
  

   Nr 3/2018/2019 (kwiecień)  

Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach  



3 

Z inicjatywy i dzięki pomocy Rady Rodzi-
ców SP nr 2 w Sułkowicach 6 lutego br. 
gościliśmy w naszych progach Jaśka Melę –
podróżnika (najmłodszego zdobywcę 
dwóch biegunów w ciągu jednego roku), 
człowieka o wielkim sercu (założyciel Fun-
dacji „Poza Horyzonty”) i głowie pełnej 
pomysłów. Do tego dodajmy jeszcze odwa-
gę, otwartość i skromność. Że takich ludzi 
nie ma? Są. I można ich naśladować.  
A nawet trzeba. 
Można użalać się nad sobą albo szukać  
wymówek, że coś poszło nie tak. Tylko te-
raz jakoś tak głupio, bo Jasiek pokazał, że 
niepełnosprawność (częściowa amputacja  
prawej ręki i lewej nogi) nie jest przeszkodą, 
by żyć pełną życia. Zdobyć dwa bieguny? 
Wspiąć się na Kilimandżaro? Przebiec mara-
ton? Zrobić dla dziewczyny szalik na dru-
tach? Proszę bardzo. „Można siedzieć  
na kanapie i marzyć. Ale marzenia same się 
nie spełnią. Trzeba ciężkiej pracy, bo sam 
talent to tylko 10% sukcesu. I potrzeba  
wytrwałości. Myślicie, że ci, co osiągnęli 
sukces, nie doznawali porażek? Wiele razy 
coś im się nie udawało. Tylko, że oni się  
nie poddawali, dlatego im się udało.” –  
mówił Jasiek. 
Podczas spotkanie podróżnik pokazywał 
zdjęcia z wypraw, opowiadał o relacjach  
w swojej rodzinie, o fundacji, która pomaga 
osobom po amputacji na nowo rozpocząć 
życie („Zaakceptowanie siebie po wypadku 
było najtrudniejsze. Zajęło mi to jakieś dzie-
sięć lat”). 
Potem nadszedł czas na zadawanie pytań. 
Gość z cierpliwością odpowiedział na 
wszystkie. Obecny na spotkaniu pan Bur-
mistrz Artur Grabczyk przyznał, że Jasiek 
przypomniał mu o jego dawnym marzeniu – 
podróży Koleją Transsyberyjską. Uwieńcze-
niem spotkania było „pięć minut” dla foto-

reporterów, czyli selfi z gwiazdą, która za 
gwiazdę wcale się nie uważa. I dobrze, bo to 
po prostu naturalny, sympatyczny człowiek. 
A o wrażeniu, jakie wywarł na młodych  
słuchaczach, niech świadczą często powta-
rzane przez nich słowa: „Bo Jasiek, powie-
dział, że…” Tak się zdobywa autorytet! 
 

mgr Anna Bargieł 

 
Poniżej przedstawiamy fragment wywiadu 
z naszym gościem, który przeprowadziła 
Aleksandra Bercal z klasy 8 a. 
Aleksandra Bercal: Przełomowy moment 
w życiu… Czy w Twoim był nim wypadek? 
Czy można zrozumieć, dlaczego to wła-
śnie mnie się przydarzyło? 
Jasiek Mela: Miałem wtedy 13 lat. Dzisiaj 
mam 30. Kawałek czasu minął, więc dzisiaj  
z perspektywy lat oczywiście patrzę na  
to inaczej i widzę dużo dobrych rzeczy, 
które po części z tego wypadku wyniknęły. 
Ale na początku było mi strasznie trudno. 
Nie byłem wstanie sobie wyobrazić jakiej-
kolwiek pozytywnej przyszłości. Zawsze 
jednak mogłem liczyć na wsparcie różnych 
dobrych ludzi, przede wszystkim rodziców, 
o których wcześniej myślałem: kto, jak kto, 
ale te staruchy to na pewno mnie nie rozu-
mieją. A oni byli przy mnie cały czas, w róż-
nych momentach, nawet tych najgorszych. 
I to chyba sprawiło, że do dzisiaj mamy 
bardzo dobry kontakt. Także koledzy i kole-
żanki z klasy, kiedy wróciłem po wypadku 
do szkoły, dawali mi takie poczucie, że jest 
jak jest, ale trzeba iść do przodu. Ważne jest 
to, kim się jest, co się robi, a nie samo zdro-
wie, pełnosprawność, wygląd. Sporo czasu 
zajęło, żeby się tego nauczyć. 
A.B.: Czujesz się w jakiś sposób inny, gdy 
ktoś nazywa cię „niepełnosprawnym”? 
J.M.: Wiesz co, dzisiaj już nie, ale kiedyś… 
A.B.: Bolało? 

SPOTKANIE Z JAŚKIEM MELĄ 
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J.M.: Tak. Zajęło mi naprawdę dużo czasu, 
żeby sobie powiedzieć tak naprawdę szcze-
rze, że się nie przejmuję niepełnosprawno-
ścią. To trwało naprawdę wiele lat. Przez 
długi czas mojego nastoletniego życia  
wydawało mi się, że jak człowiek jest inny, 
jakkolwiek inny, to po prostu nie pasuje,  
a chcemy pasować, musimy być podobni, 
musimy być wręcz tacy sami. Tak sobie 
jakoś dałem wmówić i przez długi czas bar-
dzo mnie bolało, że „odstaję”. A więc robi-
łem, co mogłem, żeby udawać 
„normalnego”, cokolwiek to znaczy. Każda 
porażka bardzo bolała. 
Nawet jeśli mi się nie zdarzały takie sytu-
acje, żeby ktoś mnie wytykał palcami czy 
wyśmiewał, to ja sam siebie takiego nie 
akceptowałem. Wystarczyło, żeby ktoś  
na mnie spojrzał i już mi się wydawało:  
o kurde, na pewno myśli sobie o mnie same 
najgorsze rzeczy. Myślę, że często sami dla 
siebie jesteśmy najsurowszymi sędziami. 
A.B.: Doceniasz życie? 
J.M.: Myślę, że tak. 
A.B.: Co jest w nim najlepsze? 
J.M.: Ludzie, których cały czas spotykam  
i którzy na co dzień są wokół mnie. Myślę, 
że to oni przede wszystkim stanowią sens  
i powód tego, żeby każdego kolejnego dnia 
wstawać z łóżka. 
A.B.: Czym dla ciebie są podróże? 
J.M.: Przede wszystkim okazją do spotkania 
różnych ludzi i do uczenia się zaufania. 
Zwłaszcza wobec innych, obcych. Są też 
okazją, żeby trochę przewartościować swoje 
życie. Czy potrafię docenić to, co na co 
dzień mam? Jak się podróżuje z plecakiem, 
śpi w namiocie to po powrocie do domu, jak 
miło jest się położyć w mięciutkim łóżeczku, 
otworzyć okno, zamknąć okno, włączyć 
muzyczkę, wykąpać się, nie chodzić ciągle 
śmierdzącym, kupić sobie na zapas żarcie  
i schować je w lodówce… Podróż uczy doce-
niać takie rzeczy. Być wdzięcznym za to, co 

