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NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI 
 

 

   

,,Wakacyjne rady”  

 
Głowa nie jest od parady 

służyć musi dalej.  

Dbaj więc o nią i osłaniaj,  
kiedy słońce pali. 

 
 

Płynie w rzece woda  

chłodna, bystra, czysta, 
tylko przy dorosłych 

z kąpieli korzystaj. 
 

Jagody nieznane,  
gdy zobaczysz w borze: 

Nie zrywaj! Nie zjadaj! –  
bo zatruć się możesz.  

   

Urządzamy grzybobranie,  
jaka rada stąd wynika:  

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,  
nie wkładaj go do koszyka.  

   
Biegać boso jest przyjemnie,  

ale ważna rada: 
- idąc na wycieczkę pieszą 

dobre buty wkładaj!  
   

Gdy w polu, w lesie, czy za 
domem  

wykopiesz  przedmiot zardzewiały  

- nie dotykaj go! 
Daj znać dorosłym! 

Śmierć niosą groźne przedmioty!  
W.  Badalska 
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Na musicalu "Wikingowie" 
 

Dnia 20 kwietnia br. odbyła się 

wycieczka klas IV – VI do Gdańska. 

Uczniowie wraz z opiekunami podziwiali 

pomnik Neptuna oraz spacerowali nad 

rzeką Motławą. Głównym celem wycieczki 

był musical dziecięcy pt. Wikingowie. 

Musical nieletni w Domu Technika. Był to 

magiczny spektakl o rodzinie, przyjaźni, 

dojrzałości i poszukiwaniu szczęścia. 

O wartościach, które są niezmienne od 

tysięcy lat. Uczniowie wyszli z teatru 

zadowoleni i rozbawieni, gdyż w musicalu 

nie zabrakło humoru i zaskakujących 

zwrotów akcji. 

 

Śpiewać każdy może... 
  

  

Dnia 25 maja 

2018 r. odbył się 

Szkolny konkurs 

piosenki „Śpiewać 

każdy może…” 

Konkurs 

skierowany został 

do uczniów klas IV – VI, a jego 

organizatorem była p. Iwona Magalska. 

Celem konkursu było: 

 wspieranie najzdolniejszych 

wokalnie uczniów, 

 propagowanie kultury muzycznej 

wśród uczniów naszej szkoły, 

 rozwijanie talentów estradowych, 

 kształtowanie umiejętności 

współzawodnictwa. 

Uczestnicy śpiewali indywidualnie 

wybrany przez siebie utwór w języku 

polskim. W konkursie wzięło udział 9 

uczniów. Jury wybierając najlepszych 

solistów,  wzięło pod uwagę swobodę 

sceniczną wykonawców oraz ich 

umiejętności wokalne. 

 W konkursie zwyciężyła  Zuzanna 

Podjacka śpiewająca piosenkę „Upiłam się 

tobą” Drugie miejsce „wyśpiewała” sobie 

Agata Kobus, wykonując piosenkę 

„Powietrze” z repertuaru Natalii Szroeder. 

Trzecie miejsce zajęli: Agnieszka 

Sławińska oraz Krzysztof Szweda. 

Wyróżniono także śpiew Julii 

Bielińskiej  oraz Natalii Lewandowskiej. 

Publiczność nagrodziła gromkimi brawami 

wszystkich wykonawców, ale najbardziej 

spodobał się jej hit „Ściernisko”, 

zaśpiewany przez Krzysia Szwedę. 

Gratulujemy zwycięzcom talentu 

wokalnego i zachęcamy do udziału 

w konkursie w przyszłym roku. 

 

Dzień Rodziny 
 

  Dnia 29 maja uczniowie klas I-III  

obchodzili Dzień Rodziny. Dzieci pragnęły 

uczcić ten wyjątkowy dzień przygotowując 

dla swoich mam i ojców program 

artystyczny.  Pod kierunkiem 

wychowawczyń: p. Elżbiety Małeckiej, p. 

Iwony Magalskiej i p. Pauliny Jankowskiej 

w obecności zaproszonych rodziców, 

recytowały wiersze, śpiewały piosenki, 

przedstawiały inscenizacje, śmieszne 

scenki z życia rodziny, tańczyły tańce do 

znanych, młodzieżowych piosenek. 

