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NARODOWE CZYTANIE 
 

 5 września nasza szkoła po raz 

pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej 

akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku 

czytaliśmy „Trylogię” Henryka Sienkiewi-

cza, twórcy, który w trudnych czasach 

pisał ku pokrzepieniu serc i mocno wie-

rzył w siłę Polaków i siłę narodu. We 

współczesnym świecie telewizji, kompu-

terów, Internetu książka staje się zabyt-

kiem, archaizmem, niemodnym rekwizy-

tem. Ale tak myślą tylko Ci, którzy po te 

książki nie sięgają, bo ci, którzy czytają 

wiedzą jakim skarbem jest książka i jaką magię kryje w sobie. W trakcie spotkania można było 

wymienid swoje książki na inne w ramach akcji Książka za Książkę. Zgodnie z zapowiedzią, każdy 

kto przyniósł swój egzemplarz dzieł Sienkiewicza otrzymał pamiątkową pieczątkę. 

Specjalne podziękowania należą 
się tym, którzy w tym roku włą-
czyli się we wspólne czytanie: 

Pan Dyrektor Stanisław Kozioł 
Pani Dyrektor Jadwiga Ryndak 

Pan Sołtys Teofil Bąk 
Pani Barbara Kozioł 
Pani Bożena Mężyk 
Pani Renata Gogola 

Pani Teresa Buzowska 

Absolwenci naszej szkoły: 
Bartosz Mężyk 
Miłosz Mężyk 

Faustyna Duran 
Dariusz Buzowski 

Justyna Bąk 
Anna Łaskawska 

Ewa Ryndak 
 

Uczniowie naszej szkoły: 
Natalia Mężyk 
Justyna Starzyk 
Angelika Rąpała 

Jakub Bąk 
Konrad Kamioski 

Adam Rąpała 
Katarzyna Dziuban 

Weronika Bieo 
Piotr Wszołek 
Urszula Wójcik 

 

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji i mamy nadzieję, że w przyszłym roku również spotkamy 

się na wspólnym czytaniu. 

Redakcja 

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

10 września, jak co roku naszej szkole odbyły się wybory do samorządu szkolnego. 

Uczniowie Szkoły podstawowej i gimnazjum po okazaniu dokumentu tożsamośd głosowali na 

swojego kandydata . Następnie swój głos wrzucali do skrzynki . Wszystkie głosy zostały dokład-
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nie policzone i naszym nowym przewodniczącym samorządu szkolnego została Angelika Mikrut, 

uczennica kl. III gimnazjum, a jaj zastępczynią Aleksandra Walaszek, uczennica kl. I gimnazjum.  

Funkcja przewodniczącego to bardzo prestiżowe, ale i odpowiedzialne stanowisko. W następ-

nym numerze zapraszamy do przeczytania wywiadu z nową przewodnicząca szkoły. 

 

PODRÓŻE PO KULTURZE - MIASTO 44 

 24 września uczniowie gimnazjum obejrzeli w Tuchowskim kinie film Miasto 44 w reż. Jan 

Komasy. Film wywarł na wszystkich ogromne wrażenie, skłonił do dyskusji i refleksji. Poniżej pre-

zentujemy recenzję filmu, napisana przez uczennice kl. II gimnazjum Ewelinę Cygnar. 

Prace nad filmem trwały 8 lat i pochłonął on aż 25 mln zł. Gdy pierwszy raz usłyszałam o 

tym w porannym programie, pomyślałam sobie, czy zwykłemu filmowi o wojnie warto poświęcid 

tyle czasu i pieniędzy. Przecież na polskich ekranach jest już wiele tego typu filmów. Po przeczy-

taniu recenzji i obejrzenie zwiastuna stwierdziłam, że muszę ten film zobaczyd, za wszelką cenę i 

to w jak najbliższym czasie, dlatego bardzo się ucieszyłam, gdy dowiedziałam się,że odbędzie się 

wycieczka do kina, właśnie na film "Miasto 44". 

