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W dniach 25-29 marca uczniowie naszej szkoły byli na wycieczce w Rzymie.  

Czekaliśmy z niecierpliwością na ten wyjazd już od dłuższego czasu. - mówią uczest-

nicy wycieczki w tym również ja.  

 Wyjazd okazał się niezapomnianym przeżyciem. Byliśmy m.in. na audiencji  

z papieżem Franciszkiem, na Placu św. Piotra, zwiedzaliśmy Bazylikę św. Piotra,  

gdzie z kopuły oglądaliśmy przepiękną panoramę Watykanu. Mogliśmy także zachwy-

cad się eksponatami Muzeów Watykaoskich, których częścią jest sławna Kaplica Syk-

styoska- miejsce odbywania się Konklawe. Widzieli również zabytki Starożytnego  

Rzymu, czyli : Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Circus Maximus oraz  słynną świą-

tynię– Panteon. Zwiedzaliśmy też : Bazylikę św. Pawła za Murami, Bazylikę św. Jana 

 na Lateranie. Co ważniejsze wzięliśmy udział w Nabożeostwie Pokutnym, któremu 

przewodniczył sam papież Franciszek. Było to dla mnie i pozostałych uczestników wiel-

kie przeżycie, ponieważ na własne oczy widzieliśmy papieża. Dodatkowo, Dom Polski,  

w którym mieszkaliśmy, był niemalże muzeum Jana Pawła II. Znajdują się tam setki 

prezentów dla papieża Polaka, które przekazał na rzecz tego ośrodka. Mimo zmęczenia  

i licznych zaległości w lekcjach, wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu.  

 Leper 

„SUPEŁ”-GAZETKA SZKOLNA 

Działo się, działo... 

Wycieczka do Rzymu 
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Działo się, działo... 
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Działo się, działo... 
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Pierwszego dnia wiosny, 21 marca, w naszej szkole  odbyły się bardzo cieka-

we zajęcia. Na początek lekcje prowadzili uczniowie. Było bardzo dużo śmie-

chu, podczas „wykładów” nowych „profesorów”. Następnie odbył się krótki 

apel, podczas którego rozważyliśmy, czy warto chodzid na wagary. Mamy na-

dzieję, że każdy posłuchał Aniołka i poszedł dwudziestego pierwszego marca 

do szkoły. Na koocu klasy drugie miały okazję zwiedzid nową halę sportową. 

Pierwszy, piękny wiosenny dzieo spędziliśmy w radosnej  i  swobodnej at-

mosferze.  

Thalia 

„SUPEŁ”-GAZETKA SZKOLNA 

Działo się, działo... 

Pierwszy dzień wiosny 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kkukIxqPp-OKBM&tbnid=CElGwo8NJunmbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spkraszewo.pl/dzien-wiosny-w-przedszkolu/&ei=JrE7U6SHEobeOce3gbgJ&bvm=bv.63934634,d.bGE&psig=AFQjCNGLzE
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Działo się, działo... 

W HOŁDZIE ŚWIĘTEMU  

JANOWI PAWŁOWI II… 
 Kanonizacja Jana Pawła II, patrona naszego gimnazjum miała miejsce w niedzielę,  

27 kwietnia. Obecny papież Franciszek ogłosił go świętym podczas mszy w Watykanie.  

 Wszyscy mogliśmy oglądad transmisje uroczystości w telewizji. Jednak nie poprze-

staliśmy na tym. W hołdzie dla naszego Patrona, Rodaka i Ojca duchowego, w kościele 

Świętej Trójcy w Rychwale odbyła się wyjątkowa msza święta z udziałem uczniów ry-

chwalskiego gimnazjum. Młodzież wystąpiła z czytaniami, psalmem, litanią i darami. 

Obecny był również poczet sztandarowy. Tego dnia w kościele zgromadziło się też grono 

pedagogiczne wraz z dyrekcją. W modlitwach dziękowaliśmy za tak wielkiego człowieka, 

jakim był Jan Paweł II, a także polecaliśmy całą rodzinę Zespołu Szkół w Rychwale. 

Wszystko odbyło się niezwykle uroczyście. Mszę rozpoczęła wzruszająca prezentacja, 

przypominająca nam dzieje Papieża-Polaka. Zwieoczyło ją natomiast poświęcenie obrazu 

z wizerunkiem  św. Jana Pawła II, który zawisł na stałe w parafialnym kościele.  