na co dzień mamy. 
A.B.: W czasie wypraw przeżyłeś z pewno-
ścią wiele niezwykłych sytuacji. Która Cię 
szczególnie poruszyła? 
J.M.: Byłem kiedyś w Kambodży. Siostra  
wysłała mi z Polski SMS-a, że jest tam wysy-
pisko śmieci, na którym mieszkają ludzie – 
całymi rodzinami. Pojechałem tam. I to było 
coś, co mnie bardzo uderzyło. Zmieniło 
moje rozumienie słowa „bieda”. 
Zobaczyłem, jak ludzie żyją, nie mając kom-
pletnie nic. Budują sobie schronienia ze 
śmieci, blach. Mimo to nie siedzą i narzeka-
ją, tylko po prostu starają się jakoś sobie 
radzić. Widząc mnie, ewidentnie sto tysięcy 
razy bogatszego, nie podchodzą i nie że-
brzą, tylko uśmiechają się, zagadują swoim 
dziwnym językiem, zapraszają na coś  
do jedzenia. To też uczy mnie tego, żeby 
doceniać swoje życie i to, co mam. 
 

Wywiad z Jaśkiem Melą przeprowadziła 
  Aleksandra Bercal z 8 a, oprac. Anna Bargieł 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO  
INTERNETU 
11 lutego 2019 roku z okazji Dnia Bezpiecz-
nego Internetu do biblioteki szkolnej zostali 
zaproszeni uczniowie klas pierwszych i dru-
gich waz z Paniami wychowawczyniami. 
Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli przy-
gody Jaśka, który nieustannie łamał zasady 
bezpiecznego korzystania z Internetu.  
Dzieci bezbłędnie wyciągały wnioski z po-
tknięć beztroskiego chłopaka, prawidłowo 
odpowiadając na pytania prowadzących 
lekcje Pań bibliotekarek. Szybko przeniosły 
je na znane im sytuacje z życia codziennego, 
wykazując się wiedzą, iż wszelkie podejrza-
ne zdarzenia należy natychmiast zgłaszać 
osobom dorosłym: rodzicom, nauczycielom, 
policji. 
Podsumowując, Panie bibliotekarki wskazy-
wały najważniejsze wartości, które liczą się 
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w życiu: lojalność, przyjaźń, zaufanie. Przy-
pomniały dzieciom, że świat wirtualny nie 
istnieje naprawdę. 
Na lekcji wychowawczej do biblioteki zosta-
li z kolei zaproszeni uczniowie klas czwar-
tych i piątych wraz z Paniami wychowaw-
czyniami. Uczestniczyli oni w lekcji na te-
mat cyberprzemocy. Młodzież obejrzała 
film pt. ,,Gdzie jest Mimi?”, opowiadający  
o młodej dziewczynie, która jej doświadczy-
ła. Uczniowie uświadomili sobie, jakie skut-
ki niesie ze sobą ta forma przemocy i jakie 
konsekwencje grożą jej sprawcom. Ucznio-
wie starszych klas obejrzeli w skupieniu 
film ,,Stop cyberprzemocy”, a następnie 
odbyły się na ten temat dyskusje w klasach. 
Nie pominięto też Netykiety, przypomina-
jąc te proste, ale niezbędne dla normalnego 
funkcjonowania zasady. 
Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu wszy-
scy wspierający akcję mieli na sobie coś 
czerwonego, a zespół szkolnego radiowęzła 
nadał podczas lekcji wychowawczej specjal-
ną audycję tematyczną. 
Dodatkowo na korytarzu została umiesz-
czona wystawa dotycząca bezpiecznego 
korzystania z Internetu. 
Wszyscy, którym leżało coś na sercu, mogli 
skorzystać ze specjalnej poczty, którą  
dostarczali przeprosiny lub miłe słówka  
dla swoich koleżanek i kolegów. 
Wnioski z naszej akcji można streścić  
powtarzając za Immanuelem Kantem: Po-
stępuj tak, jakbyś chciał, aby inni postępo-
wali wobec ciebie” (Nie tylko w Internecie). 
 

mgr Bogumiła Perchlicka 

SPOTKANIE Z HISTORIĄ 
W dniu 12 lutego 2019 r. wszyscy uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego zostali zaproszeni 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną  
do udziału w spotkaniu z historią Sułkowic. 
Po powitaniu i krótkim wstępie pani Dyrek-
tor Małgorzaty Dzidek, wszystkie klasy  
z wielkim zainteresowaniem obejrzały  
prezentację multimedialną przedstawiającą 
historię naszego miasta do 1969 roku.  
Prześledziliśmy początki istnienia, rozwój 
kowalstwa, czasy kryzysu, wojen, działalno-
ści kulturalno-oświatowej. Dowiedzieliśmy 
się jak dawniej wyglądały Sułkowice,  
co kiedy powstało, jak ważne było dla nas 
kowalstwo. Spotkanie odbyło się w związku 
z obchodami jubileuszu 50 lecia nadania 
praw miejskich naszej miejscowości, w któ-
re to włączają się wszystkie instytucje  
i szkoły działające na terenie Gminy. Był to 
kolejny już przykład współpracy pomiędzy 
Szkołą Podstawową nr 2 imienia Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego a Gminną Biblio-
teką Publiczną. 

