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Jasełka bożonarodzeniowe w
szkole

"Okiem reportera", czyli...
szkolne aktualności

19 grudnia br. w naszej szkole odbyła się  premiera
jasełek bożonarodzeniowych pt. „Pokój i dobro”. Na
przedstawienie została zaproszona cała szkolna
społeczność oraz specjalni goście. Byli to: burmistrz
Ropczyc Bolesław Bujak, przewodniczący Rady
Miejskiej Grzegorz Bielatowicz, proboszcz parafii ks.
Marian Baran, dyrektorzy okolicznych szkół państwo -
Wioletta Czemarnik, Renata Samson – Matysek,
Stanisław Strzałka, prezes PEC – Ropczyce –
Zdzisław Duliban, sołtys Lesław Reguła ,
przewodnicząca KGW Małgorzata Zapał,
przewodnicząca Klubu Seniora Elżbieta Rogala,
przedstawiciele ropczyckiej telewizji oraz rodzice i
mieszkańcy wsi. W przedstawieniu wzięli udział
członkowie Koła Teatralnego „Wachlarz”- kl. III
gimnazjum i VIII SP , uczniowie klasy V i VI SP,
uczennice klasy I i II SP.  

Twórcy jasełek,  zainspirowani modlitwą świętego
Franciszka oraz przesłaniem papieża, przypomnieli
zebranym , być może już zapomnianą prawdę, iż pokój
na świecie, pokój w rodzinach-  ma swój początek w
niesieniu dobra. Jezus narodził się, mimo przeszkód.
Pomogli mu w tym św. Franciszek i Klara. Prości
ludzie ochronili dzieciątko przed Herodem. A królowie,
mimo zgubionej przez diabłów gwiazdy – trafili do
stajenki.  Aktorzy swym  przedstawieniem – słowem,
tańcem  i śpiewem przybliżyli zebranym atmosferę
stajenki i cudownego narodzenia. Pan dyrektor
Grzegorz Laska pogratulował aktorom pięknej gry oraz
złożył zebranym świąteczne życzenia. Spektakl
przygotowali: Lidia Nykiel, Monika Skiba, Aneta
Rzeczycka i Julian Paryś. Uczniom gratuluję
wspaniałej gry aktorskiej, zaś opiekunom dziękuję za
pracę i zaangażowanie. Lidia Nykiel

Braciszkowie

Owieczki

Diabły

Anioły.
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Mały Auschwitz - wycieczka klas 4-6 do Pustkowa

Na Górze Śmierci w Pustkowie

Jedną z ostatnich odsłon, realizowanego w ramach
lekcji historii projektu edukacyjnego, była wycieczka
klas 4-6 szkoły podstawowej do Pustkowa. Projekt ów 
objął wszystkich uczniów szkoły uczących się historii,
tak więc realizowany był od kl. 4 szkoły podstawowej
do kl. III gimnazjum. Nadrzędnym jego celem było
ukazanie młodzieży miejsc związanych z dziejami
naszego państwa i narodu położonych zupełnie blisko,
często zapomnianych lub niedocenianych, lecz jak
najbardziej wartościowych, choćby z dydaktycznego
oraz wychowawczego punktu widzenie. Ponadto miał
na celu przekazanie, wręcz przemycenie, wiadomości
historycznych w sposób nieco bardziej atrakcyjny, niż
wśród czterech ścian klasopracowni w czasie zajęć
lekcyjnych. Takie zadanie spełniają właśnie dobrze
przygotowane i zorganizowane wycieczki
dydaktyczne, które są nieocenionym narzędziem w
pracy nauczyciela. Okazja do realizacji opisywanego
projektu była wręcz wyśmienita, gdyż trudno
wyobrazić sobie

