę . Ola i Gabrysia zwiedziły
Rzeszów, oczywiście nie w celu rekreacyjnym , a
olimpijskim, życzymy sukcesów! Czekamy na próby
do Dnia Seniora, mamy nadzieję, że będzie super! To
by było na tyle. Aaaa, i jeszcze jedno – podobno
Mikołaj zastanawia się, czy przyjechać do nas do
szkoły na saniach. Nam to w zasadzie wszystko
jedno, może nawet przypłynąć łodzią po Wielopolce lub
przypedałować na rowerze Kuby Sochackiego, byle
był! Zasłużyliśmy! Papaptki , spotykamy się za
miesiąc Staruszki!
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