mgr Anna Gatlik 

HISTORIA JUŻ O WAS  
NIE MILCZY 

Pod tym hasłem w obecnym roku szkolnym 
obchodziliśmy w naszej szkole Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
1 marca Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. Co to za święto? 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych” jest obchodzony corocznie, nie jest 
jednak dniem wolnym od pracy. Pierwszy 
dzień marca jest dniem szczególnie symbo-
licznym dla żołnierzy antykomunistycznego 
podziemia – tego dnia w 1951 roku wykona-
ny został wyrok śmierci na kierownictwie IV 
Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawi-
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wa w Biertowicach i Harbutowicach oraz 
mgr Dorota Twardosz – Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Sułkowicach i mgr Dorota Małek-
Moskal – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sułko-
wicach. 
Konkurs był drużynowy i składał się z czte-
rech etapów: testu wiedzy na temat układu 
nerwowego i narządów zmysłu, prezentacji 
wybranych z listy chorób i zaburzeń,  
prezentacji przygotowanego modelu oka  
i ucha oraz quizu na temat wad i chorób 
narządów zmysłu. 
Nie kwestionowanym hitem tegorocznego 
konkursu była jaskra. Prawie wszystkie 
drużyny przygotowały prezentacje na jej 
temat oraz wiele pytań w quzie dotyczyło 
właśnie jaskry. 
Podczas gdy komisja konkursowa spraw-
dzała prace, uczestnicy mieli możliwość 
obejrzenia filmu oraz poczęstowania się 
przygotowanym dla nich posiłkiem. 
Walka była bardzo wyrównana. Ostatecznie 
zmagania wygrała drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej w Rudniku, a drugie miejsce zajęli 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzy-
waczce oraz druga drużyna ze Szkoły  
Podstawowej w Rudniku. Trzecie miejsce – 
drużyna z Szkoły Podstawowej w Krzy-
waczce. Kolejne miejsca podzieliły między 
siebie drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1  
i Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach 
oraz ze Szkoły Podstawowej w Biertowi-
cach i Harbutowicach. 
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody uczest-
nikom konkursu wręczył Pan Marceli Pacut 
– Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Suł-
kowicach. Fundatorem nagród dla uczestni-
ków konkursu był Burmistrz Gminy Sułko-
wice - mgr Artur Grabczyk. 
Pragniemy podziękować Panu Burmistrzo-
wi za ufundowanie nagród oraz Pani  
Dorocie Małek-Moskal za organizację  
i przebieg konkursu. 

klasowych zabaw dzieci integrowały się, 
umacniały swoje więzi i poznawały siebie 
nawzajem w nieco innych sytuacjach, niż 
zwykle. Zaprezentowały wzorową postawę  
i zasłużyły na wielką pochwałę. 
Serdecznie dziękujemy Trójkom Klasowym 
za pomoc oraz wszystkim rodzicom, którzy 
poświęcili swój czas, aby przygotować  
poczęstunek oraz pomysłowe i bardzo kolo-
rowe stroje karnawałowe dla swoich  
pociech. Wsparcie przez Państwa naszych 
działań jest dla nas nieocenione. Dziękuje-
my też Dyrekcji Szkoły za umożliwienie 
nam zorganizowania zabaw dla naszych 
uczniów i wyrozumiałość, gdyż cicho to my 
się nie bawiliśmy :) 

Wychowawczynie kl. I i II 

OKIEM I UCHEM 
W środę 13 marca 2019 roku w naszej szkole 
odbyła się szósta już edycja Gminnego  
Konkursu Biologicznego. Temat zmagań 
uczestników tegorocznego konkursu 
brzmiał „ Okiem i uchem”. O godzinie 900-

nastąpiło przywitanie w naszej szkole 
wszystkich przybyłych drużyn. Było ich 
dużo. Każdą ze szkół reprezentowały jedna 
lub dwie drużyny. Razem w zmaganiach 
wzięło udział 10 drużyn czyli 40 osób! 
Uczniów do konkursu przygotowywały:  
mgr Jolanta Pękala – Szkoła Podstawowa  
w Rudniku, mgr Renata Trzebońska –  
Szkoła Podstawowa w Krzywaczce,  
mgr Katarzyna Makuch – Szkoła Podstawo-

słość”. 
Kim byli żołnierze wyklęci? 
Postanowiliśmy dowiedzieć się tego oraz 
uczcić ich pamięć specjalnie przygotowaną 
na ten dzień audycją radiową, którą przygo-
towała klasa 7 a wraz z wychowawczynią. 
Podczas audycji poznaliśmy genezę obcho-
dów tego dnia jak i historię życia kilku z nich 
– żołnierzy wyklętych. Byli to między innymi 
generał August Fieldorf pseudonim „Nil” 
oraz Danuta Siedzikówna pseudonim 
„Inka”. Wcześniej mogliśmy poznać sylwetki 
kilku z nich dzięki przygotowanej gazetce  
w holu szkoły. Po wysłuchaniu audycji  
poszczególne klasy miały do wykonania 
różne zadania. Uczniowie klas I i II zaprojek-
towali dla nich medal za odwagę. Klasy 
czwarte wykonały projekty znaczków pocz-
towych o tematyce związanej z żołnierzami 
wyklętymi. Uczniowie klas piątych napisali 
listy do żołnierzy niezłomnych, w których 
wyjaśniali za co im dziękują. Również 
uczniowie klasy siódmej i ósmych oraz 
wszystkie oddziały gimnazjalne mieli  
wyznaczone zadania. Wszyscy zmagali się  
z rozwiązaniem krzyżówki. Najlepiej krzy-
żówkę rozwiązali uczniowie klasy 3c, 3e i 8b. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy. 
Prace plastyczne naszych najmłodszych 
uczniów zdobią gazetkę w holu naszej szko-
ły, gdzie możemy podziwiać ich pomysło-
wość i zdolności artystyczne. 
 