Rodzice z dumą i ze wzruszeniem słuchały 

swoich dzieci. Po zakończeniu części 

artystycznej otrzymały od swoich pociech 

laurki, kwiaty, upominki, słodkie buziaki 

oraz złożyły im najserdeczniejsze 

życzenia. Przy słodkim poczęstunku 

rodzice wraz z dziećmi spędziły miłe 

chwile na rozmowach z wychowawcami. 

 

Dzień Dziecka 
  

Dnia 30 maja  2018 r. w szkole 

w Wielkim Bukowcu  został 

zorganizowany Dzień Dziecka połączony 

z Dniem Sportu. Świetną rozrywką dla 

dzieci były dmuchańce tj. zjeżdżalnie 

dmuchane, trampoliny, zamki dla 

młodszych przedszkolaków, uczniów klas 

I-III i starszych, ufundowane przez Radę 
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Rodziców naszej szkoły. Zgodnie 

z ustalonym harmonogramem dzieci 

korzystały z urządzeń pod nadzorem 

wychowawców i opiekunów 

w wyznaczonych godzinach. 

Wychowawcy przygotowali super zabawy 

dla uczniów wraz z fantastycznymi  

niespodziankami. Przedszkolaki wraz ze 

swoimi opiekunami były na pikniku. 

Rozrywką dla klas I-III była możliwość 

namalowania sobie świecącego tatuażu, 

które wykonywała jedna z mam. Była 

muzyka, taniec, konkursy sportowe, 

muzyczne i plastyczne. 

Klasy IV-VI miały 

zorganizowany „Szkolny Turniej 

Palanta”. Turniej prowadził dyrektor 

szkoły Jarosław Wrzałka. Drużyny były 

mieszane. Uczniowie łączyli się w grupy 

12 osobowe. Grupy nadały sobie 

wymyślone  nazwy. W wyniku rywalizacji 

drużyn ogłoszono wyniki: 

  

IV miejsce „TEAM CZARNYLAS” 

III miejsce „LECHIA GDAŃSK” 

II miejsce „PALANTY Z WYKOPEM” 

I miejsce „DZIKIE STRZAŁY” 

Grupy drużynowe otrzymały pamiątkowe 

dyplomy. 

  

Każdy uczeń otrzymał zdrową żywność - 

owoce jogurty, napoje, wodę. Klasy starsze 

samodzielnie wykonały pyszne, 

ekologiczne kanapki warzywne. 

Uczniowie spożywali je podczas przerwy 

w turnieju. Najważniejsze, że cała 

społeczność szkolna – uczniowie, rodzice 

i nauczyciele razem spędzili wspaniały 

dzień na wspólnej zabawie. 

Zdrowa żywność i artykuły do wykonania 

ekologicznych kanapek ufundowane 

zostały przez Gminę Skórcz. 

 

Egzamin na kartę rowerową 
 

5 czerwca 2018 r. odbył się 

w naszej szkole egzamin na kartę 

rowerową. Do szkoły przybył asp. K. 

Spychalski, który sprawdził wiedzę 

i umiejętności uczniów. Uczniowie pisali 

test, który składał się z 20 pytań 

dotyczących: ruchu pieszych, ruchu 

rowerów, znaków drogowych, 

pierwszeństwa przejazdu na 

skrzyżowaniach oraz pierwszej pomocy. 

Po napisaniu testu nadszedł czas na 

wykazanie się umiejętnościami poruszania 

się po  drodze. 

 
 Klasa 4 cały rok przygotowywała się do 

tego egzaminu i świetnie sobie poradzili. 

Cieszymy się, że kolejni uczniowie zdobyli 

karty rowerowe i mogą już samodzielnie 

poruszać się rowerem. Należy jednak 

zawsze pamiętać o bezpieczeństwie oraz 

zasadzie ograniczonego zaufania. 

Życzymy bezpiecznych rajdów 

rowerowych! 
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Wycieczka do Gdańska 
 

       14 czerwca uczniowie klas I – III 

wzięli udział w wycieczce do Gdańska. 