 Do kooca panowała atmosfera dumy i radości. Uczniowie z pewnością nie zapo-

mną tego ważnego, pięknego dnia, w którym już na zawsze zyskali ŚWIĘTEGO PATRONA.  

Thalia 
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Młodzież i kino 

Recenzja filmu „Jack Strong” 

Co zrobid, gdy stoi się pomiędzy tym, co podpowiada nam rozum i tym,  co jest w naszym obowiązku, 

 a tym, co mówi nam uczucie i wewnętrzny instynkt? Jak zachowad ma się człowiek stojący między własnymi 

przekonaniami, a uciemiężeniem ze strony  systemu? Właśnie o tym mówi  akcja filmu „Jack Strong” w reżyserii 

Władysława Pasikowskiego. 

Od wielu lat polskie kino stało na dośd przeciętnym poziomie. Idąc na seans byłam nastawiona raczej 

krytycznie. Spodziewałam się kolejnej kreacji historycznej, oddającej fakty historyczne, jedynie jako tło patetycz-

nych  losów bohaterów. Rzeczywiście akcja filmu skupiała się na życiu głównego bohatera – oficera wojska pol-

skiego Ryszarda Kuklioskiego. Jego działania i wybory warunkowały przebieg zdarzeo, a co więcej eksponowały 

wątek historyczny i ukazywały go w nowym świetle. Doba komunizmu, stan wojenny i działalnośd szpiegowska 

polskich patriotów, którzy stawiają opór ciemiężycielowi ukazana została „od kulis”, z całym niebezpieczeo-

stwem, siecią kłamstw, powiązao i zawirowao. Poznajemy dwa rywalizujące i wpływające na siebie nawzajem 

bloki wojskowe i on, jeden, stojący między nimi. Wciąż zagrożony, wciąż rozdarty. Działalnośd szpiegowska bo-

hatera zaczyna  coraz bardziej wpływad na życie jego i jego rodziny. Gra robi się coraz bardziej niebezpieczna  

z minuty na minutę.  Napięcie wciąż wzrasta i trwa do samego kooca, jak przystało na dobry film szpiegowski. 

Aktorzy wykreowali postaci również na wysokim poziomie. Wierzymy panu Dorocioskiemu we wszystko, co robi 

i wszystko, co pokazuje. Dzięki temu postad aktorska Kuklioskiego jest pełna, bogata i realistyczna. Rosyjscy 

 aktorzy tworzą komunistów w sposób przejmujący, wręcz mrożący krew w żyłach. Podobnie Amerykanie. Tło 

jest jakby żywcem wyjęte z czasów PRL-u. Stare samochody, tapety w kwiaty, charakterystyczny sposób bycia 

ludzi. Wszystko to daje niepowtarzalny klimat. 

Filmowi „Jack Strong” daję zdecydowanie ocenę 10/10. Chętnie obejrzałabym go po raz drugi. Liczę na 

więcej tak wspaniałych filmów autorstwa najlepszych polskich reżyserów. 

Thalia 

Najlepsze filmy ostatnich 

miesięcy naszymi oczami 
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Młodzież i kino 

Film „Kamienie na Szaniec” na podstawie książki Aleksandra Kamioskiego, wyreżyserowany przez Ro-

berta Glioskiego opowiada o losach wojennej Warszawy i Szarych Szeregach – organizacji wojskowej będącej 

podzespołem Armii Krajowej. Konkretnie jednak skupia się na losach trzech maturzystów – Alka, Rudego i Zoś-

ki, których wielkie plany zostały rozwiane przez wojnę. 