mgr Dorota Małek-Moskal 
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W klasach i na korytarzach szkolnych można 
było spotkać wiele różnorodnych postaci: 
Czerwonego Kapturka, Kopciuszka, Spider-
mana, policjantów, piłkarzy, żołnierzy  
i cały wachlarz kolorowych zwierzątek: 
myszki, pieski, króliczki, żabki itp. Nad  
tymi, którym serce mocniej zaczęło bić czu-
wał genialny iniekonwencjonalny doktor 
House. Wszystkim dopisywały wspaniałe 
humory. 
Rodzice zadbali o słodki poczęstunek dla 
dzieci. Oczywiście dominowały pączki i fa-
worki. Warto dodać, że polskie słowo karna-
wał to zapożyczenie z włoskiego 
„carnevale”, oznaczające „pożegnanie mię-
sa”. Stąd, w tym wesołym czasie na stołach 
dominują potrawy mięsne oraz słodkie prze-
kąski. Chcemy spożyć jak najwięcej tych 
produktów, by nie brakowało ich nam pod-
czas trwania Wielkiego Postu. Według  
staropolskich przesądów, jeżeli ktoś nie zje 
w tłusty czwartek ani jednego pączka,  
to w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 
Wychowawczynie zorganizowały dla dzieci 
zabawy taneczne i konkursy z nagrodami. 
Były to m.in.: wybór króla i królowej balu, 
taniec z kotylionem, quiz o bajkowych  
balach, tańce z miotłą i ze wstążką, maska-
rada oraz wiele innych. Ich celem było 
przede wszystkim wzbogacenie wiedzy 
dzieci na temat tradycji karnawałowych  
w Polsce i na świecie. Najbardziej znany  
w Europie jest karnawał w Wenecji, który 
przyciąga tysiące turystów. Zaś największy  
i najbardziej widowiskowy karnawał odbywa 
się oczywiście w Rio de Janeiro. Nagłaśniany 
przez media trwa 5 dni i 5 nocy. Jego pod-
stawową atrakcją jest pokaz tańca latyno-
amerykańskiego - samby. W Kanadzie gorą-
ce tańce zastępują igrzyska w tworzeniu 
lodowych rzeźb. Natomiast w dawnej  
Polsce podczas zapust odbywały się kuligi 
połączone z biesiadowaniem do białego 
rana i pochody przebierańców. Podczas 

28 lutego 2019 r. w tłusty czwartek odbyły 
się zabawy karnawałowe w klasach drugich, 
zaś tydzień wcześniej w maskaradzie 
uczestniczyły dzieci z klas pierwszych. 
Uczniowie ozdobili sale bibułą, serpentyną  
i balonami. Założyli stroje imitujące bohate-
rów swoich ulubionych bajek, a także maski 
przygotowane na zajęciach artystycznych. 

KARNAWAŁ 2019 
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Zwycięzcom serdecznie gratulujemy  
a wszystkim uczestnikom dziękujemy  
za udział w konkursie i zapraszamy na kolej-
ną jego edycję – już za rok. 

 
W imieniu organizatorów 

mgr Dorota Małek-Moskal 

od ryżu, ziemniaków (uwaga - kilka tysięcy 
odmian), kukurydzy, owoców (3 tysiące 
odmian) po kawę. 
Nasz Gość w niezwykle sugestywny sposób 
opowiadał o niepowtarzalnej wyprawie  
do amazońskiej dżungli, rejsie po najdłuż-
szej, liczącej ok. 7 000 km, rzece świata  
aż do jej ujścia liczącego 150 km. Sama 
Amazonka ze wszystkimi dopływami ma 
więcej wody niż wszystkie następne 8 rzek 
razem. 
Podróżnik, opowiadając o swojej wyprawie, 
wykorzystywał zdjęcia, które sugestywnie 
oddawały jej niezwykłość. W atrakcyjnej 
formie przekazał informacje o ludziach  
z indiańskiej wioski, w tym o dzieciach, któ-
re, aby zwrócić na siebie uwagę, przychodzi-
ły ze swoim "domowym zwierzątkiem " -  
w tym wypadku był to kilkumetrowy wąż. 
Wyprawa do dżungli to nie tylko fascynacja 
jej niezwykłością - kryją się w niej liczne 
niebezpieczeństwa - m.in. niebezpieczne 
owady i insekty (a jest ich tu 2.5 mln gatun-
ków), kajmany, piranie, skorpiony. Niebez-
pieczne są także rośliny - kolce niektórych 
zawierają truciznę. Bardzo spodobała się 
wszystkim opowieść o zabawie z delfinami - 
jedynymi przedstawicielami gatunku delfina 
słodkowodnego - o różowej skórze i nieby-
wale elastycznym ciele. 
Nie zabrakło też polskiego akcentu - Pan  
S. Kempski przypomniał, że to polski  
podróżnik Jacek Pałkiewicz odkrył, znajdu-
jące się na wysokości 5 170 m npm. źródło 
Amazonki, źródło Apacheta. 
Ta atrakcyjna lekcja geografii zapewne jesz-
cze kiedyś zostanie powtórzona. Zobaczy-
my, w jaki rejon świata zaprosi nas ten,  
a może inny podróżnik. 
 

mgr Krystyna Krzykawska 

ŚWIAT JEST KSIĄŻKĄ  
 
"Świat jest książką, a ci, którzy nie podró-
żują czytają tylko jedną jej stronę". 

/Św. Augustyn/ 
 
20 marca wszyscy uczniowie naszej szkoły 
mieli okazję do odbycia niezwykłej podróży 
do jednego z najciekawszych zakątków 
naszej planety - Amazonii. 
Wszystko za sprawą podróżnika Pana  
Samuela Kempskiego, jednego z członków 
założonej w 2003 r. grupy "trzask.pl". Spełnił 
on nie tylko swoje marzenie, aby zobaczyć 
świat na własne oczy, ale dzieli się tym  
z innymi. Czy warto było się z nim w tę  
podróż zabrać? Reakcja słuchaczy zdecydo-
wanie to potwierdziła. 
Amazonia to jedno z najbardziej niezwy-
kłych miejsc na Ziemi, skrywające w sobie 
wiele tajemnic. Często nazywana jest płuca-
mi świata. Ten cudowny świat to potężny 
ekosystem o wręcz magicznym statusie 
wśród wszystkich podróżników. Tutaj  
rośnie największy las deszczowy na świecie, 
który swoim obszarem zahacza o Brazylię, 
Kolumbię, Peru, Surinam, Gujanę i Gujanę 
Francuską, Wenezuelę i Ekwador. Ten 
wiecznie zielony las ma tu odpowiednie 
warunki - roczna suma opadów przekracza-
jąca 2000 mm, wysoka temperatura o ni-
skich amplitudach dziennych i rocznych oraz 
wysoka wilgotność powietrza. Rośnie w nim 
40 tysięcy odmian roślin, w tym wiele zna-
nych nam ze sklepów - począwszy  
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J.H.: Powiedziałbym takiej osobie, że warto 
próbować swoich sił, bo ta wiedza może 
nam się przydać w realizacji planów zawo-
dowych. 
 
