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 Z Z Z Ze względów organizacyjnych 
nie zdążyliśmy  w poprzednim 
numerze gazetki zamieścić infor-
macji na temat szkolnych jase-
łek. Nie  zapomnieliśmy jednak o 
tym wydarzeniu. Spotkanie z  
bożonarodzeniowym przedsta-
wieniem miało miejsce 19 grud-
nia w świetlicy szkolnej. Ten 
wspaniały występ przygotowali 
uczniowie klas III wraz z wycho-
wawczyniami oraz  panią Anną  
Ratajczak  i  panem Grzegorzem 
Jóźwiakiem. 20 stycznia trzecio-
klasiści reprezentowali naszą 
szkołę w teatrze im. Fredry w 
Gnieźnie, natomiast 21 jasełka 
były wystawione we Wrzesińskim 
Ośrodku Kultury.  

         Aleksandra Andrzejewska 

90 rocznica zwycięskiego  
Powstania Wielkopolskiego 

 

 

Szkolne jasełka 

Numer 3 styczeń — luty 2009  

 B B B Bardzo ważna akademia odbyła się również 17 grudnia,  
gdyż członkowie kółka teatralnego wraz z paniami: A. Ko-
zielską, L. Kozłowicz, I. Kaźmierczak oraz zespół muzyczny 
pod kierunkiem pana G. Jóźwiaka zorganizowali występ  
upamiętniający 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego. 
Symbolem tej zwycięskiej insurekcji była ogromna rozeta 
zawieszona nad sceną. Wrażliwe teksty  i przepiękne pieśni 
patriotyczne wzbudziły w każdym poczucie żalu i smutku z 
powodu trudnej sytuacji, jaka panuje obecnie w Polsce. 
Podczas uroczystości wręczone zostały również nagrody za 
konkurs plastyczny dotyczący powstania: I miejsce zdobył 
Mariusz Krysztofiak , II— Dawid Wolniak, III — Kacper Korcz. 
Na zakończenie wszyscy odśpiewali „Rotę”  - symbol zjedno-
czenia  Polaków. 

   Eryk Kosmala 

W tym numerze: 

Szymon Domżalski zwycięzcą 
konkursu historycznego  

2 

Dzień Babci i Dziadka 2 

Kącik historyczny 3 

Fraszki o szkole 3 

Ankieta osobowa, czyli poznaj 
Pana Dyrektora 

4 

Wiadomości sportowe 5 

Krzyżówka z nagrodami  7 
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 D D D Dnia 14 stycznia 2009 roku odbył się koncert dla klas  0 - IV.  Tym razem  wybraliśmy 
się na Wyspę Gumowego Ucha, aby uratować Dźwiękosłuchy przed wiecznym hałasem. 
Posłużyła nam do tego magiczna Dźwiękogra, w którą zgraliśmy z wielką chęcią. Kon-
cert  udał się świetnie i wszyscy czekamy na następny! 

      Agata Sawa 

MMMMiłośnicy kina (i McDonalda) zobaczyli na prze-
łomie stycznia i lutego dwa hity filmowe: 
„Madagaskar 2” i „Opowieści na dobranoc”. 
Wyjazdy, jak zawsze, zorganizowała pani Lidia 
Kozłowicz. Obydwa filmy dostarczyły kinoma-
nom niezapomnianych wrażeń, a kto nie wie 
jeszcze, kim jest Moto Moto, niech żałuje! ;) 

         
Iwona Kaźmierczak 

Dzień Babci i Dziadka  

Opowieści na dobranoc 
prosto z Madagaskaru 

 D D D Dnia 23 stycznia 2009 r. do szkoły zostali zaproszeni Dziad-
kowie i Babcie uczniów naszej szkoły z okazji ich święta. Po 
przywitaniu i życzeniach p. Dyrektora odbyło się przedstawie-
nie „Jasełka” w wykonaniu uczniów kl. III oraz przedstawienie 
„Czerwony Kapturek”. Młodzi artyści wypadli znakomicie.  