Po wyjściu z kina stwierdziłam, że film sam w sobie wspaniały, ale jedno nie dawało mi 

spokoju - czemu ten film mnie tak zachwycił, przecież widziałam już wiele filmów wojennych, 

więc co było w nim takiego wyróżniającego. 

Tak naprawdę fabuła nie zachwyca - z jednej strony wojna, walka i śmierd, za to z drugiej 

miłośd, na początku zakochanie Stefana i Biedronki, następnie pojawienie się dziewczyny, która 

zauroczyła się w chłopaku, czyli taki typowy nudny trójkącik, jak w większości filmach, nic nad-

zwyczajnego. Fabuła w żaden sposób nie wyjaśnia zafascynowania dziewczyn, przeciętnym chło-

pakiem, nie błyska on inteligencją, za to bardzo kocha matkę i brata, lecz nie jest im do  kooca 

wierny. Obiecuje matce, że nie wstąpi do żadnej armii, a to nagle składa przysięgę wierności na-

rodowi. Niestety tu tracę szacunek do bohatera. Czekam, aż rozwinie się akcja filmu. I jest! Wyb i-

ja godzina W, no i wreszcie coś się dzieje. Jak dla mnie pierwsza śmierd żołnierza polskiego, naj-

bardziej brutalna i niespodziewana. Później akcja nieco słabnie - jest spokój, od czasu do czasu 

kogoś zabiją i koniec. Moment w którym to Stefan dostaje kulę w lewe ramię - trochę mną 

wstrząsnął. Przez następne sceny nie wypowiada ani jednego słowa, aż tu nagle nie wiadomo 

dlaczego ożywia się. I ten który był skazany na śmierd przeżywa - on i Biedronka. 

"Miasto 44" jest filmem emocjonalnym lecz przewidywalnym. Sądzę jednak, że nikt nie 

spodziewał się erotycznej - Stefan wygląda jak amerykaoski komandos patrzący na ruiny miasta, 

aż nagle pojawia się piękna kobieta. Zaczyna się od nie winnego pocałunku, a kooczy na seksie.  
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Ktoś może narzekad, że zbyt dużo tu wizualnych ozdobników, że za mało historii, a za dużo 

fajerwerków, lecz moim skromnym zdaniem ten film wygląda jak jedna z wielkich Hollywoodz-

kich produkcji (brakuje tylko Angeliny Jolie i BradaPitta). Produkcja zasługuje na miano najlep-

szego filmu o Powstanie Warszawskim. Od teraz oprócz "Kanału" trzeba wymienid film młodego 

reżysera Jana Komasy "Miasto 44". 

Chod powinnam już kooczyd wspomnę tu jeszcze o ścieżce dźwiękowej. Nie spotkałam się 

jeszcze z taką różnorodnością muzyczną w filmie. Scena w której Stefan biegnie przez cmentarz, 

pomiędzy trupami, lecącymi kulami, a w tle świetny utwór Niemena "Dziwny jest ten Świat" - 

powiem tak, w tej chwili bardzo tematyczny utwór. później przeprawa przez kanały w rytmach 

dubstepu, dla mnie chwila mniej emocjonalna, może właśnie przez muzykę. Ale tylko dlatego film 

może trafid do odbiorcy nastoletniego jak i dorosłego. 