W.S.: Jak spędzacie wolny czas? Jakie są 
Wasze pasje? 
N.S.: . Moją główną pasją jest gra na gita-
rze. Bardzo lubię też oglądać filmy.  
J.H.: Moja pasją jest Speedcubing, czyli 
układanie kostki Rubika na czas, piłka noż-
na, a także jazda na rolkach i rowerze.   
Ponadto jestem jeszcze lektorem w litur-
gicznej służbie ołtarza w naszej parafii. 
 
W.S.: Jakiego rodzaju książki i filmy pre-
ferujecie? 
N.S.: Moim ulubionym gatunkiem filmów 
są dreszczowce, a  ulubionym gatunkiem 
książek są horrory. 
J.H.: Bardzo lubię oglądać seriale i fil-
my  science fiction oraz horrory.  Moj ulu-
biony serial to La casa de papel (Dom  
z papieru). 
 
W.S.: Jaką książkę zabralibyśice ze sobą 
na bezludną wyspę? 
N.S.: "W górach szaleństwa".  
J.H.: Na bezludna wyspę  zabrałbym piłkę  
i kostkę Rubika.  
 
W.S.: Dokończcie zdania: 
N.S.:  Szanuję… mądrych ludzi.    
Moim autorytetem jest/są… 
Randy Blythe i Mark Morton. 
Moje motto życiowe brzmi… 
Zazdrość jest pierwszym stopniem do ambicji. 
J.H.: Szanuję… zdanie osób starszych i mą-
drzejszych ode mnie.  
Moim autorytetem jest/są… 
moi rodzice oraz Pan Jezus. 
Moje motto życiowe brzmi… 
Żyj tak, żeby po twoim odejściu ludzie mówili, 
że bez ciebie jest nudno. 
 

Wywiad przeprowadziła  
Wiktoria Stokłosa 3 d  

NAS KOLEDZY Z BLISKA 
W bieżącym numerze Naszej Dwójki prezen-
tujemy wywiad z uczniami klasy 8 b:  
Norbertem Skonieczką, laureatem Małopol-
skiego Konkursu z Języka angielskiego oraz 
Janem Hołotą, Finalistą Małopolskiego  
Konkursu z Geografii.  
 
Wiktoria Stokłosa: Wiem, że zakwalifiko-
waliście się do etapu wojewódzkiego kon-
kursów przedmiotowych. Powiedzcie  
naszym czytelnikom z jakiego przedmiotu. 
Norbert Skonieczka: Z języka angielskie-
go. 
Jan Hołota: Z geografii. 
 
W.S.: Jak przygotowywaliście się do kon-
kursu przedmiotowego? 
N.S.: Przygotowywałem się bardzo inten-
sywnie, niekiedy opuszczałem szkołę, aby 
poświęcić ten czas na naukę na konkurs, co 
spowodowało duże zaległości, lecz moim 
zdaniem warto było. 
J.H.: Pomagała mi pani Marta Przęczek. 
Mocno mnie motywowała, poświęcała dużo 
czasu, spędzając ze mną kilka godzin dzien-
nie. Całkowicie poświęcałem się nauce, 
przez co rezygnowałem z wielu przyjemno-
ści np. treningów.  
 
W.S.: Co powiedzielibyście osobom, które 
chcą iść w Wasze ślady? 
Jak powinni się przygotowywać? 
N.S.: Jeśli jakaś osoba pragnie osiągnąć coś 
podobnego do mnie, powinna wiedzieć, że 
uczenie się na konkurs powinno być priory-
tetem. Otrzymywanie dobrych ocen i rów-
noczesne zdobycie dobrego wyniku na kon-
kursie jest wręcz niemożliwe. Trzeba do 
pewnego stopnia zlekceważyć przedmioty 
szkolne i skupić się na swoim konkursie. 
Myślę, że opuszczenie szkoły tydzień przed 
konkursem i poświęcenie tego czasu na 
intensywną naukę też jest bardzo istotne. 
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GORĄCO POLECAM SZUFLADA  
 
Wiktoria Stokłosa o książce Dziecko Wojny. 
 
Akcja książki rozgrywa się w latach 90 XX 
wieku w Jugosławii. Główną bohaterką po-
wieści jest dziesięcioletnia Ana, która jest 
świadkiem narastającego konfliktu pomię-
dzy Chorwatami, a Serbami. Dziewczynka 
mieszka razem ze swoimi rodzicami oraz 
młodszą siostrą w Zgrzebiu. Gdy młodsza  
z córek państwa Jurić zaczyna chorować, 
rodzice decydują się zabrać córkę do Saraje-
wa. Niestety podróż ta nieodwracalnie 
zmieni życie Any. 
"Wojna w Zagrzebiu zaczęła się od paczki 
papierosów. Już wcześniej zdarzały się spię-
cia, szeptane nad moją głową pogłoski  
o incydentach w innych miastach, ale żad-
nych wybuchów, nic wprost. (...) Ale teraz 
Serbowie zablokowali drogi na wybrzeże, 
przynajmniej tak mówiono". 
Gdy pierwszy raz usłyszałam o ,,Dziecku 
Wojny'' pomyślałam, że wojna na Bałkanach 
będzie tu głównym wątkiem. Tak jednak nie 
było. Fabuła książki opowiada przede 
wszystkim o dorastaniu głównej bohaterki,  
o jej przemianie, próbie stawienia czoła 
sytuacji w jakiej się znalazła. Autorka skupiła 
się głownie na tym, aby pokazać jak wojna 
jest w stanie wpłynąć na ludzi. Akcja książki 
momentami jest bardzo dynamiczna, spra-
wia, że nie potrafimy ani na chwilę przerwać 
czytania. Czasami jednak bardzo się ciągnie. 
Mimo to uważam, że ,,Dziecko Wojny'' to 
książka, która na każdym zrobi ogromne 
wrażenie. Dodatkowo warto zaznaczyć, że 
historia wojny w Jugosławii jest niesamowi-
cie ciekawa i zasługuje na to, aby bliżej się 
jej przyjrzeć. 
 