   
 Grzegorz Jóźwiak 

    

Na Wyspie Gumowego Ucha 
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Konkurs  rozstrzygnięty — nagrody rozdane 

 16 16 16 16 stycznia we wrzesińskim Domu Kultury odbyła się wieczornica podsumowująca obchody 
90 Rocznicy  Powstania Wielkopolskiego. Podczas tej pięknej  uroczystości nagrodzeni zostali  
finaliści  konkursu historycznego organizowanego przez  Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne. 
Naszą szkołę reprezentował Szymon Domżalski, który zajął I miejsce wśród zawodników ze 
szkół podstawowych gminy Września. Ze względów organizacyjnych pozostali nagrodzeni zo-
stali uhonorowani 4 lutego. Wtedy też kolejny nasz uczeń, którym był Daniel Olczak, odebrał 
nagrodę za zajęcie IV miejsca. Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy i zapraszamy 
wszystkich chętnych do udziału w kolejnych tego typu konkursach. 

      Lidia Kozłowicz 
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NNNNazwa pierwszej panującej w Polsce dynastii – Piastowie – została wprowa-
dzona dopiero w czasach nowożytnych. Wywiedziono  ją od mitycznego przodka rodu, 
którego imię, Piast, zamieścił w swojej kronice Gall Anonim. Jak wielu innych przodków 
królów, był on rolnikiem, oraczem. Jego syn Siemowit zastąpił na tronie Popiela, nie-
zdolnego do zapewnienia swojemu ludowi dostatku. Gall wymienia kolejnych po Siemo-
wicie przedstawicieli tej dynastii: Lestka oraz Siemomysła, ojca Mieszka I. Niektórzy 
historycy uznają tę listę za wiarygodną tradycję ustną, przekazywaną przez pokolenia aż 
do czasów  jej zapisania na początku XII w. Rozstrzygnięcie tej kwestii nie jest możliwe 
– zapis Galla jest zapisem mitu, który poprzez „mówiące” imiona dynastów  ( Siemowit 
to „mocny ród” , Lestek to człowiek przebiegły, Siemomysł – „myślący o rodzie”) i czyny 
pierwszych władców przekazuje wiedzę o początkach dynastii, objęciu przez nią władzy nad plemieniem, jego ekspansji i budo-
wie państwa. Krótki okres, w jakim dokonała się budowa tego władztwa, wyklucza jednak zbyt dosłownie odczytanie przekazu 
Galla Anonima.     

Pierwszym historycznym potwierdzonym przez współczesne źródła pisane władcą państwa polskiego, nazywanego 
wówczas państwem gnieźnieńskim, był  Mieszko I. Doszedł on do władzy na drodze zbrojnych podbojów. Czyn ten udał mu się 
dzięki bardzo silnej armii, która podziwiana była w całej Europie. Ustalenie dokładnej daty początków jego panowania nie jest 
możliwe; mogło się ono rozpocząć zarówno już w latach czterdziestych X w., jak i dopiero na początku lat sześćdziesiątych. Nie 
można także, jak dotąd, ustalić chronologii kolejnych podbojów, jakich dokonali Piastowie po podporządkowaniu sobie Wielko-
polski. Prowadzone były w latach 960-990 w trzech kierunkach: Pomorza, Mazowsza, ziemi sandomierskiej oraz ziemi przemy-
skiej (Grody Czerwieńskie ). Na krótko przed śmiercią Mieszko opanował Śląsk. W roku 965 zawarł sojusz z Czechami i przypie-
czętował go małżeństwem  z Dąbrówką. Była to córka księcia czeskiego Bolesława. W 966r. Mieszko I i jego dwór przyjęli 
chrzest. Decyzja władcy o przyjęciu sakramentu, podjęta zapewne w gronie współrodowców i możnych, była najważniejszym 
wydarzeniem jego panowania. Nie wiemy, czy poprzedziła ją jakakolwiek akcja misyjna. Piszący kilkadziesiąt lat po tym wydarze-
niu kronikę biskup Thietmar, a także późniejsze przekazy, podkreślają rolę Dąbrówki w nawróceniu męża. Małżeństwo z Dą-
brówką, chrześcijańską księżniczką, służyło oczywiście celom politycznym Mieszka. Władca obawiał się, że po przyjęciu chrztu 
od Niemiec  zaczną się najazdy na jego terytorium pod pretekstem Chrystianizacji. Natomiast przyjęcie chrztu z rąk Czechów, a 
na dodatek  przypieczętowanie tego małżeństwem, tworzyło z nich sojuszników, których nie trzeba było się obawiać. W 992 r. 
Mieszko I  zmarł. Przekazał swoją władzę synowi Bolesławowi Chrobremu.   

         Daniel Olczak 

 ZeszytZeszytZeszytZeszyt    

W moim zeszycie mam same pały, 

Może z dwie piątki by się przydały. 

