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Podstawowej 

im. Świętej Jadwigi Królowej 
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WITAMY W II PÓŁROCZU ROKU 

SZKOLNEGO 2020/2021 

Witamy po przerwie w przededniu 

zakończenia roku szkolnego. 

Za nami intensywny rok pracy w 

odmiennych warunkach. W tym czasie 

Wasi najstarsi koledzy przygotowywali się 

do pierwszego, ważnego egzaminu w ich 

życiu- Egzaminu Ósmoklasisty.  

Nadszedł wreszcie upragniony czas 

powrotu do szkolnych murów, klasowych 

spotkań, wspólnej integracji i spędzania 

czasu na świeżym powietrzu.  

Życzymy spokojnych wakacji i do 

zobaczenia we wrześniu      . 

 

 

https://www.spdulowa.one.pl/historia-szkoly/ 

 

 *styczeń- maj 2021 – kontynuacja 

zdalnego nauczania 

* 17maj-28 maj 2021- nauczanie 

hybrydowe 

* 31 maj 2021- powrót do nauki 

stacjonarnej 
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Moje HOBBY 

 

LEWANDOWSKI- PIŁKARZ NA MIARĘ MISTRZA     

Niepowodzenia także mogą przynieść nam coś dobrego. Potrzeba tylko 
wielkiej odwagi, żeby wytrwać mimo trudności , i wiary w siebie, gdy inni w 
nas nie wierzą. O tym jest właśnie ta historia. 

Robert Lewandowski urodził się 21 sierpnia 1988 roku w Warszawie. Swoją karierę 
seniorską rozpoczął w drugoligowym ''Zniczu Pruszków''. Po tym jak został królem strzelców w 
drugiej oraz trzeciej ligi polskiej trafił do Legii Warszawa. Pomimo wielkiego talentu klub ze stolicy 
Polski zrezygnował z Lewandowskiego. W 2006 roku trafił do Lecha Poznań gdzie sięgnął po 
mistrzostwo Polski oraz po tytuł króla strzelców ekstraklasy. W 2010 roku Polak trafił do jednego 
z największych niemieckich klubów, czyli do Borussi Dortmund. W Niemieckiej drużynie 
Lewandowski stał się jednym z najlepszych zawodników w historii. Z drużyną żółto-czarnych 
sięgnął po dwa tytuły krajowe, koronę króla strzelców Bundesligi oraz dotarł do finału Ligi 
mistrzów strzelając 4 bramki w półfinale tych rozgrywek wielkiemu Realowi Madryt. Niestety dla 
Polaka drużyna z Dortmundu przegrała ten finał 1-2 z Bayernem Monachium. Latem 2014 roku 
przeniósł się za darmo do drużyny z Bawarii. Właśnie wtedy stał się najlepszą dziewiątką 
świata. Z Bayernem sięgnął po upragniony puchar Ligi Mistrzów pokonując w 1/8 finału Chelsea 
7-1 w ćwierćfinale wielką FC Barcelonę aż 2-8 w półfinale Lyon 0-3 i w wielkim finale 0-1 PSG. 
Robert Lewandowski jako pierwszy od czasów Johana Cruijffa sięgnął po koronę króla strzelców 
we wszystkich rozgrywkach w jakich występował. Został wybrany najlepszym zawodnikiem Uefa, 
najlepszym zawodnikiem Fifa oraz najlepszym zawodnikiem na świecie. Jest rekordzistą pod 
względem liczby występów w reprezentacji Polski i jest jej najlepszym strzelcem w historii, 
wybranym do najlepszej drużyny stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Z dorobkiem 63 goli 
jest jednym z najlepszych strzelców w historii reprezentacji narodowych. 22 września 2015 to ten 
pamiętny dzień, gdy Robert Lewandowski zszedł z ławki rezerwowych i strzelił 5 bramek w 
dziewięć minut Miało to miejsce w trakcie spotkania ligowego z Wolfsburgiem zakończonym 5-1 
dla Bayernu. Bramki padały w 51′, 52′, 55′, 57′ i 60′. Obecnie Polak goni legendarnego 
niemieckiego zawodnika Gerda Mullera w liczbie strzelonych bramek w jednym sezonie ligowym. 
Rekord ten wynosi 40 goli. Lewandowski ma na ten czas 32 bramki a do końca sezonu zostało 
9 spotkań. 