Najpierw spacerowaliśmy alejkami Parku 

Oliwskiego a potem zwiedziliśmy 

Archikatedrę Oliwską. Największą atrakcją 

wycieczki było ZOO. Podczas przejażdżki 

wycieczkową ciuchcią, dzieci miały okazję 

zobaczyć niespotykane na co dzień 

zwierzęta i ptaki pochodzące ze wszystkich 

kontynentów. Przyglądanie się zachowaniu 

egzotycznych zwierząt budziło wśród 

dzieci wiele emocji. Pan przewodnik w 

ciekawy sposób opowiadał o życiu 

zwierząt zamieszkujących Miejski Ogród 

Zoologiczny. Wycieczka okazała się nie 

tylko wspaniałym przeżyciem, ale również 

atrakcyjną lekcją przyrody. W drodze 

powrotnej, pomimo zmęczenia i upału 

dzieciom dopisywały humory, wzajemnie 

dzieliły się wrażeniami. 

 

Wycieczka do Warszawy 
 

W dniach 13 – 15 czerwca 2018 r. 

odbyła się wycieczka do Warszawy. 

Uczniowie z klas IV – VI wraz 

z wychowawcami przez trzy dni zwiedzali 

nasza stolicę. Pierwszym punktem 

programu wycieczki była Telewizja 

Polska, gdzie uczniowie mieli okazję 

zobaczyć telewizję od kuchni. Odwiedzili  

studio „Pytania na śniadanie”, a także 

studio mundialowe. Pan przewodnik 

ciekawie opowiedział o pracy reżysera, 

dźwiękowca, a także dziennikarza. Prosto 

z telewizji pojechali na spacer do Łazienek 

Królewskich i kolejno do Wilanowa, gdzie 

mogli podziwiać piękny pałac i kolorowe 

ogrody. Na zakończenie dnia pojechali na 

Cmentarz Powązkowski, gdzie zobaczyli 

groby m. in. Czesława Niemena, rodziców 

Fryderyka Chopina i Stanisława 

Moniuszko. Następnie zmęczeni, ale pełni 

wrażeń dotarli do trzygwiazdkowego 

hotelu na nocleg wypocząć, bo następnego 

dnia czekały ich jeszcze większe atrakcje. 

Pierwszą z nich i chyba najbardziej 

oczekiwaną była wizyta na Stadionie 

Narodowym. Wszyscy bardzo 

podekscytowani maszerowali trasą naszych 

piłkarzy. Kolejnym punktem wycieczki 

było zwiedzania Muzeum POLIN,  gdzie 

mogli poznać historię polskich Żydów. 

Następnie uczestnicy wycieczki spotkali 

się z przewodnikiem, który ich oprowadził 

po warszawskiej starówce. Uczniowie 

zobaczyli  Plac Zamkowy z Kolumną 

Zygmunta, Rynek Starego Miasta, Zamek 

Królewski, Krakowskie Przedmieście 

z Pałacem Prezydenckim, Grób 

Nieznanego Żołnierza ze zmianą warty. Po 

tak wyczerpującym dniu udali się na obiad, 

a potem poszli do centrum Złote Tarasy, 

gdzie obejrzeli film „Wyszczekani”.  

Ostatni dzień wycieczki rozpoczęli 

od zobaczenia ogrodów znajdujących się 

na dachu Biblioteki Uniwersytetu 

Warszawskiego. Było to dość ciekawe 

zobaczyć ogród na dachu budynku. 

Drugim punktem programu było Centrum 

Nauki Kopernik. W centrum tym mogli 

poznawać prawa przyrody oraz 

samodzielne przeprowadzać różne 

doświadczenia. Prosto z centrum udali się 

na przystanek metra i pojechali do Pałacu 
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Kultury i Nauki. Wjechali na XXX piętro 

i ostatni raz mieli okazję obejrzeć 

panoramę stolicy. Po godz. 15.00 

wyruszyli w drogę powrotną.  

Wszyscy zgodnie stwierdzili, 

że ”Warszawę da się lubić!”.  

 

 

 
 

Turniej Piłki Nożnej  
  

            W dniu 8 czerwca w PSP 

w Wielkim Bukowcu odbył się już VII 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 

Gminy Skórcz. Mieliśmy przyjemność już 

po raz kolejny gościć reprezentacje 

piłkarskie ze szkół podstawowych w: 

Pączewie, Mirotkach oraz Zelgoszczy. 

Tradycją już jest, iż w dniu turnieju zawsze 

dopisuje nam świetna pogoda. I tym razem 

nie zabrakło słońca. 