 Adrian Walkowiak 

 Daniel Olczak 

 O lekcjachO lekcjachO lekcjachO lekcjach    

W szkole, w kinie, w łóżku, w wannie, 

Robię lekcje nieustannie. 

 Patryk Kołtun 

 Krystian Goździewicz 

 W szkole W szkole W szkole W szkole     

W szkole wszyscy ściągi robią, 

Potem one biurka zdobią. 

 Daria Janik 

 Józefina Dominik 

 Olga Mikołajczak 

Mieszko I 
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 NieukNieukNieukNieuk    

Moją wiedzą są koledzy, 

Bez nich jestem jak bez wiedzy. 

         Julia Cieślak 

         Jolanta Grajek 

 ButyButyButyButy    

Mam tyle butów w dzienniku, 

Że muszę je chować w piórniku. 

   Patryk Pawlak 

   Hubert Hampel 

 Powiedz, dlaczego?Powiedz, dlaczego?Powiedz, dlaczego?Powiedz, dlaczego?    

Dałeś uwagę, lecz nie wiem za co, 

Dałeś mi pałę, lecz nie wiem z czego, 

Szóstki nie dałeś, powiedz, dlaczego? 

  Albert Nowicki 

            Kacper Korcz 
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 Ś Ś Ś Świat jest ogromny, a w nim mnóstwo różnych ludzi: sławnych, biednych, bogatych …   
W dzisiejszych czasach dla kariery i  pieniędzy zrobią oni wszystko. Nie rozumiem tylko, 
dlaczego ludziom tak bardzo  te pieniądze są potrzebne. Owszem, trzeba je mieć, by żyć. 
Ale nie tylko one się liczą.  Najważniejsze jest zdrowie. Możemy mieć piękny dom, samo-
chód, ale jeśli nie ma zdrowia, reszta traci znaczenie.  Wielu ludzi zmienia się dla kariery. 
Kobiety robią sobie operacje plastyczne, zmieniają całe swoje życie, charakter, by się 
podobać. To niedorzeczne. Jesteśmy, jacy  jesteśmy, nie powinniśmy w sobie nic zmie-
niać, gdyż każdy z nas ma urok osobisty i talenty, które należy  rozwijać przez całe życie.  

      Karolina Ludwiczak 

Coś o życiu codziennym ... 
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   DZIĘKUJEMY  PANU DYREKTOROWI ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY! 

1. IMIĘ I NAZWISKO: 
  

Zbigniew PrzytarskiZbigniew PrzytarskiZbigniew PrzytarskiZbigniew Przytarski    

2. 
  

ZNAK ZODIAKU: 
  

Skorpion 

3. 
  

MOJE HOBBY: 
  

Sport, szczególnie koszykówka, je-
stem sędzią koszykówki 

4. 
  

ULUBIONE:   
  

ZWIERZĘ: Pies 
  

KOLOR: Niebieski, zielony 
  

JEDZENIE: Kotlet schabowy z buraczkami 
  

FILM/SERIAL: Aktualnie serial „Ranczo” 
 i „Kryminalni” 
  

5. 
  

NAJCZĘŚCIEJ SŁUCHAM: Różnej muzyki., ulubione zespoły z lat 
młodości to Czerwone Gitary i The 
Beatles 

6. 
  

WYMARZONA PODRÓŻ: Dookoła świata 

7. 
  

NAUCZYCIEL, KTÓREGO 
NIGDY NIE ZAPOMNĘ: 

Matematyki ze szkoły podstawowej, a  
właściwie  nauczycielki, której dużo 
zawdzięczam 

8. 
  

W SWOJEJ PRACY LUBIĘ 
NAJBARDZIEJ: 
  

Mimo wszystko prowadzenie lekcji 

9. 
  

GDYBYM ZNÓW BYŁ(A) 
UCZNIEM (UCZENNICĄ): 
  

Pilnie uczyłbym się języka angielskie-
go, niestety nie było wtedy takiej 
możliwości 

10. 
  