 Na początku bohaterowie prowadzą samowolne akcje, które polegają na szerzeniu propagandy,  

rozwieszaniu powstaoczych plakatów, gazowaniu kin, w których puszczano nazistowskie filmy czy rozwieszanie 

polskich flag, a w późniejszych fazach dużo poważniejsze akcje, takie jak wysadzenie torów kolejowych, czy 

atak na posterunek żandarmerii w Sieczychach. pociągów z amunicją. Bohaterowie oprócz dywersji sabotażu 

prowadzą również normalne życie, spotykają się, żartują oraz uczą. Podczas akcji cały czas trwało niemieckie 

śledztwo, które natrafia na trop jednego z członków Szarych Szeregów, Henia. Chłopiec wydaje adres i imię 

Rudego, który zostaje zabrany na posterunek, gdzie jest w okrutny sposób wielokrotnie bity. Mimo tortur nie 

zdradza żadnego z przyjaciół. Scena ta pokazuje, jakie ogromne więzi powstawały między Polakami i do jak 

wielkiego poświęcenia jest zdolny człowiek w obronie swoich bliskich. Po płynnie przeprowadzonej akcji udaje 

się odbid więźnia, lecz niestety ginie jeden z głównych bohaterów – Alek. Rudy umiera wkrótce w wyniku od-

niesionych obrażeo. Ostatni przy życiu zostaje Zośka. Ginie dopiero od kuli młodego niemieckiego żołnierza,  

do którego zawahał się strzelid. W ten sposób trójka wspaniałych, młodych ludzi stojących na progu dorosłości 

składa najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny. 

Film wywołał u mnie niesamowite emocje. Zobrazował mi rzeczywistośd Warszawy pod okupacją,  

a także piekło, przez jakie jej mieszkaocy musieli przechodzid. Kreacja filmowa była też wspaniale dopracowana 

pod względem technicznym. Muzyka była dynamiczna, dopasowana do młodego widza. Aktorzy również popi-

sali się kunsztem swojego rzemiosła. 

Podsumowując, uważam film za niesamowicie zapierający dech w piersiach, dobrze oddający wojenną 

historię Polski. Budzi także dumę z naszych bohaterów narodowych, którzy nie wahali się poświęcid życia dla 

wolności Ojczyzny. Film potęguje patriotyzm i szacunek wobec kraju i narodu, który tak wiele przeszedł, ale nie 

dał się złamad. 

M.B. 

Recenzja filmu „Kamienie na szaniec”  

Przyjaźń-Młodość-Wolność 
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Nasze sukcesy 

KONKURSOWO 
Jak co roku uczniowie naszego gimnazjum brali udział w konkursach wojewódzkich.  Możemy pochwalid się całkiem dobrymi wyni-

kami w etapach rejonowych, a nawet wojewódzkich. Oto zestawienie tych dwóch etapów.  

 
 

Ponadto Weronika Witkowska z klasy III b została laureatką konkursu historycznego. 

 Przeprowadzono jeszcze wiele innych różnego rodzaju konkursów, które również cieszyły się dużym zainteresowaniem i przynio-

sły nam liczne sukcesy. 

 
 

 

 

 
 

  
  

ETAP REJONOWY ETAP WOJEWÓDZKI 

Wojewódzki Konkurs Języka Pol-
skiego 

Natalia Cegielska kl. IIa 
Weronika Witkowska kl. IIIb 

------------------------------------------ 

Wojewódzki Konkurs Historyczny Natalia Cegielska kl. IIa 
Michał Kowalski kl. IIe 
Weronika Witkowska kl. IIIb 

Weronika Witkowska kl. IIIb 

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej 
 i Ekonomicznej 

Magdalena Kaczała kl. IIIa 
Szymon Laskowski IIIa 

------------------------------------------ 

Wojewódzki Konkurs Chemiczny Szymon Maleszka kl. IIIa 
Weronika Witkowska kl. IIIb 

Szymon Maleszka kl. IIIa 

Wojewódzki Konkurs Geograficzny Natalia Janiak kl. IIIa ------------------------------------------ 

Wojewódzki Konkurs Języka  
Angielskiego 

Dominika Kin kl. IIIa ------------------------------------------ 

Wojewódzki Konkurs Fizyczny Szymon Maleszka kl. IIIa 
--------------------------------- 

------------------------------------------ 

  ETAP REJONOWY ETAP WOJEWÓDZKI ETAP PONADWODEWÓDZKI 

„Skrzydlaci mieszkaocy 
naszych lasów” 
 - Salamandra 

Michalina Broniszewska kl. IIa 
Dominik Bukowiecki  kl. IIb 
Anna Ciszak kl. IIa 
Julita Sowioska kl. IIIe 
Andżelika Prusinowska kl. IIIe 

Anna Ciszak kl. IIa 
Julita Sowioska kl. IIIe 

Anna Ciszak kl. IIa -VII m-sce 

  SZCZEBEL GMINNY SZCZEBEL POWIATOWY 

Konkurs Wiedzy Pożarniczej Rafał Andrzejewski kl. IIa – III m-sce 
Karolina Jóźwik kl. IIa – IV m-sce 

Rafał Andrzejewski kl. IIa - II m-sce 
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Nasza twórczość Lek na codziennośd 

 

Wśród maratonu życia 

Jest wiele do ukrycia.  

