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  Samorząd Uczniowski     
                2018/2019

"Okiem reportera", czyli...
    szkolne aktualności

Przewodnicząca SU

Zastępca przew.

Skarbnik Sekretarz

            
            Nowy Samorząd Uczniowski

            Przewodnicząca : Natalia Gródecka

                   Zastępca : Dominika Nykiel

                      Skarbnik : Kacper Marć

                    Sekretarz : Julia Gorczyca

Sekcja dekoracyjna : Jakub Kuraś, Aleksandra Wójcik,
Izabela Bereś, Wiktoria Ochał, Ana Świątek

Sekcja gospodarczo-porządkowa : Patryk Chodak,
Piotr Kędzior, Dawid Cebulki, Jakub Kaznecki

Sekcja kulturalno-rekreacyjna : Igor Baran, Gabriel
Wanat, Emma Czaja, Mateusz Cierpiał

Rada wolontariatu :
Natalia Kramarz, Karolina Książek, Dominik
Prokopowicz, Patryk Cierpiał, Angelika Cesarz, Anita
Grabowy, Oliwia Baran
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Wyjazd 
do Warszawy

Wycieczka do kina na
film "Dywizjon 303.
Historia prawdziwa"

Wyjazd do Warszawy

Na początku roku szkolnego 5-6 września klasy VI i
VIII pojechały na wycieczkę do stolicy Polski.
Wycieczkę zorganizował pan Julian Paryś. Opiekunem
był pan Wiesław Maciołek. Wyjechaliśmy wcześnie
rano o godznie 5. Podróż przebiegła bez problemów. W
Warszawie pierwszego dnia zwiedziliśmy z panią
przewodnik najważniejsze miejsca: Nowe Miasto,
Grób Nieznanego Żółnierza,  (byliśmy świadkami
zmiany warty),zobaczyliśmy Kolumnę Zygmunta oraz
Pomnik Małego Powstańca i Syrenkę. Po blisko 2
godzinach udaliśmy się promenadą wzdłuż Wisły do
Centrum Nauk Kopernik, gdzie spędziliśmy blisko 5
godzin praktycznie korzystając ze wszystkich atrakcji.
Wieczorem zjedliśmy kolację i położyliśmy się spać.
Następnego dnia mieliśmy chyba najważniejszą
atrakcję z punktu widzenia naszych uczniów
sportowców, a mianowicie zwiedzenie stadionu PGE
Narodowy. Byliśmy w szatni zawodników, w Sali
konferencyjnej, na trybunach oraz na najwyższych
miejscach na stadionie, w loży VIP, w podziemiach,
gdzie swoją bazę mają służby pilnujące porządku
podczas imprez masowych na stadionie. Po pobycie
na stadionie i zakupie pamiątek udaliśmy się w drogę
powrotną do domu nie zapominając o wstąpieniu do
McDonald’a J. Wszystkim serdecznie dziękuję za
pomoc w trakcie trwania wycieczki: panu Maciołkowi
oraz rodzicom z klasy VI, którzy znaleźli czas i chęci
do wyjazdu razem ze swoimi pociechami.        mgr
Julian Paryś

19 września br. uczniowie klas VII, VIII SP oraz III
gimnazjum wybrali się do kina Helios do Rzeszowa na
film pt. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” w reżyserii
Denisa Delicia. Jest to  historia polskich asów
przestworzy, inspirowana bestsellerem Arkadego
Fiedlera o tym samym tytule. Polscy lotnicy,
początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stali się
legendą.  Opowiada nie tylko o spektakularnych
akcjach, w których brali udział podczas Bitwy o Anglię,
ale pokazuje również ich życie prywatne. Kogo kochali,
kogo stracili i za kim tęsknili. 

Wycieczkę zorganizowała p. Lidia Nykiel , opiekunami
zaś byli: pani Monika Skiba oraz pan Julian Paryś.
Wyjazd miał charakter edukacyjny, głównie ze względu
na fakt, iż starsze klasy szkoły podstawowej i
gimnazjum omawiają lekturę na lekcjach języka
polskiego. Po seansie uczniowie mogli się posilić w
restauracji McDonalds. Wszystkim wyjazd się podobał
i czekają już na następny. 