lepsze okoliczności, niż przypadającą na 2018 r. setną
rocznice odzyskania przez Polską niepodległości.
Zatem dodatkowym aspektem realizacji projektu było
uczczenie przez społeczność szkolną tej właśnie
rocznicy historycznej i jednoczesne kształtowanie
postaw patriotycznych wśród młodzieży.  Zwiedzanie 
Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej w Pustkowie
rozpoczęto od obejrzenia rekonstrukcji obozu pracy
oraz poligonu wojskowego znajdującego się w tych
właśnie okolicach w czasie II wojny światowej.
Poruszający, wręcz wstrząsający wykład pana
przewodnika, dotyczący zbrodni popełnianych przez
hitlerowców, głównie na Polakach, Żydach i Rosjanach
na terenie obozu, wzbudził duże zainteresowanie,
zaciekawienie oraz zamyślenie i kontemplację nad
omawianymi wydarzeniami. W atmosferze wyciszenia
i zadumy uczestnicy wycieczki udali się na Górę
Śmierci, miejsce kaźni, eksterminacji ponad 15 tyś.,
istnień ludzkich, gdzie przez zapalenie zniczy, złożenie
kwiatów i prywatną modlitwę uczczono pamięć
pomordowanych.
                                 Naucz. historii

Komora śmierci

BW

.



www.nowiny24.plNowiny | Numer 40 02/2019 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSZK@LNE ECH@

Sukcesy plastyczne
naszych uczniów

Uczniowie SP w Łączkach
Kucharskich w Ogólnopolskim

Projekcie "Lekcje o Funduszach
Europejskich V"

Uczestnicy projektu

Jesienią ruszył nabór do tegorocznej edycji akcji
edukacyjnej „Lekcja  o Funduszach Europejskich V”,
realizowanej przez Ministerstwo Inwestycji  i Rozwoju.
Do udziału w projekcie zaproszeni zostali nauczyciele i
uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych, z pięciu
województw Polski Wschodniej. Warto podkreślić, że
udział w projekcie był  bezpłatny i wiązał się z
szeregiem korzyści. Szkołę Podstawową w Łączkach
Kucharskich do projektu zgłosiła pani Patrycja Wiktor,
która w ramach projektu przeprowadziła zajęcia dla
uczniów klasy VI i VIII. Przystępując do projektu,
nauczyciel otrzymał pakiet materiałów dydaktycznych
do przeprowadzenia zajęć: scenariusz lekcji, film
animowany oraz komiksy i gadżety dla wszystkich
uczniów, biorących udział w akcji edukacyjnej.
Podczas zajęć rozwiązywane były także zadania
konkursowe – młodzież otrzymała  dodatkową szansę
zdobycia atrakcyjnych nagród. Najbardziej aktywni
uczniowie otrzymali z rąk prowadzącej bony
upominkowe do sklepu EMPIK. Lekcja o Funduszach
Europejskich była dla nas bardzo ciekawa i
pożyteczna, z niecierpliwością czekamy na kolejne.
                                                                                         
                                                 Uczestnicy projektu

Nagrodzeni plastycy

W listopadzie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w
międzyszkolnym konkursie plastycznym
organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr.3 im.
Jana Pawła II w Ropczycach. Zadaniem uczniów było
wykonanie pracy plastycznej prezentującej postać św.
Jana Pawła II jako obrońcę wolności. 
Do konkursu zgłoszono 5 prac, z czego 3 zostały
nagrodzone: Maksymilian Trałka – I miejsce,Weronika
Kosińska – wyróżnienie, Michał Marciniec –
wyróżnienie, Wiktoria Ochał i Ana Świątek – udział
Gratulujemy sukcesu i talentu plastycznego.
                                       Patrycja Wiktor

W listopadzie w Szkole Podstawowej im. Baśni
Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej odbyło się uroczyste
wręczenie nagród dla laureatów Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego pod hasłem „ Powróćmy jak
za dawnych lat w zaczarowany bajek świat”. Konkurs
polegał na wykonaniu okładki do dowolnej książki. Z
naszej szkoły pracę na konkurs wykonała uczennica
kl. IV – Amelia Kosiba. Amelka przygotowała
przepiękną okładkę do książki pt.„ Królewna Śnieżka i
siedmiu krasnoludków”. Jury doceniło pracę Amelki,
która otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy sukcesu i
życzymy kolejnych.
                                           Patrycja Wiktor