Wiktoria Stokłosa 3d 
 

25 marca br. odbył się w naszej szkole  
Wiosenny Festiwal Nauki pod hasłem: 
"Urodziny księżniczki Matematyki", ponie-
waż 2019 rok jest dedykowany właśnie 
"królowej nauk". 
Uczniowie klas I i II wykonali kolorowe ma-
kiety zamku Księżniczki Matematyki, nato-
miast starsi z klas IV i V zaprojektowali  
i wykonali jej portret z uwzględnieniem 
wskazanych figur geometrycznych oraz 
rozwiązywali zagadki i zadania matema-
tyczne. Najstarsi - uczniowie klas VII, VIII i III 
gimnazjum musieli zmierzyć się z zadaniami 
problemowymi (konstrukcyjnymi), matema-
tycznymi, logicznymi, szachowymi i sudoku. 
Taki trening z pewnością podniósł ich kon-
dycję "przedegzaminacyjną". 
Wzorowo ze swoim zadaniem poradzili so-
bie najmłodsi, a wśród starszych rywalizację 
klasową wygrały klasy Va i Vb oraz III a III b.  
 

mgr Maria Lipińska, mgr Anna Bargieł  
 
Poniżej przedstawiamy nagrodzone prace. 

Klasa I b 

Klasa I a 
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 ŻYCZENIA 
 
W dzień Święta Wielkanocnego życzymy 
jaja smacznego. Świąt pogodnych i rado-
snych oraz tchnienia wiosny. Wesołego 
zajączka, co po stole bryka. Smakołykami 
wypełnionymi świątecznego koszyka, 
smacznego jajka, mokrego dyngusa.  
Radości płynącej ze Zmartwychwstania 
Chrystusa. 

Klasa 7 a 
 
Z okazji Świąt Wielkanocnych, życzę Ci 
smacznego jajka i mokrego Śmigusa Dyn-
gusa. 

Dla Jagódki - Daria 7 a 
 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych życzę Ci smacznego jajka, udanych 
wypieków, wielu święconek. Żeby ten czas 
spędzony z rodziną był dla Ciebie najmilszy 
na świecie i oczywiście jak polska tradycja 
głosi - niech Śmigus Dyngus wodę za progi 
wnosi.  

Emilia  7 a 
 
Życzę wszystkim zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych. 

Patrycja  7 a 
 
Z okazji Świąt życzę wszystkim szczęścia, 
radości, smacznego jajka i miło spędzonego 
czasu z rodziną. 

Amelia  7 a 
 
Pogody, słońca i radości, a w niedzielę dużo 
gości, w poniedziałek dużo wody, zdrowia 
szczęścia oraz zgody. 

Julia 7a 
 
Świat jest pełen różnych życzeń i świąt, ale 
jedna jedyna jest Wielkanoc. Z tej okazji 
życzę wszystkim, aby Święta Wielkanocne 
były piękne i wesołe, żeby koszyczek był 
pełny i obfity. W zdrowiu i radości, bez 

Klasa II b 

Klasa II a 

Klasa V a 

Klasa V b 
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zbierano karmę dla psów i kotów, aby  
pomóc w utrzymaniu Przytuliska w Harbu-
towicach. W akcję trwającą 2 tygodnie 
(28.01- 08.02.2019) zaangażowali się m.in. 
wychowankowie klas młodszych wraz  
z rodzicami, a dostarczone dary sięgały  
ok. 60 kg zbiorów. 
Każdy uczeń biorący udział w akcji otrzymał 
pochwałę słowną oraz pozytywną uwagę  
w zeszycie uwag wychowawców, co także 
stanowi motywację dla niesienia pomocy  
w przyszłości. 
Żywność dostarczyliśmy do właścicieli 
schroniska dnia 15.02.2019r., za co byli 
bardzo wdzięczni, jednocześnie prosząc  
o dalszą pomoc, kolejnej zimy. Szkoła  
również się cieszy, że mogła pomóc i wystą-
pić z inicjatywą, która kształtuje właściwe 
wzorce wychowawcze u dzieci i całego  
otaczającego środowiska. 
 

mgr Zofia Fijał 
 

Konkurs historyczny  
 

26 lutego 2019r. w Zespole Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 
odbył się konkurs powiatowy pt.: „Wielki 
Test Wiedzy o Historii Polski”, edycja I – 
„Od Piastów do Jagiellonów”. Szkołę Pod-
stawową nr 2 imienia Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Sułkowicach reprezento-
wało czterech uczniów: Dawid Leśniak (3B), 
Szymon Dziadkowiec (3B), którzy zajęli  
3 miejsce oraz uczennice klasy 8B - Oliwia 
Wołek i Jagoda Chomenko. Wspólnie uzy-
skali najwięcej punktów ze wszystkich Szkół 
Podstawowych w powiecie. 
Konkurs był podzielony na dwa etapy. 
Pierwszy składał się z 30 pytań o zróżnico-
wanym stopniu trudności, następnie komi-
sja wyłoniła 3 zwycięskie drużyny (w tym 
reprezentantów z klasy 3B), którzy zakwali-
fikowali się do drugiego etapu - miał on 
formę ustną i składał się z 5 rund. Zdobyta 

ilość punktów przez Dawida Leśniaka  
i Szymona Dziadkowca zapewniła im wyso-
kie 3 miejsce.  
Serdecznie gratulujemy! 
 

mgr Anna Stożek 
 

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapa-
miętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. –
Konfucjusz. 
 