            Po przywitaniu przybyłych gości 

odbyło się losowanie kolejności spotkań 

oraz przypomnienie regulaminu. Turniej 

Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 

Skórcz został rozegrany systemem „każdy 

z każdym”, a mecze trwały 2 x 10 minut. 

Dopisała pogoda, sportowy nastrój oraz nie 

zabrakło adrenaliny i pięknych akcji 

kończących się bramkami. 

Nagrody w turnieju oraz gratulacje, 

drużyny i indywidualnie wyróżnieni, 

otrzymywali z rąk patrona turnieju – wójta 

Gminy Skórcz Sławomira Czechowskiego. 

 

Klasyfikacja końcowa: 

I miejsce - PSP Zelgoszcz 

II miejsce - PSP Pączewo 

III miejsce - PSP Mirotki 

IV miejsce - PSP Wielki Bukowiec 

 

            W turnieju prowadzona była 

klasyfikacja o tytuły najlepszego 

bramkarza oraz najlepszego piłkarza 

w polu. Oba tytuły zdobyli reprezentanci 

z PSP w Zelgoszczy. 

Zespoły otrzymały pamiątkowe puchary 

oraz piłki nożne. Wyróżnieni 

indywidualnie zawodnicy otrzymali 

statuetki. Strudzeni piłkarze otrzymali 

owoce oraz wodę mineralną. 

Wyrazy wdzięczności dla Wójta Gminy 

Skórcz Sławomira Czechowskiego, który 

nigdy o nas nie zapomina i wspiera 

duchowo oraz materialnie naszą 

inicjatywę. W tym roku także ufundował 

nagrody oraz poczęstunek. Dziękujemy 

zespołom za udział oraz ich opiekunom za 

przygotowanie uczniów do turnieju. 

 

 
 

20.05.2014r. byliśmy na wycieczce 

w szkolnej bibliotece. Pani Elżbieta 

Małecka zapoznała nas z przeznaczeniem 

biblioteki i księgozbiorem. Każdy z nas 

mógł wziąć wybraną książkę z ilustracjami 

i ją obejrzeć.  Potem odkładaliśmy je 

na wyznaczone miejsce. Wysłuchaliśmy 

opowiadanie pt.: ŚWINKA PEPA 

W PRZEDSZKOLU,  po powrocie do sali 

wykonaliśmy ilustracje na ten temat. Panie 

ogłosiły i zorganizowały jak co roku 

konkurs plastyczny           pt.: „Spotkanie 

z książką”. Jury spośród nauczycieli naszej 

szkoły nagrodziło prace. 

„Słoneczka” 
 I miejsce Justyna Świeczkowska 

 II miejsce Magdalena Grzonka 

 III miejsce Anastazja Kreja 

 

WYRÓŻNIENIA: 

-Oliwia Gałkowska 

-Agata Langowska 

-Michał Richert 

-Jakub Tomaszewski 



 6 

Grupa starszaków wykonała prace 

plastyczne po wysłuchaniu opowiadania 

„Jasia i Małgosi” 

 

„Motylki” 

 I miejsce -Zuzanna Kreja 

                 -Hubert Jaszczerski 

 II miejsce Samanta Smoleńska 

 III miejsce Filip Kozłowski 

WYRÓŻNIENIA 

-Zofia Borys 

-Jacek Wrzosek 

 

22.05.2018r. Wycieczka do Godziszewa 

na „Kociewski Piknik Naturą Malowany”. 

Celem było poznanie osobliwości miejsca -

Zagroda Kociewska. Pobyt na świeżym 

powietrzu w słoneczną pogodę sprzyjał 

uczeniu się  kociewskich nazw zwierząt 

i zabawie. Dzieci skakały na Skoczej 

Górze, grały w Mini- Golfa, wchodziły na 

szczyt Stogu słomy. Dzieci mogły 

pojeździć 

AUTKAMI-RETRO, poszukiwać złota 

w kopalni złota, chodzić po 

labiryncie      i w małpim gaju-tor 

przeszkód. Dzieci podążały ścieżką, na 

której spotykały zwierzątka. Potem był 

poczęstunek na świeżym powietrzu 

i powrót do szkoły. Czas szybko minął 

a wrażenia z pobytu pozostały. Dzieci 

wrócą tam z rodzicami.  