Jednak to zawsze jest, 

Taki natury gest. 

I słooce się mieni, 

A odcienie zieleni 

Oplatają życie 

Jak pająk swą nicią. 

I nie wiem dlaczego, 

Ale jest w tym coś nadzwyczajnego. 

Bo gdy zawsze po pracy, 

Po trudzie kołaczy, 

Gdy dla relaksu 

Wybierzesz się do lasu, 

To ten życia maraton, 

Jakby stanął w miejscu, się zaciął. 

I gdy jesteś już w lesie, 

Nie uciekniesz przecież 

I nic już nie ukrywasz, 

Świeżego powietrza zażywasz 

I słuchasz śpiewu ptaków, 

I szukasz leśnych kwiatów, 

I cały dzieo Ci zleci, 

Aż w koocu narwiesz kwiecie, 

-Zapomnisz o bólu, pracy, stresie... 

A w myślach pozostaniesz wciąż w tym 
zielonym lesie... 

S.K 
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Nasza twórczość 

Aż zawiśnie tęcza… 

 

Powracając wspomnieniami 

I licznymi pytaniami 

Do dziecinnych lat życia, 

Beztroskiego stanu bycia... 

Wspominawszy cud natury...- 

-I to nie są żadne bzdury! 

...Tylko coś, co zawsze było, 

Lecz przez lata się zmieniło. 

 

Bo gdy człowiek niszczy zieleo, 

Cierpi na tym mrówka, jeleo... 

I co dzieci będą miały? 

Las na zdjęciu widywały? 

Albo sarnę, albo dzika? 

Nikt ich dzisiaj nie spotyka,  

A te miejsca, tam gdzie żyły- 

-Dziś budynki zastąpiły, 

 

Pola, lasy, łąki, drzewa- 

-Autostrady są tu teraz,  

A gdzie legły stogi słomy- 

-Biura, metra, centra, domy... 

Co więc zrobid aby wnuki nie mie-
wały w głowach luki? 

Aby przemoc, gry, imprezy,  

Nie zdołały tego przebid? 

 

 

Problem wisi nad człowiekiem,  

Który jest drzewa złym sękiem! 

Który od najdalszych czasów,  

Zmieniał wygląd polskich lasów! 

Który dla bogactwa swego, 

Zburzył dom zwierza dzikiego... 

Czasy, morza, MATKA zmienia, 

Góry, pory, pokolenia... 

 

Jak więc leczyd takie rany? 

To od zawsze problem znany. 

Zmienid ludzi, zmienid siebie... 

Aż tęcza zawiśnie na niebie! 

Zamiast dymu, zamiast ścieków... 

Zastanów się dobrze człowieku! 

 

S.K. 
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Nasza twórczość 

  ***  

Ma włosy z kwiatów i trawy, 

Oczy niebieskie jak oceany. 

Usta płoną czerwienią zachodzącego słooca. 

 

Jej sylwetka strzelista jak sekwoja, 

Skóra gorąca niczym piasek pustyni. 

Spowija ją gęsta mgła wilgotnych lasów. 

 

Pachnie dżdżystym górskim powietrzem. 

Z jej oddechu bije chłód lodowca. 

Jest milcząca. Głucha na ból jak uśpiony wulkan. 

 

Krwawi obficie ropą naftową. 

Ma otwarte rany głębokości kopalo. 

Jest lekko zmroczona dymem. 

 

Zupełnie bezbronna. 

Uległa, pokorna i piękna 

Jak złupiona Bogu branka. 

 

     Thalia 
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Nasza twórczość 

 *** 

Wiosną wilgotna gleba  pachnie nieco jak krew. 

Tętni, pulsuje, żyje. 

Jest osobnym bytem, stworzonym przez Niebo. 

Zdaje się byd prochem. 