                                                          Lidia Nykiel

W kinie

JP
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Piesza wycieczka do grodu w Stobiernej

Ognisko klasy drugiej

Klasa druga

19 września 2018 roku uczniowie klasy II wraz z
wychowawczynią brali udział w klasowym ognisku.
Maszerując na miejsce spotkania rozpoznawali i
nazywali napotkane po drodze drzewa. W
zorganizowanie tej imprezy zaangażowali się rodzice,
za co należą im się szczere podziękowania. Uczniowie
bardzo miło spędzili czas podczas różnych zabaw i
gier. Jedli pieczone w ognisku ziemniaki oraz
upieczone przez siebie kiełbaski. Było bardzo wesoło i
szkoda tylko, że tak szybko minął czas.  
                               Stanisława Świniuch

Uczestnicy rajdu rowerowego

Korzystając z uroków jesiennej pogody, uczniowie
klasy IV i VII, pod opieką wychowawców p. Patrycji
Wiktor i p. Wiesława Maciołka, wybrali się na
wycieczkę do Grodu Słowiańskiego w Stobiernej.
Ponieważ była to piesza wycieczka, po drodze można
było podziwiać piękne jesienne krajobrazy. Do grodu
dotarliśmy o godzinie 9.00, w bramie powitała nas pani
Boromira, która była naszym przewodnikiem. Na
początek zabrała nas na wieżę strzelniczą, gdzie

opowiedziała nam o początkach powstania państwa
polskiego. Następnie zwiedzaliśmy chaty, w których
można było bardzo dużo dowiedzieć się o codziennym
życiu, walkach, zwyczajach i tradycjach Słowian.
Następnie zostaliśmy podzieleni na 2 grupy: pierwsza
udała się na warsztaty z garncarstwa. Lepiliśmy
naczynia z gliny, słuchaliśmy o pracach plastycznych
naszych przodków i dowiedzieliśmy się wielu
ciekawostek o wyrobie naczyń i ozdób glinianych.
Druga grupa w tym czasie pochłonięta była pieczeniem
podpłomyków – placków przygotowywanych z mąki i
wody, które stanowiły nieodłączny element kuchni
słowiańskiej. Podpłomyki wszystkim bardzo
posmakowały, niektórzy po powrocie do domu musieli
upiec sobie jeszcze kilka. Na koniec wycieczki
opiekunowie przygotowali dla nas turniej łuczniczy,
który okazał się dla wszystkich niezwykłą zabawą i
nauką. Wszyscy dopingowaliśmy siebie wzajemnie,
zwycięzcą okazała się Angelika Cesarz z klasy VII,
która otrzymała nagrodę. W bardzo dobrych humorach
opuściliśmy gród i wróciliśmy do domów. Wycieczka
była niesamowita, dużo nauczyliśmy się z różnych
przedmiotów i spędziliśmy miło czas.           Uczniowie
klasy IV

SŚ
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Rajd rowerowy na
Kałużówkę

W poniedziałek 1 października 2018 r. w ramach
projektu edukacyjnego „100 Lat Niepodległej – lokalne
miejsca pamięci narodowej” uczniowie klas V i VI
szkoły podstawowej uczestniczyli w rajdzie
rowerowym. Podzieleni byli na trzy grupy,  które
prowadzili poszczególni  opiekunowie. 
Przejeżdżaliśmy  przez Małą, w której był postój na
stadionie. Także przez Głobikową, gdzie byliśmy przy
„dinozaurach” oraz na wieży widokowej. Tam też
mieliśmy dłuższy postój i czas na posiłek  oraz
regenerację sił po pokonaniu kilku wymagających
podjazdów. Potem jechaliśmy do  Braciejowej, w której
byliśmy na Polanie Kałużówka. Tam oglądaliśmy
pomnik wspominający walki partyzantów AK z
Niemcami oraz Rosjanami w czasie II wojny
światowej. Wracając opiekunowie wybrali inną,
łatwiejszą i krótszą drogę przez Niedźwiadę. Zdaniem
wszystkich wycieczka się udała , a niektórzy
pojechaliby na rajd jeszcze raz . Pogoda byłą świetna.
Na początku słoneczna, a później trochę pochmurna. 
Wszyscy dojechali zdrowi. Opiekunami  byli: B. Wiktor,
J. Paryś i W. Maciołek. Wycieczka była organizowana
przez B. Wiktora.                                                             
    Aleksander PawłowskiUczestnicy rajdu rowerowego