MYŚLĘ, ŻE W NASZEJ 
SZKOLE … : 
  

Do pełni szczęścia brakuje sali gim-
nastycznej 

      

Przywiązanie do świata i  jego dóbr— to lep, 
trzymający skrzydła duszy, aby się do Boga nie wzniosła.  
     Św. Augustyn 
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RRRRewelacyjnie spisali się nasi reprezentanci w Indywidual-
nych Mistrzostwach Miasta i Gminy w Tenisie Stołowym, które odbyły 
się 13 i 20 grudnia w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2  we 
Wrześni. Wśród chłopców triumfował Szymon GryczkaSzymon GryczkaSzymon GryczkaSzymon Gryczka, a medal brązo-
wy zdobył Kacper ŁabędzkiKacper ŁabędzkiKacper ŁabędzkiKacper Łabędzki. W kategorii dziewcząt Wiktoria GłowskaWiktoria GłowskaWiktoria GłowskaWiktoria Głowska 
zajęła III miejsce. Sukces naszych pingpongistów nie przyszedł łatwo. 
Czwartoklasiści z Kaczanowa  w drodze na podium musieli stoczyć 
pojedynki ze starszymi od siebie rywalami (kl V – VI). Przyszłość szkol-
nego tenisa rysuje się jak widać w różowych kolorach. 

Pierwsza siódemka zawodników awansowała do finału po-
wiatowego. Są wśród nich nasi medaliści oraz Wiktoria SzelągiewiczWiktoria SzelągiewiczWiktoria SzelągiewiczWiktoria Szelągiewicz 
( V miejsce) i Szymon DomżalskiSzymon DomżalskiSzymon DomżalskiSzymon Domżalski (VII). 

OOOOd listopada trwają zacięte pojedynki tenisi-
stów stołowych  o Grand Prix 2008/2009. Tradycyjnie 
wśród startujących znalazła się liczna grupa zawodni-
ków z SSP w Kaczanowie.  W zorganizowanym przez 
TKKF „Sokół” II turnieju w kategorii chłopców szkół pod-
stawowych równych sobie nie miał Szymon GryczkaSzymon GryczkaSzymon GryczkaSzymon Gryczka. 
Rywalizację wśród dziewcząt na III miejscu zakończyła 
Wiktoria SzelągiewiczWiktoria SzelągiewiczWiktoria SzelągiewiczWiktoria Szelągiewicz. 

 25 stycznia odbył się kolejny turniej, w którym 
na podium stanęli: Wiktoria GłowskaWiktoria GłowskaWiktoria GłowskaWiktoria Głowska (I miejsce), Szy-Szy-Szy-Szy-
mon Gryczkamon Gryczkamon Gryczkamon Gryczka (II) i Alan ŁabędzkiAlan ŁabędzkiAlan ŁabędzkiAlan Łabędzki (III). Do zakończenia 
rozgrywek pozostały jeszcze dwa turnieje. Życzymy 
wszystkim naszym reprezentantom udanych występów, 
tudzież maksymalnych zdobyczy punktowych.   

SSSSzymon Gryczkazymon Gryczkazymon Gryczkazymon Gryczka i Kacper ŁabędzkiKacper ŁabędzkiKacper ŁabędzkiKacper Łabędzki z powodzeniem 
startują w cyklicznych zawodach pingpongowych organizowanych 
przez Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego. W najmłodszej 
kategorii żaków (rocznik 1998) na II Turnieju WTK w Poznaniu, 
Szymon znalazł się w gronie sześciu laureatów  zajmując IV miej-
sce, a jego kompan Kacper, zakończył rozgrywki na XIV pozycji. W 
zawodach startowało 50 młodych adeptów tenisowej sztuki, z 
których wszyscy - z wyjątkiem naszego duetu - to reprezentanci 
klubów sportowych.   

Redaguje Krzysztof Regulski 
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Czwartacy w dobrej formie 

Walka o Wielką Nagrodę 
Żacy z Kaczanowa 

Maraton warcabowy 

Zakończyły się trwające prawie dwa miesiące rozgrywki  
o Mistrzostwo Szkoły w Warcabach Klasycznych. Tak długi prze-
bieg zawodów spowodowany był udziałem wszystkich uczniów z 
klas IV – VI i systemem gier „każdy z każdym” zarówno eliminacji 
klasowych jak i finału. Klasyfikacja końcowa przedstawia się na-
stępująco: 
Dziewczęta  

1.1.1.1.    Karolina LudwiczakKarolina LudwiczakKarolina LudwiczakKarolina Ludwiczak        Va            

2.2.2.2.    Weronika SzkudlarekWeronika SzkudlarekWeronika SzkudlarekWeronika Szkudlarek    Va                

3.         Wiktoria Szelągiewicz3.         Wiktoria Szelągiewicz3.         Wiktoria Szelągiewicz3.         Wiktoria Szelągiewicz    Va            
                    