Nieprzewidywalna i zaskakująca. Lubiąca tych, którzy się nie poddają i próbują do końca. 
Wynagradzająca tych, którzy wierzą w siebie i w zespół, i to nawet wtedy, kiedy inni w nich nie 
wierzą. Taka jest właśnie piłka nożna i historia Roberta Lewandowskiego. Z całą pewnością jest 
to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie i środkowych napastników w historii. Jest dla mnie 
wzorem do naśladowania. 

 (PJ) 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Zwi%C4%85zek_Pi%C5%82ki_No%C5%BCnej
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Muzyczne pasje 

 

 

 

 

Saksofon – instrument dęty drewniany z grupy aerofonów stroikowych. Mimo 

metalowego korpusu, zaliczany jest do drewnianych, ponieważ posiada 

drewniany stroik tak jak klarnet i dźwięk możemy uzyskać poprzez czarę 

tak samo jak w klarnecie. Występuje w dziewięciu odmianach, różniących 

się wielkością i zakresem dźwięków. 

  

Od najmłodszych lat interesuję się muzyką. 

Od piątego roku życia brałem udział w 

konkursach wokalnych. W wieku sześciu lat zacząłem 

naukę gry na pianinie w WDK Karniowice. Uczyłem się 

tam cztery lata. Gra na pianinie sprawiała mi wiele 

przyjemności, ale moim największym marzeniem było 

nauczyć się grać na saksofonie, dlatego pod koniec 

trzeciej klasy postanowiłem zdawać egzamin wstępny 

do szkoły muzycznej. Zostałem przyjęty do klasy 

saksofonu w PSM 1 stopnia w Krzeszowicach i w ten 

sposób zaczęły się spełniać moje marzenia. 

W 2019 roku wziąłem udział w ogólnopolskim 

konkursie saksofonowym w Busku – Zdroju, gdzie 

zająłem trzecie miejsce. Wiele przyjemności przynosi 

mi również gra w orkiestrze szkolnej, którą prowadzi 

Dyrektor szkoły. W mojej szkole muzycznej panuje 

niesamowita atmosfera. 

Obecnie jestem w klasie dyplomowej, lecz nie 

zamierzam na tym zakończyć mojej przygody z 

saksofonem. Pod koniec tego roku szkolnego 

zamierzam zdawać egzaminy do szkoły muzycznej 2 

stopnia w Krakowie. W przyszłości chcę zostać 

światowej klasy muzykiem. Życzę , aby każdy odkrył w 

sobie taką pasję, jak ja.  

(J Ż) 
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 (PJ, GK) 

 

 

WALENTYNKI 

Walentynki w Polsce obchodzimy 14 lutego. Potocznie nazywamy 

to świętem zakochanych. W ten dzień bliskie sobie osoby dają sobie 

walentynkę, czyli anonimowy list, w którym wyznają swoje uczucia. 

Tak obchodzimy walentynki w Polsce, ale w Japonii to święto 

nazywają dniem mężczyzn, wtedy kobiety obdarowują swoją sympatię 

np. czekoladkami i czekają na odwdzięczenie się podobnym prezentem. 

W Korei Południowej święto zakochanych wypada 14 dnia w każdym 

miesiącu. W lutym podobnie jak w Japonii kobiety obdarowują swoje 

połówki, ale gdy w marcu mężczyzna nie da również prezentu swojej 

sympatii, będzie ona musiała zjeść czarny makaron, który symbolizuje 

życie singla. Mieszkańcy Walii obchodzą walentynki 25 stycznia, a jako 

prezent dają sobie drewniane, pięknie rzeźbione łyżki. 

Jak widać tradycje są różne i można świętować ten sam  dzień na 

różne sposoby. A jakie wy macie pomysły na świętowanie tego dnia?? 

 

                                                               (JC) 
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Wielcy, którzy odeszli… 

 

RyszaRd Jan szuRkowski      „ wyścig przez życie” 

 

 

 

(GK) 

 

Krzysztof Krawczyk – legenda polskiej muzyki 
 

 Krzysztof Krawczyk urodził się 8 września 1946 roku w Katowicach. Swoją karierę 

muzyczną rozpoczął w zespole „Trubadurzy”. W roku 1973 artysta zdecydował się na karierę 

solową. Repertuar wokalisty był różnorodny, dzięki czemu był znany nie tylko osobom starszym. 