PW
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Pasowanie na ucznia

Pokaz historyczny

W dniu 30 października 2018 roku uczniowie klasy
pierwszej zostali włączeni do społeczności szkolnej.
Tą ważną ceremonię zaszczycili swoją obecnością
zaproszeni goście: dyrektor szkoły, ksiądz katecheta,
pani Marta Mytych oraz rodzice. Uroczystość
rozpoczęła się odśpiewaniem „Mazurka 

Dąbrowskiego”, następnie przybyli goście obejrzeli
wspaniały występ w wykonaniu pierwszoklasistów.
Wiersze i piosenki zachwyciły wszystkich, za co dzieci
otrzymały gromkie brawa. Należało się jeszcze
wykazać nowo zdobytą wiedzą i umiejętnościami, więc
uczniowie układali wyrazy z sylab, śpiewały piosenkę
po angielsku, a także odpowiadały na zagadki, które
zadawały im uczennice IV klasy.
 Po tym, jak udowodnili, że zasługują na miano
prawdziwych uczniów, rozpoczęto ceremonię
ślubowania. W niezwykle podniosłej atmosferze
pierwszaki złożyły przyrzeczenie, że będą szanować
swoją Ojczyznę, dbać o dobre imię szkoły, a swym
zachowaniem sprawiać radość rodzicom i
nauczycielom. Później nastąpiła najbardziej
wyczekiwana przez wszystkich chwila. Pan dyrektor
kładł ogromny ołówek na ramieniu każdego ucznia i
tym samym przyjmował go do braci szkolnej.
Następnie każde dziecko uwieczniło to wydarzenie
odciskiem swojego kciuka w kronice i otrzymało
pamiątkowy dyplom.
Na koniec pan dyrektor Grzegorz Laska podziękował
za piękne występy oraz życzył uczniom dalszych
sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Wszyscy zostali
zaproszeni do wspólnego zdjęcia, a później udali się na
poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten
wyjątkowy dzień na zawsze zostanie w naszej pamięci
i wiele razy będzie przez nas mile wspominany.
                                              Bogumiła Rusin

W dniu 28 listopada 2018 roku w szkole miał miejsce
pokaz historyczny pod tytułem: „ Ku niepodległej”. W
sali gimnastycznej zebrali się uczniowie naszej szkoły,
by zgłębić wiedzę historyczną i poznać losy Polaków
w dążeniu do wolności. Zgromadzeni mieli okazję
obejrzeć stroje z epoki (szwoleżer, powstaniec,
kosynier, oficer I brygady Legionów Polskich) oraz
kolekcję replik broni używanych przez powstańców i w
czasie I wojny światowej. Uczniowie odbyli też
„wędrówkę historyczną” przez kolejne etapy walki  o
niepodległość, czyli: powstanie kościuszkowskie,
okres Księstwa Warszawskiego, powstanie
listopadowe i styczniowe oraz I wojnę światową. Takie
spotkania są doskonałą formą kształtowania
patriotyzmu i poszerzania wiedzy historycznej.

Pierwszoklasiści

Mali historycy

BR

BW



www.nowiny24.plNowiny | Numer 40 02/2019 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSZK@LNE ECH@

Dzień Pluszowego Misia Ciekawa lekcja w
pierwszej klasie

25 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień
Pluszowego Misia. Z tej okazji wszystkie pierwszaki
przyniosły do szkoły swoje ulubione pluszaki.
Głównym punktem dnia była prezentacja misiów.
Uczniowie dowiedzieli się również, że święto
obchodzone jest od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś
świętował swoje setne urodziny. Pierwsza pluszowa
zabawka powstała bowiem w 1902 roku w Nowym
Jorku, a na cześć prezydenta USA Teodora
Roosevelta (który podczas jednego z polowań nie
zgodził się na zastrzelenie młodego niedźwiadka)
została nazwana "Teddy's Bear". Obecnie pluszowe
misie są jednymi z najpopularniejszych zabawek na
świecie.                           Bogumiła Rusin