To motto gminnego konkursu,, Ja to 
wiem!”, który odbył dnia 26 lutego 2019 
roku w Szkole Podstawowej im. Kazimierza 
Wielkiego w Rudniku. Uczestnicy musieli 
wykazać się wiedzą i umiejętnościami  
a zakresu biologii, chemii i fizyki. Na dobry 
początek każdy z uczestników wykonywał 
wylosowane wcześniej doświadczenie,  
następnie je omawiał i wyciągał wnioski. 
Tutaj wszyscy spisali się wspaniale. Potem 
był interdyscyplinarny test i krzyżówka.  
Nie było łatwo. Uczniowie wykazali się  
szeroką wiedzą, a wyłonienie trójki najlep-
szych wymagało aż podwójnej dogrywki. 
Miło nam poinformować, że nieźle spisali 
się reprezentanci naszej szkoły, uczniowie 
klasy 8B: Janek Hołota i Konrad Wilk.  
Konrad znalazł się wśród laureatów zajmu-
jąc drugie miejsce. Gratulujemy! 
Za możliwość porównania swoich wiado-
mości i umiejętności z kolegami z innych 
szkół, ciekawe doświadczenia, które dodat-
kowo zaprezentowali nam organizatorzy 
oraz bardzo miłą atmosferę dziękujemy 
dyrekcji oraz Paniom organizatorkom:  
mgr Jolancie Pękala i Iwonie Wojtycza. 
 

mgr Bogumiła Perchlicka 

 
Prawdziwy skarb 

 
27 lutego 2019 r. gościliśmy aktorów z kra-

względu na wszystko, ale zawsze z rodziną.  
 

Izabela Płoszczyca 5 b 
 
Wszystkiego najlepszego Niki! Z okazji Two-
ich dwunastych urodzin życzę Ci dużo zdro-
wia, szczęścia, pomyślności i czego sobie 
życzysz.  

Martyna 5 b 
 
Iza, z okazji Twoich urodzin życzę Ci wszyst-
kiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia  
i pomyślności. 

Krystian 5 b 
 
Wszystkiego najlepszego Nikola!  
Dużo zdrowia, szczęścia i radości 

życzy Ania 5 b 
 
Wszystkiego najlepszego z okazji dwuna-
stych urodzin. Aniu, życzę Ci dużo zdrówka, 
szczęścia, wymarzonych prezentów oraz 
miłości. 

Nikola 5 b 
 
Droga Izo! Za niedługo zbliżają się Twoje 
urodziny więc z tej okazji życzę Ci spełnienia 
marzeń, dużo szczęścia, zdrowia, wszystkie-
go, co  najlepsze. Żeby Twoje marzenia  się 
spełniły, żebyś była zawsze szczęśliwa  
i uśmiechnięta.  

 Zuzanna 5 b 
 
Z okazji dwunastych urodzin życzymy Ci 
Kamilu, spełnienia marzeń, dużo zdrowia, 
szczęścia, radości, dobrych ocen w szkole  
oraz dużo kolegów i koleżanek. 

 
Koledzy z klasy 5 b  
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 Synku, przed godziną w szafce były dwa 
ciastka, a teraz jest tylko jedno. Co się 
stało?  

 To nie moja wina. Było ciemno i nie  
zauważyłem tego drugiego.  

 
 Synku, kiedy poprawisz jedynkę z mate-

matyki? 
 Nie wiem, mamusiu, nauczyciel nie  

wypuszcza dziennika z rąk.  
 
Na lekcji polskiego:  
 Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy 

wielkich liter?  
 Kiedy mamy słaby wzrok!   
 
 Czym różni się kura od ucznia? 
 Kura znosi jajko przez minutę, a uczeń 

musi znosić szkołę przez siedem godzin 
dziennie!  

 
 Jasiu czy lubisz chodzić do szkoły?  
 Tak, bardzo lubię. I lubię wracać ze szko-

ły. Nie lubię tylko tego czasu między 
pójściem a przyjściem. 

 
Redakcja 

HUMOR 
 Bolku, jak nazywał się Chrobry?  
 Nie wiem.  
 No, przecież tak jak ty!  
 Nowak?!  

 
Pomóż zwierzętom 

przetrwać zimę  
 

Kolejną akcją naszej szkoły był zupełnie 
nowy pomysł pt.: „POMÓŻ ZWIERZĘTOM 
przetrwać zimę”. 
Miała ona na celu uświadomienie i przypo-
mnienie dzieciom, że o zwierzętach zawsze 
należy pamiętać, a także uwrażliwienie  
na potrzeby naszych uroczych przyjaciół- 
czworonogów. 
Akcję organizowała świetlica szkolna, gdzie 

OGŁOSZENIA 



zasady rekrutacji. Idąc z duchem  
czasu podczas targów każda szkoła  
w „atrakcyjny” sposób próbowała zachęcić 
młodzież do podjęcia decyzji o rozpoczęciu 
nauki w ich szkole. Pokaz musztry, strzela-
nie na strzelnicy, warsztaty baristyczne, 
prezentacje multimedialne, występy zespo-
łów muzycznych, uczestniczenie w pokazo-
wych lekcjach, rozmowy z nauczycielami, 
starszymi kolegami na pewno pomogą 
uczniom w dokonaniu właściwego wyboru 
dalszej drogi kształcenia. 

 
Osiągnięcia sportowe  

 
W dniu 10 stycznia 2019 r. odbyły się Powia-
towe Zawody Pływackie w Myślenicach. 
Naszą szkołę reprezentowali: Wiktoria  
Bochenek kl. VIII b, Nikola Godzik kl. III c, 
Radosław Kuchta kl. III e, Jakub Moskal  
kl. VIII b, Sebastian Bochenek kl. VIII a. 
Nasi pływacy bardzo się starali i walczyli  
o zdobycie jak najlepszej lokaty, jednak 
najszybszym okazał się Sebastian  
Bochenek, który zdobył I miejsce w stylu 
dowolnym i awansował do zawodów woje-
wódzkich. 
Jesteśmy bardzo dumni, gratulujemy  
i życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji. 