Akademia z okazji 
Dnia Edukacji

Akademia

Akademia

15 października 2018 roku w naszej szkole odbyła się
uroczysta akademia z DEN. Hasłem przewodnim był
cytat: Bo nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie
dookoła świata Płynie wraz z nami przez szkolne
lata. Wystąpili uczniowie klasy VI pod opieką p. Juliana
Parysia razem ze szkolnym chórem pod opieką p.
Arkadiusza Zygmunta. Nasi uczniowie pięknie
recytowali wiersze, a uczennice z klas VIII i 3G
wspaniale śpiewały.  Podziękowania należą się
również p. Faustynie Marcinek za pomoc przy
dekoracji. 
                                           mgr Julian Paryś
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Przedstawienie cyrkowe

11 października 2018 roku do naszej szkoły przyjechał
cyrk SMILE. Chętni uczniowie skorzystali z tej okazji i
pojawili się bardzo licznie na sali gimnastycznej. Mogli
obserwować pokaz magiczny, żonglerkę, jazdę na
monocyklu i wiele wiele innych. Nie mogło oczywiście
zabraknąć klauna i malutkiego rowerka, na którym co
odważniejsi próbowali swoich sił.  Wszyscy bardzo
dobrze się bawili zwłaszcza najmłodsi. Na koniec
organizatorzy wręczyli małe upominki dla losowo
wybranych osób.  
                                              mgr Julian Paryś

Pokaz cyrkowy

18 października 2018 roku odbył się MiPBP w
Ropczycach konkurs recytatorski wierszy
patriotycznych z okazji 100 – lecia odzyskania
Niepodległości przez Polskę pod hasłem „Dla tej, co
nie zginęła”. W tym konkursie wziął udział nasz uczeń
Maksymilian Trałka z klasy VI i zajął II miejsce oraz
zakwalifikował się na etap powiatowy. Gratulujemy!     
                   mgr Julian Paryś

II miejsce dla Maksymiliana
Trałki w konkursie recytatorskim

Maksymilian

.
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    Sport w naszej szkole Drużynowe Sztafetowe

Biegi Przełajowe - Łączki
Kucharskie 2018Indywidualne

Mistrzostwa SZS 
w Lekkiej Atletyce

12 września br.  na stadionie w Ropczycach odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkiej Atletyce.
Naszą szkołę w poszczególnych konkurencjach 
reprezentowali: Mateusz Adamczyk, Izabela Bereś,
Marlena Malska, Natalia Kramarz, Oskar Świątek,
Kacper Marć, Dominik Prokopowicz, Angelika Cesarz,
Joanna Kosydar, Alicja Bereś, Aleksandra Wójcik,
Maks Zakrzewski, Karol Bochenek, Kacper
Prokopowicz, Bartłomiej Świstak, Natalia Gródecka,
Paulina Kramarz, Szymon Plezia. Miejsca na podium
zajęli: Bartłomiej Świstak (III miejsce) w skoku w dal
oraz   Kacper Marć (II miejsce) w  biegu na 300
metrów . Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
                               
                                           Gabriela Świstak

Zawodnicy na starcie

Nasze reprezentantki

Na stadionie SP w Łączkach Kucharskich odbyły się
Drużynowe Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i
chłopców. W zawodach wzięły udział: SP z
Niedźwiady Dolnej, SP z Małej, SP nr 1 z Ropczyc
oraz SP z Łączek Kucharskich. Uczniowie biegali na
dystansie 900 m. Reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Łączkach Kucharskich wystąpiła w składzie: Alicja
Bereś, Paulina Kramarz, Weronika Kosińska, Patrycja
Bieszczad, Joanna Kosydar, Wiktoria Ochał, Marcelina
Matuszkiewicz, Marlena Węglarz, Ana Świątek oraz
Kinga Kosińska. Zawodniczki te utworzyły 3 drużyny i
jedna z nich zajęła III miejsce.
 W kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej wystąpili:
Natalia Więcek, Natalia Kramarz, Patrycja Misiura,
Karolina Cesarz, Natalia Gródecka, Liliana Plezia,
Marlena Malska, Emilia Zakrzewska, Angelika Cesarz,
Julia Gorczyca, Mateusz Adamczyk, Karol Bochenek,
Kacper Prokopowicz, Oskar Świątek, Maksymilian
Zakrzewski, Kamil Depowski, Piotr Kędzior, Patryk
Chodak, Dominik Prokopowicz, Maksymilian
Królikowski. Dziewczęta i chłopcy zajęli w zawodach II
miejsce i awansowali do zawodów powiatowych, które
odbędą się w październiku w Czarnej Sędziszowskiej.
Wszystkim uczestnikom zawodów dziękuję za udział i
ogromny wysiłek fizyczny.                 Wiesław Maciołek