25.05 2018 r. Z okazji  „Dnia Rodziny” 

przygotowaliśmy stoły i gazetkę 

okolicznościową. Sami ubraliśmy opaski 

w serduszka. Pragnęliśmy uczcić ten 

wyjątkowy dzień przygotowując dla 

swoich rodziców program artystyczny. Na 

wstępie pani M. Pater powitała w imieniu 

nauczycieli i opiekunów, przybyłych gości 

i złożyły życzenia „Rodzicom” z okazji ich 

święta, oraz zaprosiły do wspólnej zabawy. 

Pan dyrektor Jarosław Wrzałka również 

złożył życzenia i obejrzał przygotowany 

program artystyczny. Pod kierunkiem 

wychowawczyń oraz opiekunów 

w obecności zaproszonych rodziców 

recytowaliśmy wiersze, śpiewaliśmy 

piosenki i tańczyliśmy walc cesarski, 

„Krakowiak” i inne tańce i pląsy. Rodzice 

z dumą i ze wzruszeniem nas słuchały. Po 

zakończeniu części artystycznej otrzymały 

od swoich dzieci laurki, upominki oraz 

słodkie buziaki. Złożyliśmy im 

najserdeczniejsze życzenia oraz 

zaśpiewaliśmy głośno „Sto lat”. Przy 

słodkim poczęstunku rodzice wraz z nami 

spędzili miłe chwile. Potem były tańce 

integracyjne z rodzicami „ Bugi”, 

„Walczyk dla rodziców” i inne. 

Dnia 30.05.2018 r. Obchodziliśmy 

Przedszkolny Dzień Dziecka. Tego dnia 

odbyło się rozstrzygnięcie przedszkolnego 

konkursu plastycznego „Spotkanie 

z książką”. Dyrektor Jarosław Wrzałka 

wręczał przygotowane dyplomy za udział 

i za zajęcie miejsca w organizowanym 

konkursie. Nagrody ufundowali rodzice 

i nauczyciele. Sponsorem poczęstunku 

była p. Elżbieta Małecka ze szkolnej 

biblioteki. Świetną rozrywką dla dzieci 

były Dmuchańce tj. zjeżdżalnie dmuchane, 

trampoliny, zamki dla młodszych 

przedszkolaków, ufundowane przez Radę 

Rodziców naszej szkoły. Zgodnie 

z ustalonym harmonogramem dzieci 

korzystały z urządzeń pod nadzorem 

wychowawców i opiekunów 

w wyznaczonych godzinach. 

Wychowawcy przygotowali super zabawy  

wraz z niespodziankami. Przedszkolaki 

wraz ze swoimi opiekunami były na 

pikniku. Była muzyka, taniec, konkursy 

sportowe, muzyczne i plastyczne. Każde 

dziecko otrzymało zdrową żywność- 

owoce jogurty, napoje, wodę. Dzieci 

i nauczyciele razem spędzili wspaniały 

dzień na wspólnej zabawie. Sponsorami 

zdrowej żywności była Gmina Skórcz. 
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Prowadzimy 

zdrowy styl zycia 
Owoce i warzywa są ważnym 

źródłem przeciwutleniaczy, substancji 

przeciwzapalnych, błonnika oraz witamin 

– zwłaszcza witaminy C, prowitaminy A, 

mikro i makroelementów. Warzywa są 

także dobrym źródłem niezbędnych 

składników mineralnych: magnezu, 

manganu, molibdenu, wapnia, cynku 

i miedzi. Czyli wszystkiego co ważne w 

diecie dziecka, ale też osoby dorosłej. 

Dlatego też stanowią niezbędny składnik 

codziennej diety.  

Zaleca się by w diecie dzieci pojawiało się 

pięć porcji warzyw i owoców dziennie. 