Piosenkarz przez niemal 6 dekad tworzył piękne i melodyjne utwory. Polacy pokochali 

Krzysztofa Krawczyka i jego piosenki. Do najpopularniejszych utworów artysty należą :“Za 

Tobą pójdę jak na bal”, “Parostatek”, “Chciałem być”.  Krzysztof Krawczyk odszedł od nas 5 

kwietnia 2021 roku pozostawiając Nam wspaniałe utwory, które na zawsze pozostaną w Naszej 

pamięci. 

 "Horyzont wzywa za swój brzeg, do niego ciągle podążamy / Jedyna droga, jeden cel, 

idziemy wciąż i wciąż czekamy". 

       Fragment piosenki Krzysztofa Krawczyka 

(ZZ) 

Ryszard Jan Szurkowski ( 1946-

2021) – polski kolarz szosowy, 

dwukrotny wicemistrz olimpijski, 

czterokrotny medalista mistrzostw 

świata oraz dwunastokrotny mistrz 

Polski, najbardziej znany ze 

zdominowania  przez kilka lat z rzędu 

Wyścigu Pokoju, poseł na sejm, trener, 

działacz sportowy, handlowiec, były 

prezes Polskiego Związku Kolarskiego. 

Wśród przyjaciół nazywany 

pseudonimem „Bibi”. 
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Kącik literacki 

                            ,,Jesienne rozterki'' 

Jesienne dni  

pełne deszczowych chwil.  

Owiane pesymizmem,  

znajdą ukojenie serca mego w promieniach słońca jesiennego. 

Z kolorowych, złotych liści 

zabiorę ten cud promieni 

I schowam... 

gdzieś głęboko, 

by w pochmurne dni jesieni 

ożywił duszę moją. 

A jutro, 

pójdę znów na spacer, 

poszukam barw jesieni... 

Cichutko siądę obok jeża, 

by pogawędzić o jesiennym dniu. 

On mi powie: "Jest cudownie", 

a ja przytaknę mu. 

(DB – 7B) 

„Pamiętaj, aby nie być zbyt zachłannym” 

 Dawno, dawno temu w małym, skromnym domku mieszkała dziewczynka o 

imieniu Laura. Była niska oraz szczupła i nosiła potarganą lecz schludną sukienkę 

w kropki. Miała duże zielone oczy, małe usta i zgrabny nosek. Była bardzo pogodną 

osóbką, a jej ogromną słabością były słodycze, lecz nie mogła ich jeść zbyt wiele, 

gdyż jej rodzinie starczało pieniędzy tylko na potrzebne pożywienie. Słodkości 

zdarzały się od czasu do czasu i wtedy w domu Laury było święto.  

Pewnego razu dziewczynka udała się do lasu aby uzbierać malin i porzeczek 

na sok owocowy. Droga była przyjemna, gdyż wzdłuż niej rosło mnóstwo 

pachnących kwiatów, które  także postanowiła zebrać i zanieść do domu. 
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- Dam je mojej mamie, na pewno się jej spodobają – pomyślała.                                                

W końcu Laura znalazła krzewy z owocami, które prędko pozbierała i włożyła do 

koszyka razem z kwiatami. Słońce powoli zaczęło zachodzić i zrobiło się dość 

późno. Ptaki  nagle przestały ćwierkać i schowały się w dziuplach. 

- Muszę się pospieszyć, zaczyna już się ściemniać, a do domu daleka droga. Wokół 

panuje straszna cisza. 

Dziewczynka ruszyła przed siebie szybkim krokiem, wydawało jej się, że słyszy 

szepty dochodzące z zarośli. Serce biło jej mocno, zaczęła biec przed siebie. 

Nagle wpadła do dziury i poczuła że spada i spada i spada….  

-Gdzie ja jestem? – zdziwiła się rozglądając dookoła. 