.
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    Narodowe Czytanie   
 „Przedwiośnia” w Szkole 
 Podstawowej w Łączkach 
           Kucharskich

Już po raz piąty uczniowie Szkoły Podstawowej w
Łączkach Kucharskich odpowiedzieli na zaproszenie
prezydenta RP i przystąpili do ogólnopolskiej akcji
Narodowego Czytania. Spotkanie czytelnicze zostało
zorganizowane przez Lidię Nykiel nauczycielkę języka
polskiego oraz Zespół Teatralny „Wachlarz” działający
przy szkole. W bieżącym roku uroczystość miała
charakter patriotyczny ze względu na obchody 100-
lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Uczestnicy NC  wysłuchali treści listu przesłanego do
szkoły przez kancelarię prezydencką, zostali
wprowadzeni w tematykę „Przedwiośnia”, po czym
wspólnie z nauczycielami odczytali fragmenty lektury. 

W tegorocznej  edycji czytania lektorami byli: dyrektor
szkoły Grzegorz Laska, nauczyciele:
 Julian Paryś, Aneta Rzeczycka, Beata Rzeszutek
 oraz uczniowie klasy III gimnazjum i VIII szkoły 
podstawowej: 

Sylwia Góral, Izabela Bereś, Kamila Dziedzic, Dominik
Kliś, Dominika Nykiel, Julia Kędzior, Aleksandra
Wójcik, Jakub Plezia, Marika Ziarnik i Jakub Kaznecki.
Członkinie koła teatralnego- Dominika Nykiel, Natalia
Kramarz i Natalia Więcek zaprezentowały swe talenty
instrumentalne i muzyczne w programie  pieśni
patriotycznych. 

Po zakończeniu czytania każdy, kto przyniósł ze sobą
książkę , otrzymał pamiątkową pieczęć  z logiem NC.
Młodsi uczniowie mieli okazję wykazania się wiedzą na
temat przeczytanych fragmentów powieści, biorąc
udział w quizie literackim. Otrzymali nagrody oraz
słodki poczęstunek w postaci ciasteczek upieczonych
na tę okazję przez rodziców i starszych uczniów
szkoły. Spotkanie czytelnicze wszystkim bardzo się
podobało. Piękna dekoracja, stroje, miła atmosfera
sprawiły, że czas upłynął bardzo szybko i pożytecznie.
Nauczyciele i uczniowie są przekonani, że tego typu
akcje przynoszą szkole same korzyści, bo to przecież
wspólnie spędzony czas, możliwość zaprezentowania
zdolności lektorskich, a także poznania  historii
naszego kraju.

Bardzo dziękujemy panu dyrektorowi, nauczycielom ,
naszej pani polonistce  i zarazem opiekunce koła za
angażowanie nas w tego typu akcje, promowanie
czytelnictwa, wartości patriotycznych oraz  naszych
zdolności aktorskich. 

Członkowie Koła Teatralnego

Dominika i Kuba podczas czytania

Pamiątkowa pieczęć i poczęstunek

         Koło Teatralne 
            "Wachlarz"

LN
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 Wybraliśmy nowy zarząd   
         koła teatralnego!

    Występ Koła z okazji       
         pożegnania lata 

W niedzielę 23 września członkowie Koła Teatralnego
„Wachlarz” wzięli udział w gminnej imprezie
zorganizowanej przez Dom Kultury w Niedźwiadzie
pod hasłem „Pożegnanie lata”. Zaprezentowali program
artystyczny zatytułowany „I co wy na to, że kończy się
lato?”. Aktorzy wcielili się  w role powracających z
wakacji turystów, którzy czekając na autobus z
Zakopanego do Niedźwiady, prowadzili zabawny
dialog. Sceny dialogowe ożywiał śpiew w wykonaniu
Natalii z klasy III gimnazjum, chórzystek z klas VIII i III
g. oraz Dominiki z kl. VIII , która przygrywała solistce
na gitarze. Oprócz naszej grupy teatralnej swe
programy zaprezentowali uczniowie z okolicznych
szkół: Niedźwiady Górnej, Niedźwiady Dolnej oraz
Małej. Program przygotowała prowadząca koło  p. Lidia
Nykiel. Opiekę nad uczniami sprawowali p. dyrektor
Grzegorz Laska oraz p. Monika Skiba.  L. Nykiel