Pierwszaki z misiami

Wycieczka do kina i
kręgielni

W środę, 17 grudnia uczniów klasy pierwszej
odwiedziła pani Monika Trześniowska. Przybyła, by
podzielić się z nimi swoją niecodzienną pasją. 
Opowiadała pierwszakom o balonach, ich rodzajach
oraz o tym, jak wiele pięknych rzeczy można z nich
stworzyć. Uczniowie mieli okazję sami nauczyć się
robić zwierzątka z balonów. Podczas zajęć wszyscy
byli bardzo zaangażowani i pracowali w wielkim
skupieniu. Zajęcia bardzo się podobały i wywołały
ogromne zainteresowanie wśród uczniów. Takie
niezwykłe lekcje pobudzają inwencję twórczą, rozwijają
wyobraźnię i kreatywność. 
                                              Bogumiła Rusin

Świat balonów

Wycieczkowicze

10 grudnia 2018 roku uczniowie klas II i III wraz z
wychowawczyniami  p. Stanisławą Świniuch i p.
Pauliną Zapał oraz z chętnymi rodzicami byli w kinie
Jedność w Sędziszowie Małopolskim na filmie
„Grinch”. Po projekcji filmu pojechali do
Laguny Kręgielni w Ropczycach. Tam aktywnie
spędzili czas wykazując się umiejętnościami gry w
kręgle. Zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domu.
                                          Stanisława Świniuch
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Zawody Indywidualno-
Drużynowe w Biegach

Przełajowych - etap
powiatowy

Wodne harce

Reprezentacja szkoły

Zawody indywidualno - drużynowe w Biegach
Przełajowych - etap powiatowy, odbyły się 30.10.2018
na stadionie sportowym w Ostrowie. W każdej
kategorii wiekowej startowało ok. 50 zawodników i
zawodniczek. Najlepszy wynik osiągnął Dominik Kliś,
który zajął VI miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Pozostali uczestnicy też zajęli dobre miejsce,
klasyfikując się w drugiej dziesiątce: Weronika
Krajewska klasa IV miejsce 12, Adrian Pomana klasa
IV miejsce 13, Sebastian Jasek klasa IV miejsce 14,
natomiast Patrycja Misiura kl.IIIG i Oliwia Rybska kl.IV
zajęły dalsze miejsca.
                                                                                         
                      Anita Ciochoń

Nasza reprezentacja

6 grudnia br. odbył się Mikołajkowy Turniej Szkół
Podstawowych "Wodne Harce 2018". W skład drużyny
z naszej szkoły weszło 7 osób: Patrycja Bieszczad,
Wiktoria Ochał, Ana Świątek, Alicja Jasek, Kamil
Kędzior, Dawid Cebulski i Szymon Plezia. Uczniowie
startowali w różnych konkurencjach, takich jak, np.
pływanie z deską, wyścig na materacach, "duża kula
śnieżna", szukanie skarbów, czy zjazd rynną na czas.
Reprezentanci naszej szkoły dali z siebie wszystko i
zajęli III miejsce. W turnieju wzięło udział 8 szkół: SP nr
6 w Ropczycach, SP nr 3 w Ropczycach, SP w Małej,
SP w Niedźwiadzie Dolnej, SP w Łączkach
Kucharskich, SP nr 1 w Ropczycach, SP nr 5 w
Ropczycach i SP nr 4 w Ropczycach. Uczestnicy
turnieju otrzymali mikołajkowy podarunek i pamiątkowy
puchar. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy
osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów sportowych! 
               Wiesław Maciołek

Sport w naszej szkole

AC

WM
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Przedstawienia
jasełkowe dla seniorów

Koło teatralne
"Wachlarz"