Miejsce, w którym się znalazła było rajem każdego dziecka. Był to ogromny zamek 

zrobiony z różnych słodyczy. Wewnątrz wszystkie przedmioty również składały 

się ze słodkości i wyglądały przepysznie. Na środku wielkiej sali stał tron, na 

którym ktoś siedział.  

- Kim jesteś i po co tu przyszłaś ? – odezwał się nieznajomy. 

- Witaj, mam na imię Laura i trafiłam tu przez przypadek, biegłam do domu, kiedy 

wpadłam do dziury i wylądowałam właśnie tutaj. 

- Ach no tak, rozumiem. Jestem królem Słodyczolandii – odparł. 

- Podoba mi się tu, jest tyle wspaniałych cukierków, czekolad, batoników. Mieszka 

Pan w cudownym miejscu. Wiele dzieci chciałoby tu przyjść i czymś się 

poczęstować. Byłyby takie szczęśliwe, gdyż wiele z nich nie jada zbyt często 

słodyczy. 

- Jestem bogaty i mogę pozwolić sobie na cokolwiek zechcę, wszystko jest tutaj 

moje i nie zamierzam z nikim się tym dzielić moja droga panno – odparł srogim 

głosem król. 

Mimo, iż Laura uwielbiała słodycze nie śmiała zapytać go, czy mogłaby czegoś 

skosztować. 

- Królu, czemu nie chcesz dzielić się tymi pysznościami z innymi? – zapytała – 

przecież tobie niczego nie brakuje, a dzieląc się z kimś, zrobiłbyś dobry uczynek. 

Nie można być takim samolubnym i chytrym człowiekiem.  
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- Nikt nie zasłużył na to, co tutaj się znajduje, oprócz mnie – odparł mocno 

rozgniewany, że jakaś dziewczynka go poucza. Mieszkał tu sam i nie potrzebował 

towarzystwa. 

- Ale jest przecież tyle dzieci, które ucieszyłyby się, gdyby mogły spróbować  choć 

odrobinkę tych smakołyków. Zabrałabym ich troszkę do koszyka i zaniosła 

dzieciom z okolicy. 

- Nie obchodzą mnie inni, tylko ja tu się liczę – krzyknął król – nie będę nikomu 

sprawiał przyjemności. 

W tym momencie nastąpił potężny błysk, nad głową króla zawirowały płomienie, 

słodycze zaczęły się topić, a on sam zamienił się w posąg z czekolady.  Laura stała 

przez chwilę w miejscu, po czym odwróciła się  szukając drogi do wyjścia. Nagle 

dziewczynka ujrzała guzik, który nacisnęła. Przed nią pojawiła się winda, którą  

wyjechała na samą górę.  

 Była taka szczęśliwa, gdy zobaczyła znajomy las i drogę do domu.  Nie było 

jej przykro, że nie spróbowała ani jednego cukierka czy ciasteczka. Cieszyła się, 

że może wrócić do ukochanych rodziców. Pomyślała sobie, że żal jej króla 

Słodyczolandii, który był bardzo samotnym człowiekiem, miał tak wiele słodkości 

wokół siebie, a nie chciał się nimi podzielić z innymi.  

 

Koniec 

(JK- 7B) 

 

 

Alojzy i historia z dreszczykiem 

Pewnego pochmurnego dnia, chłopiec poszedł do biblioteki, otworzył drzwi i zauważył, 

że nie ma pani Diany, jego ulubionej bibliotekarki, troszkę się zasmucił ale wszedł do środka. 

 Po chwili jak oddalił się o około 5 metrów od biurka, które stało przy wejściu, zgasły 

światła….. Alojzy - bo tak miał na imię bohater, z przerażenia upadł na ziemię. Odwrócił się 

szybko za siebie, ale… nikogo tam nie zobaczył, więc spuścił głowę i przerażony uświadomił 

sobie, że zostanie tu już na zawsze. Kilka sekund później popatrzył się przed siebie i dostrzegł 

zarys, była to wysoka, czarna postać, która zaczęła przysuwać się ku niemu, wiec chłopiec 

wstał i zaczął się cofać krok po kroku. Wtem postać przyśpieszyła i chłopiec odwrócił się, 
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chciał zacząć biec, ale… uderzył w coś, w sekundę poczuł mocne parzenie, jakby ktoś na jego 

twarzy zrobił grilla! Alojzy ze strachu stracił przytomność… 

Czas mijał a chłopiec nadal się nie budził. W pewnej chwili Alojzy odzyskał 

przytomność, podniósł głowę i dostrzegł cztery postaci, pierwsza wyglądała jakby przed 

chwilą kogoś zabiła! Cała była we krwi czyli w ketchupie1, druga zaś, hmmm Alojzy nie mógł 

jej nawet określić, jej strój był odrażający, ta postać wyglądała jak śmierć, istna Śmierć. 