Ale to jej każdy człowiek winien byd poddany. 

To idealne dzieło. 

Mimo, że stąpamy po niej, że kryjemy w niej swoje brudy. 

Jest cierpliwa. 

Przez miliony lat trwa niezmiennie, wciąż rodząc nie-

wdzięczne dzieci. 

Nie szuka pomsty. 

Nasze ciała wracają do niej dopiero, gdy sami je oddamy. 

Nigdy się nie skarży. 

Czeka aż sami przyjdziemy jej z pomocą. 

Jest ofiarna. 

Karmi wszystkie żywe istoty na tym świecie. 

Kiedyś ją zabijemy. 

Nic nie poczuje, odejdzie w ciszy. 

My skonamy skowycząc. 

 

Thalia 
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Humor 

Humor, czyli 

nasze „wpadki”  

-Kto wynalazł ruchoma czcionkę? 

- Inkowie. 
   (poprawna odpowiedź – Jan Gutenberg) 

 

- Kto wynalazł ruchomą czcionkę? 

-Mendelson 
(Mendelson był autorem marsza weselnego, ruchomą czcionkę wynalazł Gutenberg) 
 

 
 

- Jak nazywał się rysunek człowieka autorstwa Leonarda da Vinci? 

- Człowiek  wirtuoz. 

  (Poprawna odpowiedź – „Człowiek witruwiański”) 
 

- Kto jest autorem „Mona Lisy”? 

- Leonardo di Caprio   
 (Poprawna odpowiedź – Leonardo da Vinci) 

 

- Jak Jagienka Zychówna rozbijała orzechy? 

- O czoło 

   (poprawna odpowiedź: siadała na nich) 
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- Kto był świadkiem zabicia Aliny przez Balladynę? 

- Grapcio 

    (poprawna odpowiedź: Grabiec)  

 

- Jak umarł Zygfryd de Löwe? 

- Został pocięty 

   (poprawna odpowiedź: popełnił samobójstwo przez powieszenie) 

- Sadłem z jakiego zwierzęcia leczył się Maćko? 

- Z jelenia 

   (poprawna odpowiedź: z niedźwiedzia) 

 

- Herb rycerzy z Bogdańca: 

- stara podkowa 

- koń 

- niedźwiedź  

-krzyż  

-podkowa tura 

            (poprawna odpowiedź: Tępa Podkowa) 

- Jaki prezent wieźli królowej Jadwidze Zbyszko  

i Maćko? 

- herb z Bogdańca 

- kwiaty 

     (poprawna odpowiedź: srebrną kołyskę) 

- Ile umiesz po włosku, Rafał? 

- Jeden włosek, drugi włosek… 

Humor 
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- Co podano na kolację w gospodzie „Pod Lutym Turem”? 

- ziemniaki 

 (poprawna odpowiedź: jajecznicę, kiełbasę, wino) 

- Jak brzmiało zawołanie Maćka i Zbyszka z Bogdańca? 

- Graty 

- Wracajcie 

- O ja…  

- Na przód! 

- Do boju! 

 (poprawna odpowiedź: Grady)  

- Jakie słowa powiedziała Danusia, nakrywając Zbyszka nałęczką? 

- Smacznego 

- Będzie dobrze 

- Tyś jest mój, a ja twoja 

       (poprawna odpowiedź: „mój ci on”) 

 

Humor 

- W kim zakochał się Hlawa? 

- W Jurandzie 

    (poprawna odpowiedź: w Annie Sieciechównie) 
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W kinie 

Powstanie Warszawskie  

Film opowiada historię Powstania oczami dwóch młodych braci, reali-

zatorów Powstaoczych Kronik Filmowych, wykonujących rozkazy dla Biura 

Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Bohaterowie są bezpośrednimi 

świadkami walki powstaoczej i marzą o sfilmowaniu "prawdziwej" wojny. 

Początkowo jednak dokumentują życie cywilne powstaoczej stolicy. Takich 

materiałów oczekuje od nich dowódca, dając im zadanie przygotowania kro-

niki, która ma byd wyświetlona w kinie "Palladium". 

X-Men: Przeszłośd, która nadejdzie 

Spektakularny film science fiction, ukazujący dalsze losy legendarnych 

superbohaterów, kulisy konfliktu między nimi i walki o akceptację.  