12 stycznia br. Uczniowie ze Szkolnego Koła
Teatralnego „Wachlarz” zaprezentowali jasełka pt.
„Pokój i dobro” na Dniu Seniora w remizie OSP w
Łączkach Kucharskich. Występ rozpoczęli od
wzruszających momentów, kiedy to Maryja czuła, że
niebawem na tym nędznym świecie pojawi się On,
nasz Zbawiciel. Wraz z Józefem szukała godnego
miejsca na cudowne narodzenie, lecz nikt ich nie chciał
przyjąć. Ostatecznie wybrali stajenkę, w której był
jedynie żłób i odrobina siana. Gdy Dziecię przyszło na
świat, wszyscy stali się radośni- aniołki śpiewały,
baranki przechadzając się po całej sali, powodowały
uśmiech wielu babć i dziadków, pasterze pilnowali
owiec, zakonnicy zadbali o to, aby krzywda się nie
stała małemu Królowi, diabły, mimo niechęci, się
nawracały, a do stajenki przybył nawet niedźwiedź,
który pięknie się kłaniał i pozdrawiał wszystkich w
imieniu żony. Serdecznie dziękujemy Paniom z Koła
Gospodyń Wiejskich za zaproszenie i tak wspaniałe
przyjęcie!

27  stycznia br. w niedzielne popołudnie wystawiliśmy
nasze jasełka dla Seniorów oraz dzieci z Okonina na
zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich oraz pana
sołtysa. Występ bardzo się podobał, publiczność
podziękowała nam owacjami na stojąco. Dziękujemy
księdzu proboszczowi z Checheł za piękne słowa, ,
panu burmistrzowi za słowa uznania, zaś
gospodarzom za wspaniałe przyjęcie i poczęstunek.
Sylwia Góral

Aktorzy grający w 
 jasełkach 2018/2019

Maria – Sylwia Góral, Józef – Michał Gorczyca,
Franciszek –Jakub Kaznecki, Klara – Kamila Dziedzic,
Bernard – Jakub Plezia, Archanioł Gabriel  (solistka) –
Natalia Kramarz, Anioł Odźwierny – Natalia Gródecka,
Pastuszkowie – Dominik Kliś, Maksymilian Trałka
(solista), Oliwia Kędzior, Dominika Wiktor, Niedźwiedź
– Kacper Marć, Diabeł Szef – Julia Kędzior, Diabełki –
Dominika Nykiel, Natalia Więcek, Baranki – Patrycja
Bieszczad, Magdalena Cebulska, Wiktoria Ochał,
Kinga Kosińska, Ana Świątek, Marlena Węglarz, Herod
– Wojciech Bereś, Żołnierze – Kamil Depowski, Oskar
Świątek, Mateusz Adamczyk, Maksymilian
Zakrzewski, Królowie – Maksymilian Królikowski,
Kacper Prokopowicz, Karol Bochenek, Tancerki –
Liliana Plezia, Izabela Bereś, Gabriela Świstak,
Marlena Malska, Solistki- Amelia Więcek, Kinga Plezia,
Aniołowie – Natalia Misiura, Karolina Książek, Emilia
Zakrzewska, Magdalena Marciniec, Marika Ziarnik,
Aleksandra Wójcik, Karolina Cesarz, Paulina Kramarz,
Anita Ciochoń.

OSP w Łączkach Kucharskich PublicznośćLN LN
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    Z działalności Koła
Teatralnego "Wachlarz"

Dnia 20.01.2019r. nasze szkolne
Koło Teatralne „Wachlarz”
pokazało, na co je stać na hali
widowiskowo-sportowej w
Ropczycach. Występ odbył się dla
samorządowców powiatu
ropczycko-sędziszowskiego, ale
obejrzeć go mógł każdy, kto tylko
przyszedł na miejsce. Nasi aktorzy
po raz kolejny dali z siebie
wszystko. Nie da się ukryć, że to
jedno z lepszych wykonań koła.  Z
widowni można było poczuć strach
przed diabłami, rozbawienie
barankami i oczywiście wzruszenie
narodzinami Jezusa. Wszystko
udało się bezbłędnie i zachwyt
widniał na twarzach nawet tak
ważnych osób w powiecie. Bóg po
raz kolejny się nam narodził, zaś
my - aktorzy byliśmy z siebie
dumni.