Chłopcy 
1.1.1.1.    Marek RekielMarek RekielMarek RekielMarek Rekiel        Vb            

2.2.2.2.     Albert NowickiAlbert NowickiAlbert NowickiAlbert Nowicki        VIb     

3.3.3.3.     Adrian WalkowiakAdrian WalkowiakAdrian WalkowiakAdrian Walkowiak        VIa        

 

 

Klasyfikacja drużynowa 

1. Va  30 pkt 

2. Vb  14 

3. VIb  12 

4. IVb  9 

5. VIa  6 

6. IVa  5 

 

Laureaci zawodów będą reprezentować szkołę w 
mistrzostwach powiatu, które jak co roku rozegrane zo-
staną w ZS w Marzeninie pod koniec stycznia b.r. 
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17171717 i 24 stycznia Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 
we Wrześni była miejscem rozgrywania Drużynowych Mi-
strzostw Gminy w Tenisie Stołowym. Jako pierwsi do walki 
stanęli chłopcy, wśród których znaleźli się także reprezentanci 
z Kaczanowa w składzie: Szymon GryczkaSzymon GryczkaSzymon GryczkaSzymon Gryczka, Kacper ŁabędzkiKacper ŁabędzkiKacper ŁabędzkiKacper Łabędzki i 
Klaudiusz WojciechowskiKlaudiusz WojciechowskiKlaudiusz WojciechowskiKlaudiusz Wojciechowski. Nasz zespół wygrywając gładko ry-
walizację grupową (SSP Marzenin, SSP Otoczna) i półfinał (SSP 
nr 1),  dotarł do finału, gdzie po zaciętej walce z gospodarzem 
turnieju SSP nr 2, przegrał 2:3 zajmując II miejsce premiowa-
ne awansem do finału powiatowego. 

Klasyfikacja końcowa: 

SSP 2 

SSP Kaczanowo 

SSP Marzenin 

SSP 1 

SSP Otoczna 

SSP 6 

  Tydzień później o tytuł Mistrza Gminy walczyły druży-
ny dziewcząt. Nasz zespół w składzie Wiktoria GłowskaWiktoria GłowskaWiktoria GłowskaWiktoria Głowska, Wikto-Wikto-Wikto-Wikto-
ria Szelągiewiczria Szelągiewiczria Szelągiewiczria Szelągiewicz, Alicja SzymczakAlicja SzymczakAlicja SzymczakAlicja Szymczak, Wiktoria BączkiewiczWiktoria BączkiewiczWiktoria BączkiewiczWiktoria Bączkiewicz po-
szedł  w ślady chłopców i zajmując II miejsce w turnieju, awan-
sował do rozgrywek na szczeblu powiatu. 

Klasyfikacja końcowa: 

SSP Otoczna 

SSP Kaczanowo 

SSP 2 

SSP Marzenin 

SSP 1 

Markowy zawodnik 

Srebrny awans 

TTTTrwa nadal dobra passa naszych tenisistek i tenisistów 
stołowych. W rozegranych Drużynowych Mistrzostwach Powiatu 
zespół chłopców (Szymon GryczkaSzymon GryczkaSzymon GryczkaSzymon Gryczka, Kacper ŁabędzkiKacper ŁabędzkiKacper ŁabędzkiKacper Łabędzki, Szymon Szymon Szymon Szymon 
DomżalskiDomżalskiDomżalskiDomżalski) zajął I miejsce pokonując SSP 2 3:1 (udany rewanż !), 
SSP Bieganowo 3: 0, SSP Zasutowo 3:0 oraz  SSP Miłosław 3:0 

Drużyna dziewcząt (Wiktoria GłowskaWiktoria GłowskaWiktoria GłowskaWiktoria Głowska, Alicja SzymczakAlicja SzymczakAlicja SzymczakAlicja Szymczak, 
Wiktoria BączkiewiczWiktoria BączkiewiczWiktoria BączkiewiczWiktoria Bączkiewicz, Wiktoria SzelągiewiczWiktoria SzelągiewiczWiktoria SzelągiewiczWiktoria Szelągiewicz  w rozgrywkach tej 
samej rangi zajęła II miejsce.  