Na przystanku w Zakopanym

Występ chóru

        Zarząd Koła Teatralnego
              Dominika Nykiel
                 Julia Kędzior
                  Dominik Kliś

                     Kronika:

               Kamila Dziedzic
                 Sylwia Góral

           
                      Sekcja dekoracyjna:

                       Natalia Gródecka
                         Natalia Kramarz
                          Natalia Więcek
                          Oliwia Kędzior
                        Dominika Wiktor
                          
                      Sekcja dźwiękowa:

                             Dominik Kliś
                          Wojciech Bereś
                        Michał Gorczyca
                           Jakub Plezia
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LN



www.nowiny24.plNowiny | Numer 39 11/2018 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSZK@LNE ECH@

 Klub szkolnego literata,
czyli debiuty uczniowskie

Kaplica Sykstyńska
widziana oczami Kamili

Na bocznych ścianach widnieją sceny z Biblii. Lewa
strona kaplicy jest przeznaczona Mojżeszowi, prawa
natomiast - Chrystusowi. Grzechem by było nie
powiedzieć o niesamowitej dbałości o szczegóły. W
"Przejściu przez Morze Czarne" zauważyłam rudawy
odcień wody, który albo miał zwracać uwagę na nazwę
tego morza, albo miał ukazywać krew topiących się w
 nim ludzi. Gdy się przyjrzy tym freskom, zobaczy się
najdrobniejsze detale, których nie odtworzyłby dziś
żaden artysta. Wizualnie wszystko tworzy piękną
całość. Aż ciężko uwierzyć, że ma to aż tyle lat.
Prawdziwie zdumiona jednak zostałam, gdy
popatrzyłam w górę. Czekał tam na mnie widok,
jakiego się nie spodziewałam. W sztuce tamtych
czasów najbardziej mi się podoba w kaplicach i
kościołach efekt ludzi patrzących na nas spod sufitu. I
to właśnie zostało przedstawione na tym sklepieniu.
Postacie te znajdowały się po zewnętrznej części, a w
centrum da się zobaczyć biblijne stworzenie świata i
pierwszych ludzi. Trochę miejsca zostało też
poświęcone Noemu i jego legendarnej barce. Czyż to
nie ciekawa ironia? W jednym miejscu początek i
koniec świata. Całkiem jakby artyści chcieli przekazać,
że grzech zniszczył rodziców całej rasy ludzkiej i że
zniszczy też ich ostatnich potomków. Natomiast
wizerunek Pana przypomina mi o graffiti w pewnym
nadmorskim miasteczku. Dokładniej były to słowa
"Bóg patrzy". Kiedy się spogląda ku górze, nie da się o
tym zapomnieć. Ten fresk wywołuje mieszane
uczucia. Całkiem jakby się chciało klęknąć i
powiedzieć "Ty stworzyłeś tak cudowne rzeczy, a ja
tylko je niszczę". Ciężko wzrok odwrócić, ale w środku
trzeba było.
Kaplica Sykstyńska - miejsce, które bez wątpienia
warto odwiedzić. Zachwyci wyglądem, zostanie w
pamięci przeżyciem. Trzeba to zobaczyć tylko na
własne oczy, by zrozumieć te słowa.
                                  Kamila Dziedzic