25 stycznia br. nasze koło teatralne
wystąpiło z przedstawieniem
jasełkowym dla uczniów i
nauczycieli Zespołu Szkół im. Ks.
dra Jana Zwierza w Ropczycach.
Inicjatorem występu była pani R.
Kopala nauczycielka Zespołu Szkół
oraz przewodnicząca Szkolnego
Klubu Caritas Karolina Bereś.
Występ bardzo się podobał
zebranej tłumnie młodzieży oraz
gronu pedagogicznemu. 

 Kamila Dziedzic

Występ OSP Okonin

Spotkanie Noworoczne - Hala widowiskowa

      Jasełka na Hali Widowiskowo - Sportowej 
                           w Ropczycach  

Występ dla społeczność ZS im ks. dra J. Zwierza

LN
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Nowa porcja lektur i
literatury współczesnej

Podsumowanie
czytelnictwa

Pod koniec grudnia biblioteka szkolna wzbogaciła się o
321 woluminów na kwotę 4412,94 zł. Zostały one
zakupione przez Samorząd Ropczyc w ramach
projektu 100 książek na 100-lecie Odzyskania
Niepodległości. 
Każda z bibliotek musiała złożyć zapotrzebowanie na
książki polskich autorów, dopuszczalne były lektury
szkolne. Tak też zrobiła nasza biblioteka. W
zapotrzebowaniu musiał być podany autor książki,
tytuł, wydawnictwo, format, rodzaj oprawy, cena i
oczywiście ilość egzemplarzy. W naszym zamówieniu
znalazły się lektury potrzebne uczniom realizującym
nową podstawę programową, jak również literatura
piękna, młodzieżowa, historyczna oraz nowe słowniki
ortograficzne, poprawnej polszczyzny, wyrazów
obcych i frazeologiczne. Wszystkie zamówione
pozycje dotarły do naszej szkoły tuż przed Świętami
Bożego Narodzenia. W bardzo szybkim tempie zostały
wprowadzone do księgi inwentarzowej, nadano im
numery, opieczętowano i przeznaczono do oprawienia.
Obecnie są oprawiane i przekazywane na regały, z
których można je wypożyczyć.  M. Skiba 

Wiadomości ze szkolnej
biblioteki

.

.

Statystyki czytelnictwa w I semestrze:

I miejsce - klasa III
II miejsce - klasa II
III miejsce - klasa "0"
IV miejsce - klasa I
V miejsce - klasa VIII
VI miejsce - klasa V
VII miejsce - klasa III gimn.
VIII miejsce - klasa VI
IX miejsce - klasa IV i klasa VII

Najlepsi czytelnicy w klasie:
klasa "0" - Natalia Zapał,
klasa I - Zuzanna Lisak, 
klasa II - Gabriela Chamera, Kacper Depowski,
klasa III - Nicola Gorczyca,
klasa IV - Kinga Piękoś,
klasa V - Gabriela Lisak,
klasa VI - Patryk Cierpiał, Weronika Kosińska,
klasa VII - Angelika Cesarz,
klasa VIII - Kamil Depowski,
Klasa III gimn. - Karolina Cesarz, Anita Ciochoń,
Sylwia Góral, Patrycja Misiura, Marika Ziarnik

.

.
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Klub szkolnego literata, czyli
debiuty uczniowskie

 Opowiadanie detektywistyczne inspirowane powieścią
A. Christie "Dwanaście prac Herkulesa". 
  