Trzecia? Jak lawa, jak słońce, żarzyła w oczy właśnie… Tak! To była ona, w nią przecież 

wpadłem - pomyślał chłopiec. I teraz mam całą twarz czerwoną i tak boooliiii. Czwarta postać? 

O pamiętam, to ta, która do mnie biegła, ten zarys… pamiętam ją. Po utracie przytomności 

chłopiec miał lekkie problemy ze słyszeniem i był związany liną, dlatego tylko patrzył na nich 

a oni rozmawiali pomiędzy sobą. Usłyszał ich imiona, pierwszy ten, który wyglądał jakby 

kogoś zabił nazywał się Sanguis, drugi Mors, trzeci Infernum, czwarty Tenebris. Alojzy 

usłyszawszy te imiona zląkł się i przeszły po nim dreszcze. Przypomniał coś sobie… to nie 

były zwykłe imiona… Nie mógł teraz sobie nic przypomnieć więc musiał zapamiętać te cztery 

nazwy ale to nie było problematyczne. Po kilkunastu minutach postaci zaczęły po kolei brać 

pozostałe osoby z biblioteki do siebie, widać było, że chcą z nimi zrobić coś strasznego ale… 

nie mogły, tylko prowadziły je na szczyt wysokiej, stromej góry i tam Alojzy dostrzegł… 

PANIĄ DIANĘ. Była w całości opleciona przez węże, ale jak się później okazało były to jej 

pupilki, ale właśnie to jej zwierzaczki wpychały ludzi do głębokiej dziury…… W końcu 

przyszedł czas na Alojzego, nie chciał tam iść ale oni byli silniejsi.  

Bał się, miał drgawki, ale chociaż nie bolała już go oparzona twarz. Nagle przypomniał 

sobie, że przecież Sanguis to oznacza krew, Mors - śmierć, Infernum - piekło a Tenebris 

znaczy mrok! Wtedy wykrzyczał te słowa i… pani Diana powiedziała do niego… Dobrze!!! 

Zdałeś!!!! Masz to we krwi….. Jak się okazało to był test dla Alojzego, dlatego że musiał 

zdać egzamin z łaciny i wszystko powiedział dobrze, brakowało właśnie tylko tych czterech 

słów by osiągnąć 100% na teście.  

Kiedy zaświeciło się światło w bibliotece to ukazały się prawdziwe postaci - to tak naprawdę 

uczniowie, a dziura do której spadali wszyscy ludzie, to pomieszczenie, gdzie była trampolina, 

więc nic się im nie stało i krótko ująć to było wszystko ustawione tylko po to, by Alojzy w 

najważniejszym momencie mógł sobie przypomnieć słowa do egzaminu. 

 Pani i jej pomocnicy wytłumaczyli mu, że dostał się do najlepszej szkoły… właśnie do 

tej o której marzył. Bardzo się ucieszył, chociaż był troszkę zaszokowany tym obrotem 

sprawy, ale miał nauczkę że należy uczyć się systematyczne by zdać wszystkie egzaminy 

najlepiej jak się da, oznacza to, że nauka popłaca. 

(NW- 7B) 

 

 

 
1 Ketchupe - (czy. keczup) 
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Świątecznie 
styczeń 

 

1 stycznia  Nowy Rok 

 

6 stycznia Trzech Króli 

 

luty 

 

14 lutego  Walentynki  

(Dzień Zakochanych) 

 

marzec 

 

28 marca  Zmiana czasu z zimowego na letni 

 

kwiecień 

 

2 kwietnia  Wielki Piątek 

 

4 kwietnia Wielkanoc 

 

5 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny 

 

maj 

 

1 maja  Święto Pracy 

 

3 maja  Święto Konstytucji 3 Maja 

 
23 maja   Zielone Świątki 
 
26 maja   Dzień Matki 

(AP) 
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(ZM) 

 

Już niedługo Wielkanoc! Czas, aby przygotować wielkanocne koszyczki z 
chlebem, kiełbasą, solą, pieprzem oraz cukrowym barankiem! 
 