Ostatnio zdarzyła mi się szansa, lub może nawet
szczęście odwiedzenia kaplicy Sykstyńskiej. Było to
niezwykłe przeżycie dla mnie, a głównie dla oczu i
ducha. Postanowiłam w miarę możliwości opisać to
właśnie przeżycie.
Architektonicznie kaplica nie jest bardzo
skomplikowana. To prostokątne pomieszczenie o
sklepieniu kolebkowym. Dzieli je ażurowa balustrada.
Cała magia dzieje się jednak na ścianach, nie ma jej w
samej  budowie kaplicy. Gdy się popatrzy na piękne
freski, które nas otaczają, nie ma możliwości, by
rozprawiać na temat tego, czy by w którymś miejscu
nie wypadało dołożyć, np. kolumny. Artyści przełożyli
swój talent nawet na posadzkę, która również jest
pełna wzorów, prawdopodobnie, żeby nie wydawała się
nudna przy tak kolorowych ścianach.
Najbardziej rzucającym się w oczy freskiem jest ten
przy ołtarzu namalowany przez Michała Anioła, który
nosi nazwę "Sąd Ostateczny". Cała uwaga skupia się
na Jezusie, który (sądząc po temacie obrazu) określa,
jaki los czeka ludzi. Jego wzrok jednak jest skierowany
ku pewnemu świętemu. Oboje patrzą na siebie w
pewnym zamyśleniu. Obok Jezusa stoi Matka Boża.
Jej twarz jest spokojna, co mogłoby dziwić ze względu
na to, że wokół niej nastaje koniec świata. Wokół 
namalowani zostali święci z narzędziami swojego
męczeństwa, a powyżej aniołowie. Na dole fresku
przedstawiona jest wojna o dusze ludzkie. Domyślam
się, iż nie przypadkowo ukazano na nim więcej ludzi w
bramach piekielnych. Słyszałam kiedyś słowa
człowieka, niezgadzającego się na przedstawienie
szatana w obrzydliwy sposób, ponieważ to też kiedyś
był anioł.Tutaj jednak ohyda postaci diabłów oddaje to,
jak straszne życie czeka grzeszników. Jeśli chodzi o
moje odczucia, to nie posmakowałam zbytnio grozy,
której zwykle oczekuję na dziełach, przedstawiających
Sąd Ostateczny. Ale mimo tego muszę powiedzieć, że
długo zachwycałam się wykonaniem tego niezwykle
trudnego fresku. . .
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           Wiadomości 
  ze szkolnej  biblioteki

Podręczniki

.

.

W tym roku szkolnym nasza biblioteka wzbogaciła się
245 książek zakupionych w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3. W
ramach tego programu biblioteki mogły zamówić
pozycje, które zainteresują dzieci i młodzież i zachęcą
do czytania. Naszej Bibliotece przyznano
dofinansowanie i razem z wkładem własnym szkoły
mogliśmy zakupić publikacje na kwotę 5000 zł.
Zakupiono wiele nowych interesujących pozycji jak
również lektury, które przeznaczone są do realizacji w
nowej podstawie programowej zwłaszcza w klasach I,
II, IV, V, VII, VII sp. Książki te dotarły do szkoły
podczas wakacji i panie bibliotekarki wprowadziły je do
księgi inwentarzowej, nadając im numery,
opieczętowały i oprawiły. Większość z nich można już
wypożyczać. 

Również w czasie wakacji do naszej szkoły dotarły
nowe podręczniki szkolne dla klas: II sp, V sp, VIII sp,
oraz ćwiczenia dla wszystkich uczniów w szkole. W
czasie wakacji zostały one wprowadzone na stan
biblioteki, opracowanie i wypożyczone uczniom.
Ponadto podręczniki, które były już wcześniej na stanie
biblioteki zostały również wypożyczone. W tym roku
szkolnym wszyscy uczniowie w połowie pierwszego
tygodnia nauki w szkole mogli cieszyć się już nowymi
podręcznikami i mogli rozpocząć naukę bez żadnych
opóźnień.
Pamiętajmy, że podręczniki są wypożyczane na czas
nauki w szkole i należy o nie dbać. Za wszystkie
zniszczenia lub zagubienia podręcznika odpowiadają
finansowo rodzice. Dlatego apelujemy do wszystkich
uczniów aby szanowali stole książki i oprawili je w
okładki.
W październiku nasza biblioteka wzbogaciła się o
kolejne książki, tym razem były to lektury dla klasy VIII
w liczbie 32 woluminy. Zostały one bardzo szybko
opracowane przez bibliotekarki i wypożyczone
najstarszej klasie.

Biblioteka serdecznie zaprasza 
w swoje skromne progi

wszystkich czytelników i
zachęca do skorzystania z jej

bogatej oferty. 

.

.

.
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Moim zdaniem...