Dzięki tym wspaniałym występom nasz team żeński i 
męski awansował do Mistrzostw Rejonu Poznańskiego.    
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BBBBohaterem Mistrzostw Powiatu w Warcabach 
Klasycznych został nasz reprezentant Marek RekielMarek RekielMarek RekielMarek Rekiel. 
Zawodnik SSP w Kaczanowie w siedmiu rozegranych 
rundach, odniósł …7 zwycięstw! Maksymalny dorobek 
punktowy zapewnił mu złoty medal i prawo startu                 
w Mistrzostwach Wielkopolski w Poznaniu. W pierwszej 
dziesiątce sklasyfikowani zostali: Albert NowickiAlbert NowickiAlbert NowickiAlbert Nowicki i Karoli-Karoli-Karoli-Karoli-
nananana Ludwiczak Ludwiczak Ludwiczak Ludwiczak       (V m), Kacper KorczKacper KorczKacper KorczKacper Korcz (VII m), Weronika Weronika Weronika Weronika 
SzkudlarekSzkudlarekSzkudlarekSzkudlarek (X m) 

Kolejny awans!Kolejny awans!Kolejny awans!Kolejny awans!    



7 

 PROPAGUJEMY MODĘ NA ZDROWIE 
 

KRZYŻÓWKA PROFILAKTYCZNA 
 
W tym numerze proponujemy Wam, abyście spróbowali rozwiązać krzyżówkę profilaktyczną.  

Hasło to jeden ze sposobów na zdrowie. 

Wszyscy, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę, a następnie wypełnią kupon i wrzucą do puszki w radio-
węźle, wezmą udział w losowaniu nagród. 

 

 

 

                                

1                               

      2                         

  3                             

        4                       

      5                         

    6                           

        7                       

        8                       

          9                     

10                               

  11                             

        12                       

    13                           

      14                         

  15                             

1   może być od alkoholu, papierosów, gier komputerowych, narkotyków   

2   zdrowy lub niezdrowy ... życia                   

3   ... ma wielkie oczy                       

4   "biała" pora roku                         

5   nasza planeta                         

6   generalna w teatrze                       

7   organ człowieka, szczególnie wrażliwy na nadużywanie papierosów   

8   przyczepił się do psiego ogona                   

9   uzależnienie od papierosów                   

10   prawdziwego poznasz w biedzie         
 

         

11   miała je dziewczynka u Andersena                 

12   picie ich to samo zdrowie                     

13   wskazuje drogę                         

14   ocena, o której marzą uczniowie                 

15   sport to ...                           KUPON 

       ….…………………………..……………………………………. 

Imię i nazwisko, klasa 

 

HASŁO:…………………………..……………………………………………… 
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Autorką krzyżówki jest pani Kinga MeclerAutorką krzyżówki jest pani Kinga MeclerAutorką krzyżówki jest pani Kinga MeclerAutorką krzyżówki jest pani Kinga Mecler    
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 Jeśli darzysz kogoś uczuciem lub sympatią, koniecznie podaruj mu/ jej walentynkę.  Jeśli darzysz kogoś uczuciem lub sympatią, koniecznie podaruj mu/ jej walentynkę.  Jeśli darzysz kogoś uczuciem lub sympatią, koniecznie podaruj mu/ jej walentynkę.  Jeśli darzysz kogoś uczuciem lub sympatią, koniecznie podaruj mu/ jej walentynkę.     

Możesz zrobić ją sam/ sama lub skorzystaj z walentynki umieszczonej w naszej gazetce. Możesz zrobić ją sam/ sama lub skorzystaj z walentynki umieszczonej w naszej gazetce. Możesz zrobić ją sam/ sama lub skorzystaj z walentynki umieszczonej w naszej gazetce. Możesz zrobić ją sam/ sama lub skorzystaj z walentynki umieszczonej w naszej gazetce.     

    

Jeśli zdziwiona jest Twoja minka, 
Z jakiej okazji list ten wysłany, 

Przypomnij sobie, że dziś Walentego 
  - Światowy Dzień Zakochanych. 

 

Redaktor Naczelny: Iwona Kaźmierczak 

Pomoc nauczycielska: Krzysztof Regulski, Grzegorz Jóźwiak, Lidia Kozłowicz, Kinga Mecler 

Pomoc uczniowska: Patryk Kołtun, Daniel Olczak, Aleksandra Andrzejewska, Weronika Gałęzka, Roksana Szewczyk, Dominika Chojnacka , Eryk 
Kosmala, Weronika Szkudlarek, Karolina Ludwiczak, Justyna Pasternak, Agata Sawa, Dominika Gibowska 