X-Meni łączą swe siły, by zawalczyd o przetrwanie gatunków w dwóch 

epokach. Znani z poprzednich części bohaterowie łączą siły z młodszy-

mi wersjami samych siebie, znanymi z filmu "X-Men: Pierwsza klasa" 

 i przenoszą się w przeszłośd, by ocalid swoją i naszą przyszłośd. 

Czarownica 

Tytułowa Czarownica była niegdyś piękną i dobrą dziewczyną. Jej ra-

dosną młodośd przerwała wojna, podczas której bohaterka z odda-

niem broniła swojej ojczyzny. Jednak zdrada, której doświadczyła, 

zmieniła jej czyste serce w kamieo... Żądna zemsty rzuca klątwę na 

Aurorę – nowonarodzoną córkę następcy tronu wrogiego królestwa.  

 

Co nowego... 
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Co nowego... 

W księgarni 

Agnieszka Tyszka - Miłośd bez konserwantów  

Trzeci tom przygo d Neli Solin skiej. Polecamy ro wniez  "M jak dz eM" i "Kawę 

dla kota". Nela czuje, z e nic jej się nie układa... Ostatnio nie znajduje wielu  

powodo w do rados ci: wiosna spo z nia się skandalicznie, Kot ma dla niej  

podejrzanie mało czasu, a w szkole gnębi ją ucząca matematyki Wielka  

Nieprawdzica. Jednak dopiero gdy cięz ko zachoruje Sophie, mała przyjacio łka 

Neli, dziewczyna zrozumie, czym są prawdziwe kłopoty... 

P.C Cast, Kristin Cast – Klątwa Neferet  

Szesnastoletnia Emily Wheiler dorastała w XIX-wiecznym Chicago, otwartym na 

s wiat za sprawą zorganizowanej tam Wystawy S wiatowej. Nagła s mierc  matki 

diametralnie zmienia jej z ycie. Skrzywdzona, lecz wciąz  pragnąca miłos ci i swo-

body Emily ucieka z domu, by zacząc  wszystko od nowa. Przybiera odmienne 

imię, a w jej umys le rodzi się pragnienie, by zems cic  się na męz czyz nie, kto remu 

kiedys  ufała. 

Marie Lucas - Między teraz a wiecznością.  

A jes li mieszkan cy zas wiato w chcą ci cos  powiedziec …? Szesnastoletnia Julia 

najchętniej zapomniałaby o swoim dotychczasowym z yciu. Dlatego w nowej 

szkole udaje beztroską dziewczynę z zamoz nej rodziny i znajduje sobie 

przyjacio ł, kto rzy nie zadają zbyt wielu pytan . Wkro tce zdobywa tez  chłopa-

ka – przystojnego, popularnego Feliksa. Niestety Julia nie moz e przestac  my-

s lec  o Nikim, kto rego poznała pierwszego dnia w szkole. Chłopak skrywa 

jakąs  mroczna tajemnicę, wszyscy schodzą mu z drogi i nie odpowiadają na 

pytania o niego. Pewnego dnia Niki zagaduje Julię. Ma dla niej wiadomos c  od 

jej dziadka. Tyle z e dziadek Julii nie z yje…  Cudowna, wywołująca gęsią 

sko rkę historia miłos ci. 
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W świecie muzyki 

Wykonawca: Pitbull ft. G.R.L 

Tytuł: Wild Wild Love  

 

Wykonawca: Shakira 

Tytuł: Empire       

Wykonawca: Cher Lloyd 

Tytuł: Sirens 

Wykonawca: Rita Ora 

Tytuł: I Will Never Let You Down  

Wykonawca: Ellie Goulding  

Tytuł: Beating Heart 

Co nowego... 
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Od Redakcji 

DO KOOCA ROKU SZKOLNEGO ZOSTAŁO: 

 

40 DNI 

 

W TYM: 

 

28 dni nauki 

 

 

W związku ze zbliżającymi się wakacjami, Redakcja „Supła” pragnie złożyd Dyrekcji,  

Gronu Pedagogicznemu i uczniom  naszej szkoły serdeczne życzenia. 

Niech te wakacje będą aktywnym, a co najważniejsze – bezpiecznym odpoczynkiem. 

Do zobaczenia po wakacjach!  