Wartości życia

Nazywam się Anna Krzywonoga i podczas podróży w
Zaświaty, sponsorowanej przez firmę Dream
spotkałam bardzo mądre osoby, które zgodziły się
odpowiedzieć na kilka moich pytań. O życiu i jego
wartościach. Wywiadu udzielali: Marek Winicjusz, Bilbo
Baggins i Antygona.
Anna K.: Jakie są według Państwa najważniejsze
wartości w życiu?
Marek Winicjusz: W tym momencie jestem pewien,
że nic innego niż Chrystus i miłość, prawdziwa miłość,
oczywiście, do drugiej osoby.
Antygona: Ja twierdzę, iż jest to rodzina. Osoby,
wśród których się wychowało i żyło. W rodzinie
powstają przyjaźnie, a przecież życie bez przyjaciela
jest jak owoc bez smaku. Jesz, bo musisz, ale nie
sprawia to żadnej radości.
Bilbo Baggins: Musiałbym się dłużej zastanowić. Tak,
jak koleżanka przede mną powiedziała, jest to
przyjaźń, bez której wszystko jest bez sensu. Drugi
człowiek może zmienić nasze patrzenie na świat i
nadać mu koloru. Bez niego stajemy się daltonistami.
Dlatego to taka ważna wartość. Myślę, że mógłbym
jeszcze powiedzieć trochę o wspomnieniach.
Przypominają o tym, jak piękne było nasze życie, lub
jak piękne może jeszcze być. Ale wspomnień trzeba
umieć używać.
A.K.: Co sprawiło, że wybraliście akurat te rzeczy?
M. W.: Wartości w moim życiu się stopniowo
zmieniały. Kiedyś nie wiedziałem, co tak naprawdę
oznacza szczęście, co je nam daje. Szukałem go więc
w przepychu, w luksusach, w rozpuście, a nawet i
zemście. Wszystko się zmieniło, gdy poznałem moją
ukochaną. Oczywiście nie od razu. Trochę to zajęło,
powiedziałbym, że bardzo długo. W którymś
momencie to ona była jedyną rzeczą, jaka liczyła się w
moim życiu. Włosy sobie rwałem, byleby tylko ją
zdobyć. Ale ona pokazała mi dobroć ludzi, której nie 

znałem. Pokazała mi, co znaczy być człowiekiem.
Pokazała mi Chrystusa, a On pokazał mi, czym jest
nigdy nieumierająca nadzieja i prawdziwe szczęście w
miłości. Cnota jest piękna, a zło szpetne, jak to kiedyś
powiedział mój bliski przyjaciel. Teraz nie mogę
uwierzyć, że szukałem radości w tej brzydocie.
Wybrałem więc te wartości, bo zmieniły moje życie i
nauczyły jak żyć, by nie żałować.
A.: Prawdziwą miłość znajdujemy też w rodzinie. Dla
mnie rodzina to więcej niż zdołam opisać. Dla rodziny
wiele wycierpiałam i wiele mnie to kosztowało.
Oczerniono mojego brata i okazano brak szacunku
jego ciału. Wtedy wiedziałam, co mam robić. Miałam
wrażenie, jakby jakieś uczucie, którego nie znam,
rozrywało mi piersi. Zaczęłam więc interweniować,
ratować honor mojego brata. Odtrącono mnie i
upokorzono, towarzyszył mi ból. Ale teraz wiem, że
warto było. Przekonałam się, że dla rodziny jestem w
stanie zrobić wszystko i nic nie będzie ważniejsze niż
ona.
B.B.: Ja nie mam ani rodziny, ani ukochanej. Mam za
to wspaniałych przyjaciół, dla których nie mógłbym
zrobić wszystkiego co w mojej mocy, ale zrobiłem
wszystko, co w mojej mocy. Osoby, które teraz są mi
tak bliskie, kiedyś przysporzyły mi tyle kłopotów, że
marzyłem, aby zniknęły z mojego życia. Nie
wiedziałem, jakbym tego żałował. Przeżyliśmy wiele,
dużo więcej niż oczekiwałem, niż się spodziewałem.
Sam czasem się zastanawiam, czy to wszystko było
aby na pewno prawdą. Niektórych też nieszczęśliwie
straciłem, ale nie chcę tym dołować, bo wiem, że to nie
ma sensu. A wspomnienia? Wspomnienia ożywiają
tych nieobecnych. Pomagają wierzyć, że życie może
być o wiele ciekawsze i 
szczęśliwe, jeśli tego chcemy. Wspomnienia
podtrzymują mnie na duchu. Wspomnienia mnie
zmieniają, a ja je uwieczniam, żebym tylko ja ich nie
zmienił. To tyle.
 