 W polskim kinie było chyba już zbyt wiele produkcji odstraszających widza, gdzie patos 

goni patos, gdzie emocje starają się byd silniejsze od tych w poprzednich scenach. Mimo że "Mia-

sto 44" zrywa z tym, a może właśnie dzięki temu pozwala nam młodym ludziom, ludziom którzy 

tego nie przeżyli i w głębi duszy pragną aby dalej tak pozostało, aby sceny, tak brutalnej śmierci 

wiedzieli tylko na ekranie kina lub telewizji. Dziś miasto Warszawa wita nas z uśmiechem, pięk-

nymi budynkami, ulicami. Kto był w Warszawie pewnie nie pomyślał, że na tych ulicach ginęli 

ludzie, że wybuchały bomby, że Niemcy i Rosjanie zniszczyli tak piękne miasto, że tam ludzie wal-

czyli o życie. I to nie zwykli ludzie, to osoby w naszym wieku, jak było powiedziane w filmie: 16-

latkowie, 19-latkowie i o wiele młodsi. Na co dzieo nikt z nas nie myśli o takich rzeczach, o tym, 

że w tym wieku można byd tak dzielnym i odważnym, aby za ojczyznę, za wolnośd innych ludzi 

oddad swoje życie. Film daje naprawdę wiele do myślenia. Dlatego mam nadzieję, że dzięki temu 

filmowi i dzięki Komasie wielu ludzi zrozumie co to wojna i odda hołd poległym podczas niej.  

Ewelina Cygnar 

 

DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA 

 Dnia 29 września 2014 (to był poniedziałek) odbyła się szkolna dyskoteka z okazji dnia 

chłopaka. 

 Jak co roku, tak i teraz odbyła się dyskoteka, na której zjawili się uczniowie klas 4-6 oraz  

1-3 gimnazjum. 14:30 - rozpoczęcie dyskoteki dla klas 4-6. Dziewczyny w spódnicach, chłopaki w 

koszulach. Wszyscy z uśmiechem na twarzy udali się na naszą salę gimnastyczną. Pierwsza pio-

senka - jak zwykle wszyscy siedzą na ławkach i nikt nie chce wyjśd pierwszy na parkiet. Za to gdy 

rozpoczyna się druga piosenka - wychodzą najodważniejsze osoby i rozpoczynają tę dyskotekę. 
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Muzyka na „full’’ i taoczymy. No może nie wszyscy bo niektórzy lubią podpierad ściany. I tak mi-

jają 2 godziny. 17:00 - rozpoczęcie dyskoteki dla gimnazjum. Oczywiście, od razu zaczęliśmy tao-

czyd. Prawie każdy chłopak z gimnazjum, taoczył z dziewczyną. Z racji, ze jesteśmy starsi, mieli-

śmy o 30 minut dłużej. Dobiegają ostatnie minuty, a każdy „Czemu tak krótko?”. Myślę, że 

uczestnicy tej dyskoteki byli zadowoleni. Z pewnością ja TAK. 

Redakcja Gadżetki 

 

PASOWANIE KLAS PIERWSZYCH 

30 września 2014 r. odbyła się 

uroczystośd „Pasowania na uczniów” 

dzieci z klas Ia i Ib, w obecności Pana 

Dyrektora Szkoły, Pani Wicedyrektor, 

dzieci z oddziału przedszkolnego, 

uczniów klasy II i III wraz z wycho-

wawcami, rodziców pierwszoklasi-

stów oraz zaproszonych gości. Uro-

czystośd rozpoczęła się o godzinie 

10:45, kiedy na sali pojawili się wszy-

scy zaproszeni goście oraz Pan Dyrektor i Pani Dyrektor. Na początku wprowadzono sztandar i 

odśpiewano hymn narodowy. Uroczystośd rozpoczął występ klasy 2 szkoły podstawowej. Potem 

naszym pierwszakom zadawano pytania i zagadki. Uczniowie pięknie wyrecytowali swoje wier-

sze i odśpiewali piosenki. Potem, zabrał głos Dyrektor. Recytował tekst ślubowania, a klasy 

pierwsze powtarzały go z uroczyście podniesionymi w górę dwoma palcami. Następnie Pan Dy-

rektor pasował uczniów dużym ołówkiem, a oni odbierali dyplomy. Pod sam koniec, odbył się 

poczęstunek, na który zaproszeni byli wszyscy obecni. To na pewno był wyjątkowy dzieo dla na-

szych pierwszoklasistów. 
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„ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE” 

9 października 2014 r. uczniowie kl. III gimnazjum wraz z przedstawicielami nauczycieli i 

rodziców uczestniczyli w corocznym spotkaniu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie. 