 
Wielkanoc to dzień, w którym każdy przypomina sobie o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. 
Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są 

jako Triduum Paschalne. Najmłodsi na pewno czekają na święto Śmigus-dyngus bo to czas 
radości, zabawy i polewania się wodą. 
 

Czy wiedzieliście że… 
• Wielkanoc jest najstarszym chrześcijańskim świętem. 

 

• W przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, Wielkanoc jest świętem 
ruchomym. 

Boże Narodzenie zawsze odbywa się 25 grudnia, za to Wielkanoc może wypaść w terminie 
pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. 
 

• Poświęcone w Niedzielę Palmową palmy wedle tradycji powinno się 
trzymać w domu aż do następnych Świąt. 

Dzięki temu rodzina miała mieć zapewnione szczęście i zdrowie.   
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Rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

 

Harmonogram działań  

w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej:  

Podjęte działania Odbiorcy Termin realizacji  

1. Przeprowadzenie 

zajęć literacko – 

plastycznych 

związanych z postacią 

i wybranymi 

wierszami K. K. 

Baczyńskiego 

kl. I - VIII luty 2021  

2. Przygotowanie 

prezentacji 

multimedialnych                          

„ Baczyński i jego 

poezja” oraz ich 

prezentacja w klasach 

IV-V 

kl. VI - VIII marzec 2021  

3. Konkurs Pięknego 

Czytania  Poezji K.K. 

Baczyńskiego 

kl. IV - VIII kwiecień 2021  

4. Artykuł w gazetce 

szkolnej „ Pod okiem 

Jadwigi” poświęcony 

Baczyńskiemu 

kl. VII a maj 2021  

5. Konkurs literacko- 

plastyczny „ 

Baczyński – 

podharcmistrz 

Szarych Szeregów” 

(do wyboru): 

- portret poety 

- ilustracja do 

wybranego utworu 

poety 
 

- zredagowanie 

zaproszenia z 

kl. I – VIII 
 

maj 2021 
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ozdobnikami 

literackimi 

- zakładka do książki 

- cytaty opatrzone 

grafiką 

6. „ K.K. Baczyński- 

polski poeta czasów 

wojny” - 

podsumowanie 

działań ( wystawa 

prac dzieci) 

kl. I - VIII czerwiec 2021  

7. Występ laureatów 

konkursu pięknego 

czytania poezji K. K. 

Baczyńskiego podczas 

uroczystego 

rozpoczęcia roku szk. 

2021/2022 

kl. I - VIII wrzesień 2021  

8. Wystawa tomików 

poezji K.K. 

Baczyńskiego w 

bibliotece szkolnej 

kl. I - VIII październik  2021  

9. „Krzysztof Kamil 

Baczyński” - projekcja 

filmu poetycko - 

biograficznego 

poświęconego poecie, 

reż. K. Piwowarski 

kl. VII - 

VIII 

listopad 2021  

10. Prezentacja 

podsumowująca 

działania w ramach 

„Roku K.K. 

Baczyńskiego” na 

szkolnej stronie 

internetowej 

Odbiorcy 

szkolnej 

strony 

internetowej 

grudzień 2021  

                                                                                 

W szkole realizowany jest projekt „Rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”,  

w którym mogą uczestniczyć uczniowie klas 1-8 wykonując poszczególne zadania. Dzięki 

różnorodności podejmowanych działań uczniowie mogą wykazać się swoją pomysłowością, 

kreatywnością, a przy okazji wzbogacić swoją wiedzę dotyczącą życia i twórczości tego  

niezwykłego poety z Pokolenia Kolumbów. Projekt koordynują: Anetta Świerczek-Sumera, Joanna 

Bogacka-Pająk 

Redakcja gazetki szkolnej- uczniowie klasy 7a pod kierunkiem 

pani Anetty Świerczek- Sumery 

Żródła grafiki: zasoby internetu 