Marek Winicjusz i Ligia .
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Kilka słów o ... młodej pisarce

A.K.: A co byście mi powiedzieli o przeszłości i
przyszłości człowieka? Jak te wartości mu się
przydadzą, lub przydały?
M.W.: Człowiek to istota słaba, krucha. Taka była i
taką zostanie. Dlatego jako ludzie potrzebujemy Boga,
bez którego nie ma miłości, a to przecież miłość
prowadziła naszych przodków przez świat. Człowiek
tworzył sobie bogów od setek wieków. To dowód na to,
że bez wiary funkcjonowanie jest ciężkie, nawet teraz.
Mój Chrystus ratował mnie nie raz. I nie tylko mnie.
Sama wiara pomaga nam przestać martwić się
śmiercią i daje nadzieję na lepsze jutro. O przydatności
tej wartości nie ma nawet co dyskutować. Była
potrzebna od zawsze i taka też zostanie. Miłość tak
samo jest nieodłączną częścią człowieka. Każdy ją
odczuwa. Nie każdy jednak musi do człowieka.
B.B.: Tak samo jest w przypadku przyjaciół. Jesteśmy
uzależnieni od drugiej osoby. Człowiek bez przyjaciela
niczym maszyna bez paliwa. Przyjaciel uratuje życie.
Wszyscy potrzebujemy kogoś takiego. Nasi
przodkowie potrzebowali, potomkowie też będą. Nie
jest nas tyle na świecie, by być samotnym. Natomiast
wspomnienia mają wiele przydatnych funkcji. Między
innymi sprawią, że będziemy zapamiętani i po śmierci
nie rozpłyniemy się, jakby nas nie było. Możliwe, że
ludzie sprzed wieków mówili to samo, żebyśmy się o
nich teraz uczyli 

z podręczników. Wspomnienia są zbyt uniwersalne, by
o nich tak dużo mówić. A jeśli jestem mało wiarygodny,
można sie spytać kogoś z Alzheimerem, czy ma łatwe
życie, hehe.
A.K.: Podsumowując to wszystko, dochodzimy do
wniosku, że potrzebny jest nam tylko drugi człowiek?
B.B.: Właściwie to tak. Zwierzę zgubi się bez stad, tak
samo i my.
Wyciągnęłam z tego spotkania wiele wniosków. Inni
też. Co jest więc najważniejszą wartością w życiu?
Najwyraźniej każdy z nas, ale przy dobrej osobie.
                                       Kamila Dziedzic

Bilbo Baggins

Nasza młoda pisarka, Kamila Dziedzic jest uczennicą
klasy III gimnazjum. To przykład prawdziwej
humanistki. Jest utalentowana plastycznie i posiada
niezwykły talent pisarski. Dzięki lekkości pióra
stworzyła wiele ciekawych prac literackich, które były
publikowane na łamach naszej gazetki. Jej utwory
literackie zdobywały również czołowe miejsca w
konkursach literackich na szczeblu powiatowym. 
W tym roku szkolnym wystartowała w konkursie
polonistycznym organizowanym przez Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie i zakwalifikowała się do
drugiego etapu -rejonowego. Konkurs ten odbędzie się
16 listopada w Rzeszowie.
Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki. 

Kamila

.

.
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Bigos, 
czyli wszystko inne

 Plotki, ploteczki

.

.

Hej kochane kociaki:*
Po kilkumiesięcznej przewie wracamy do Was z nową
gorącą dawką ploteczek. Zacznijmy od naszych
świeżaków. W 4 klasie dość zachowawczo i spokojnie,
żadnych nowości, musicie się zaaklimatyzować! Piąta
klasa szaleje, czasami aż za bardzo, może zamiast
kozaczyć do starszych zajmijcie się nauką? To tylko
drobna sugestia, ale już najwyższy czas! W 6 klasie
rodzą nam się talenty aktorskie i muzyczne. Maks i
Paulina trzymajcie tak dalej a późniejszych latach
będziecie rządzić na scenie! Czyżby u dziewczyn z 7
klasy pojawiały się pierwsze zawody miłosne? Trudno
nie zauważyć, że ciągnie was do starszych kolegów!*
W 8 klasie jak zawsze bardzo energicznie, dziewczyny
z zaangażowaniem przystępują do przygotowań do
Jasełek – świetna atmosfera i oby tak dalej. III
gimnazjum jak to ostatnia klasa ma bardzo dużo nauki:
sprawdziany, kartkówki i egzaminy, ale nie martwcie
się, wiedza zostanie w głowach!
To już koniec dzisiejszych ploteczek, wyczekujcie
kolejnych. Papa:*!

.
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