 
Opiekun: mgr Maria Zajda 

 
6.02.2019r. odbyły się Gminne Zawody  
w Narciarstwie Alpejskim w Harbutowicach. 
Nasza szkołę reprezentowali: Kuchta Emilia 
VII A, Piwowarska Wiktoria VII a, Moskal 
Jakub VIII b, Skonieczko Norbert VIII b, Bo-
chenek Sebastian VIII a, Gardoń  
Franciszek VIII a, Kuchta Radosław III e, 
Moskal Emilia III e, Światłoń Barbara III e, 
Burliga Gabriela III e, Skorut Dawid V a, 
Garbień Jakub V a, Sroka Adrian V a,  
Burliga Martyna V b, Furgała Nikola V b, 
Gąsienica Aleksander VIII a. 
W kategorii klas VII, VIII podstawówki i III 
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kowskiego teatru „Inspiracja”. Nasi naj-
młodsi uczniowie (klasy I, II i IV Szkoły Pod-
stawowej) obejrzeli przedstawienie 
pt. Prawdziwy skarb, gdzie bohaterami byli 
powolny żółw i sprytna papuga, dwa od-
mienne charaktery. Żółw Klemens i papuga 
Klara, którzy znaleźli się na bezludnej  
wyspie, od początku mieli problemy z poro-
zumieniem się. Jednak z czasem, głównie  
w celu odnalezienia pirackiego skarbu,  
nawiązali współpracę. 
Dzieci łatwo rozpoznały w przedstawionych 
postaciach cechy niepożądane w grupie, 
zobaczyły, że dokuczanie innym, jest nie-
grzeczne i nie należy się tak zachowywać. 
Wiedziały jakie zachowanie jest właściwe  
i potrafiły wymienić cechy prawdziwego 
przyjaciela.  
W bajkowej konwencji przypomniane  
zostały podstawowe zasady zachowania  
i elementarnej kultury wobec rówieśników  
i starszych. 

mgr Teresa Chodnik-Bigaj 

 
TARGI EDUKACYJNE 

 
W dniu 14 marca 2019 roku uczniowie  
Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach 
wzięli udział w XVI Targach Edukacyjnych 
Powiatu Myślenickiego. Uczniowie zapo-
znali się z ofertą powiatowych szkół  
i odwiedzili: Zespół Szkół Zawodowych  
i Ogólnokształcących w Sułkowicach,  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopol-
ska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubiń-
skiego, I Liceum Ogólnokształcące  
im. Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół Tech-
niczno- Ekonomicznych im. Mikołaja Reja 
oraz Zespół Szkół im. Andrzeja Średniaw-
skiego. Trzecioklasistów i ósmoklasistów 
oprowadzono po każdej z wymienionych 
szkół, pokazano im pracownie, a także przy-
bliżono im ofertę edukacyjną szkoły oraz 
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gimnazjum. 
Dziewczęta zajęły: 
1. Kuchta Emilia – I miejsce 
2. Piwowarska Wiktoria – II miejsce 
Chłopcy zajęli: 
1. Bochenek Sebastian – II miejsce 
W kategorii klas V i VI 
1. Furgała Nikola – I miejsce 
Gratulujemy i dziękujemy za udział w zawo-
dach. Zwycięzcom życzymy powodzenia  
na zawodach powiatowych. 
 

Opiekunowie grupy:  
mgr Maria Zajda, mgr Celina Moskal 

 
Dnia 12 lutego 2019 r. odbyły się w naszej 
szkole Gminne zawody w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt i Chłopców w kategorii Igrzysk 
Młodzieży. 
Naszą szkołę reprezentowali: 
Dziewczyny: 
Włoch Monika, Moskal Amelia, Skała  
Sandra, Liszka Natalia, Kondracka Zofia, 
Stokłosa Wiktoria, Wata Patrycja, Kania 
Magdalena, Piwowarska Wiktoria, Boczkaja 
Patrycja, Konieczkowicz Amelia, Daria  
Oliwa 
Chłopcy: 
Profic Kacper, Latoń Kacper, Śmiłek  
Arkadiusz, Malina Maciej, Zajda Krzysztof, 
Moskal Jakub, Niepsuj Bartłomiej, Biela 
Damian, Trąbka Jan, Szuba Michał 
Nasze drużyny spisały się wspaniale i zajęły 
I miejsca. Będą nas reprezentować na za-
wodach powiatowych. 

 
Opiekun: mgr Maria Zajda 

 
Dnia 14.02.2019r. odbyły się Gminne Zawo-
dy w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców  
w kategorii Igrzyska dzieci. 
Naszą szkołę reprezentowali: 
Dziewczynki: 
Pilch Oliwia, Biela Julia, Burliga Martyna, 
Rak Emilia, Biela Gabriela, Furgała Nikola, 

Bercal Julia, Gielata Zuzanna, Latoń Anna, 
Płoszczyca Izabela, Garbień Emilia, Malina 
Julita. 
Chłopcy: 
Sroka Adrian, Sroka Konrad, Garbień Jakub, 
Łakomy Patryk, Skorut Dawid, Goryczkie-
wicz Artur, Latoń Jakub, Ochnicki Adam, 
Gibas Przemysław, Tyrpa Kacper. 
Zarówno drużyny dziewcząt jak i chłopców 
bardzo dzielnie walczyli. Włożyli dużo serca 
i wysiłku w walkę o zwycięstwo, jednak  
w tym roku nie udało się wygrać. Zespół 
dziewcząt zajął II, a chłopców III miejsce. 
Dziękujemy i gratulujemy. 
  

Opiekun: mgr Maria Zajda 
 

Drużyna piłkarek ręcznych najlepsza  
w powiecie 

 
W dniach 19 i 21 luty drużyny dziewcząt  
i chłopców z naszej szkoły brały udział  
w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży  
w Piłce Ręcznej. Drużyna dziewcząt poko-
nała po świetnej grze wszystkie rywalki  
i zajęła I miejsce oraz awansowała do roz-
grywek rejonowych.  
Natomiast drużyna chłopców po zaciętej 
walce zajęła dobre IV miejsce.  
Dziękujemy za wspaniałą grę i zaangażowa-
nie oraz życzymy dalszych sukcesów. 
Trzymamy kciuki za dziewczyny, które będą 
nas reprezentowały w rejonie.  
 

Opiekun: mgr Maria Zajda 