                 Aleksandra Wójcik - kl. VIII

Pojmania Cerbera
Nazywam się Richard Castle. Jestem autorem wielu
bestsellerowych kryminałów. Chwilowo moja wena
wygasła. Napisałem ostatnią książkę z serii o Eriku
Stormie i nie miałem pomysłu na dalszą twórczość.
Wydawnictwo ciągle pytało o nowe powieści. Pewnego
dnia spotkałem się z moim przyjacielem Robem, który
był burmistrzem miasta. Zwierzyłem mu się ze swoich
problemów. Po powrocie do domu dużo nad tym
myślałem. Włączyłem telewizję i akurat były nadawane
wiadomości. Reporter mówił o serii zabójstw w Nowym
Jorku. Pomyślałem, że to może być dobry materiał na
książkę. Problem polegał na tym, że przecież nie
miałem dostępu do bliższych informacji na ten temat.
Musiałbym mieć kogoś znajomego w policji, najlepiej w
wydziale kryminalnym. Ja nie mam, ale Rob jest
przecież burmistrzem.-pomyślałem. Zadzwoniłem do
niego.
-Witaj Rob, przepraszam, że tak późno dzwonię, ale
mam do Ciebie prośbę.
- Dobry wieczór Rick, o co chodzi?
-Masz dużo znajomości, więc możesz wpłynąć na to
abym pracował z policją.
-No niby tak, ale czy to na pewno dobry pomysł?
-Tak! Wiesz w jakiej jestem sytuacji. Muszę mieć
inspirację.
-No dobrze, zobaczę co da się zrobić.
-Dzięki przyjacielu, do usłyszenia.
Następnego dnia Rob zadzwonił do mnie i powiedział,
żebym przyjechał na 12 posterunek w Nowym Jorku.
Pół godziny później byłem na miejscu. Komendant już
na mnie czekał i przedstawił mi warunki współpracy.
Zgodziłem się na wszystkie, chociaż niekoniecznie
były dla mnie korzystne. Miasto i policja nie brała za
mnie odpowiedzialności w razie jakiegoś wypadku.
Detektyw Becket, nie była zadowolona współpracą ze
mną. Poznaliśmy się kilka miesięcy wcześniej. Po
którejś z imprez zostałem zatrzymany za zakłócanie
spokoju. Byłem pod wpływem alkoholu i
zachowywałem się natarczywie w stosunku do niej.
Było mi głupio więc przeprosiłem ją za tamtą sytuację.
Nie chciała ze mną rozmawiać. Było w niej coś
takiego, że chciałem z nią pracować nie tylko ze
względu na książkę.
Przeczytałem dokładnie akta spraw. Nie było w nich
żadnych powiązań między ofiarami.

 Jedynie to, że strzały zostały oddane z tego samego
pistoletu. 5 dni później Becket zadzwoniła do mnie z
wiadomością o kolejnym morderstwie. Była to 25-letnia
kobieta, znaleziono ją nad ranem w mało popularnej
uliczce Nowego Jorku. Brak świadków utrudniał
sprawę. Rany postrzałowe były tego samego jak we
wcześniejszych morderstwach. Monitoring także nie
zarejestrował nikogo podejrzanego w tamtej okolicy po
północy. Śledczym udało się znaleźć powiązanie
między ofiarami. Mianowicie był to klub w którym
przebywały przed śmiercią. Z ustaleń wynikało, że co
noc dobrze znany policji Nowego Jorku  gang
narkotykowy odwiedzał to miejsce.

Pojechaliśmy tam z Becket, jak przypuszczaliśmy,
nikt nie chciał z nami rozmawiać. Moją uwagę przykuła
kelnerka, która dziwnie się zachowywała. Próbowała
nam coś przekazać, lecz w towarzystwie kilku
mężczyzn przy barze, nie mogła. Podszedłem do niej i
zamówiłem coś do picia. Płacąc, wsunąłem swój
numer telefonu w banknot. Parę godzin później
zadzwoniła i powiedziała, że ma nam coś ważnego do
przekazania. Poprosiłem, by przyjechała na
posterunek złożyć zeznania. Opowiedziała nam o
swoich podejrzeniach co do gangu. Widziała w klubie,
jak wszystkie ofiary brały narkotyki. Problem zaczynał
się, gdy nie miały pieniędzy. Przestępcy dopominali się
o swoje. Mieliśmy z Becket trudną misję. Znaleźć
szefa grupy nie jest łatwo. Jeszcze trudniej
udowodnić, 