Zawarty w warzywach i owocach błonnik 

pokarmowy reguluje pracę przewodu 

pokarmowego. Należy jednocześnie 

podkreślić, że owoce nie powinny być 

spożywane bez ograniczeń, gdyż zawierają 

cukry proste oraz że jedną porcję owoców 

stanowi już pół szklanki soku. Warto 

pamiętać, że największą wartość 

żywieniową mają świeże warzywa i owoce 

podane w postaci surowej. Warzywa są 

bogatym źródłem witamin (np. C, witamin 

z grupy B, beta-karotenu), składników 

mineralnych (potasu, magnezu, wapnia, 

miedzi, manganu, molibdenu, żelaza) oraz 

węglowodanów (głównie skrobi). Zawarte 

w owocach witamina C oraz beta-karoten 

są związkami o silnym działaniu 

przeciwutleniającym i przeciwzapalnym, 

a składniki mineralne, takie jak potas, 

magnez, wapń, żelazo czy cynk, wchodzą 

w skład m.in. składników budulcowych 

zębów, kości. W potrawach 

przygotowywanych dla dzieci powinno się 

wykorzystywać przede wszystkim świeże 

warzywa sezonowe. W okresie zimowym z 

powodzeniem można sięgać po warzywa 

mrożone i przetwory.  

 

Jabłka to owoce, których najcenniejszym 

składnikiem są pektyny, odpowiedzialne za 

obniżanie cholesterolu we krwi. Zawarte w 

nich substancje odżywcze uszczelniają 

naczynia krwionośne. 

Śliwki - wyróżniają się dużą zawartością 

cynku, który jest niezbędny do wzrostu, 

dostarczają też witamin A i E oraz żelazo, 

przeciwdziałające anemii. 

Morele to kolejny owoc leczący anemię. 

Mają dużo żelaza i witaminy A oraz wapń, 

fosfor i potas. 

Czarne porzeczki - w ich przypadku 

łatwiej określić, czego nie zawierają. Te 

smaczne owoce są świetne jako dodatek do 

ciast, galaretek, jako składnik soków 

i dżemów, które dzieci bardzo lubią. 

Zawierają witamin C, E, H, magnez, cynk, 

potas, bor, fosfor, miedź, żelazo oraz 

mangan. Są pożyteczne 

w przeciwdziałaniu anemii u dzieci, bo 

obecna w nich witamina C wspomaga 

wchłanianie żelaza. 

Jagody nie mają zbyt wielu witamin, ale 

pomagają w leczeniu biegunki, działają 

przeciwzapalnie. 

Maliny to letnie owoce zawierają sporo 

witaminy B2, mangan oraz cynk, 

poprawiają apetyt. 

Jeżyny - żelazo, wapń, miedź i magnez to 

ich główne substancje odżywcze. 

Papryka to źródło witaminy C, 

prowitaminy A, a także selenu, 

regulującego przemianę materii i 

przyspieszającego usuwanie toksyn z 

organizmu. 

Pomidory zawierają likopen, 

zmniejszający ryzyko chorób serca oraz 

bardzo dużo witaminy C, przydatnej 

zwłaszcza w sezonie jesienno - zimowym. 

Mają w sobie także potas. 

Kapusta kiszona to świetne źródło 

witamin A, B, C i E oraz B12.  

Czosnek- jego ostry smak może czasem 

nie odpowiadać. Jednak warto go dodać do 

sałatek czy zupy ze względu na 

właściwości antybiotykowe. 

Marchew- zawiera witaminę A karoten. 

Pietruszka- znajdziesz w niej witaminę C. 

 

Paweł Czubek, kl. VI 
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Krzyżówka, którą przygotował 

Lena Jankowska:  

 
1. pora dnia, w której śpimy 

2. duży Adaś 

3.  do pieczenia 

4. pani …Magalska 

5. nasz kraj 

6. zielona na łące 

 

 
 

 
Rebus przygotowany przez Jacka Szwedę: 

 
 

 

 

 

 
 

Zagadka nr 1 
Czytaj od początku albo wspak, nic nie 

szkodzi. I tak się nie zmieni nazwa znanej 

łodzi. 

 

Zagadka nr 2 
Zimne, słodkie i pachnące  

jemy latem w dni gorące. 

 

 
 

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu 

wołają:  

- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs 

klasowy "Czyja mama jest 

najpiękniejsza?". Wszyscy głosowali na 

swoje własne mamy, a Ty dostałaś dwa 

głosy.... 

 

 
 

Nauczyciel języka polskiego pyta się 

uczniów:  

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika 

"niedziela"?  

- Wakacje, proszę pani! 
 

 
Wyłoniono zwycięzców 

poprzedniego numeru czasopisma. 

Nagrodę otrzymali: Julia Cybula, Natalia 

Urban i Natalia Lewandowska. 
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