Cerber .
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że to on za wszystkim stoi. Kelnerka miała dać nam
informacje, kiedy pojawią się znów w klubie. Byliśmy w
ciągłej gotowości do akcji. Następnego dnia zadzwoniła
i powiedziała, że się zjawili. Zwołałem całą grupę i
pojechaliśmy do klubu. Akcja przebiegła szybko.
Złapaliśmy ich na gorącym uczynku. Mieli ze sobą
narkotyki i pieniądze. Przesłuchując ich, doszliśmy do
wniosku, że do szefa gangu jeszcze długa droga.
Żaden z nich nie chciał powiedzieć, kto zarządza
interesem. Sprawdziliśmy bilingi i znaleźliśmy pewien
numer, który występował u wszystkich i często
nawiązywane były połączenia. Detektyw Peter wysłał
numer do operatora, aby ten przekazał nam informacje
na temat właściciela. Gdy tylko dostaliśmy odpowiedź,
pojechaliśmy aresztować Johna Minera. Cała nowo
jorska od kilku miesięcy go poszukiwała.
 To było niczym pojmanie Cerbera z mitologii. Dzięki
tej sprawie wena wróciła i mogę bez problemów pisać
książki. Wymyśliłem nową serię o niebezpiecznej
policjantce. Ciekawe, co na to Becket, gdy się dowie,
że chcę się nią inspirować i na dłużej zostać
konsultantem. Co prawda ta sprawa nas do siebie
zbliżyła, ale chyba jednak niewystarczająco.

Zbliżają się ferie zimowe, czyli
zasłużony odpoczynek dla

uczniów i nauczycieli. Życzymy
wszystkim udanego

wypoczynku i naładowania
baterii na następny, bardzo

pracowity semestr.
 

.

.

.

.


	PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE
	"Okiem reportera", czyli... szkolne aktualności
	Jasełka bożonarodzeniowe w szkole
	Mały Auschwitz - wycieczka klas 4-6 do Pustkowa
	Uczniowie SP w Łączkach Kucharskich w Ogólnopolskim Projekcie "Lekcje o Funduszach Europejskich V"

	Sukcesy plastyczne naszych uczniów
	Pasowanie na ucznia
	Pokaz historyczny
	Dzień Pluszowego Misia
	Ciekawa lekcja w pierwszej klasie
	Wycieczka do kina i kręgielni
	Zawody Indywidualno-Drużynowe w Biegach Przełajowych - etap powiatowy
	Sport w naszej szkole
	Wodne harce
	Koło teatralne "Wachlarz"
	Przedstawienia jasełkowe dla seniorów
	Aktorzy grający w   jasełkach 2018/2019
	Jasełka na Hali Widowiskowo - Sportowej
	w Ropczycach

	Nowa porcja lektur i literatury współczesnej
	Wiadomości ze szkolnej biblioteki
	Podsumowanie czytelnictwa
	Klub szkolnego literata, czyli debiuty uczniowskie
	STOPKA REDAKCYJNA
	ROK SZKOLNY 2018/2019 NUMER 2
	Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich 39-106 Łączki Kucharskie 469

	Zbliżają się ferie zimowe, czyli zasłużony odpoczynek dla uczniów i nauczycieli. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku i naładowania baterii na następny, bardzo pracowity semestr.
	tel. (17)2213790
	e-mail: lopuch2@poczta.fm
	www.zslkucharskie.edupage.org
	Opiekunowie: Lidia Nykiel, Monika Skiba
	Redaktorzy: Uczennice klasy VIII SP oraz III Gimnazjum