 

W homilii abp Celestino Migliore przypo-

mniał, że szkoły, które dumnie noszą imię 

Jana Pawła II, mają dziś szczególny powód 

do radości, gdyż to spotkanie jest podzię-

kowaniem kierowanym do Boga za kanoni-

zację papieża z Polski. Podczas Mszy św. 

abp Celestino Migliore poświęcił sztandar 

Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II, który 

jest szczególną pamiątką pielgrzymki - 

symbolem jedności wspólnoty. 

Pielgrzymce towarzyszyły relikwie Jana 

Pawła II. (www.zsp-olszyny.malopolska.p) 

 

DZIEŃ PATRONA W NASZEJ SZKOLE 

16 października po raz trzeci obcho-

dziliśmy w naszej szkole Dzieo Patrona. Uro-

czystośd ta była okazją do wspólnego wspo-

minania sylwetki i nauki Jana Pawła II.  

Tradycyjnie już obchody te rozpoczęła uro-

czysta Msza Święta, po której spotkaliśmy się 

na części artystycznej w szkole. W tym roku 

przygotowany program był bardzo bliski 

młodym ludziom. W krótkiej scence ucznio-

wie gimnazjum, w przystępny sposób dali 

nam do zrozumienia, że „warto byd świętym” 

i „Trzeba umied bronid swoich przekonao”. 

Po koncercie w wykonaniu szkolnego chóru, nastąpił punkt kulminacyjny – oczywiście kremówki! 

Redakcja 
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ODBLASKOWA SZKOŁA 

 

W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” społecznośd szkolna podjęła się realizacji różnych inicjatyw 

mających na celu m.in. poprawę bezpieczeostwa uczniów w czasie drogi do szkoły i ze szkoły. 

W szkole podstawowej odbyły się następujące konkursy plastyczne:  

 kl. I-III „Bezpieczna droga do szkoły”  
 kl. IV „Znaki drogowe pozwalające bezpiecznie przejśd przez drogę” kl. V „Ciekawy wzór 

światełka odblaskowego”  
 kl. VI „Plakat o konieczności noszenia odblasków”, 
 kl. IV „Pan STOP”  

Dla chętnych uczniów kl. V-VI zorganizowano szkolny konkurs „Bezpieczeostwo w ruchu drogo-
wym”. 

Zorganizowano następujące imprezy promujące bezpieczeostwo uczniów w drodze do i ze szko-
ły:  

 spotkanie z policjantem, prelekcja dla kl. I-III oraz kl. IV na temat bezpiecznego poruszania 
się po drodze - rozdawanie kamizelek i odblasków  

 w kl. I-VI odbył się spektakl przygotowany przez GOK, w którym brały udział dzieci z kl. III-
VI, nawiązujący do bezpieczeostwa w ruchu drogowym; 

W ramach zajęd pozalekcyjnych uczniowie kl. III-VI przygotowali spektakl (wspomniany powy-
żej), a uczn. kl. VI dodatkowo promowali koniecznośd noszenia odblasków przez dorosłych, roz-
wieszając plakaty w lokalnych sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. 

W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” wszystkie działania były dokumentowane na stronach in-
ternetowych szkoły, GOKu i gazetkach ściennych. Ukazała się również publikacja w gazecie 
gminnej o przeprowadzanej w naszej szkole akcji „Odblaskowa szkoła”. 
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Odbyły się także inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę bezpieczeostwa w ruchu 
drogowym uczniów naszej szkoły:  

 „Odblaskowy dzieo” - jeden dzieo każdego miesiąca bez pytania dla widocznych, czyli no-
szących odblaski; 

 spotkanie z ratownikiem medycznym dla uczniów kl. I-VI - nauka udzielania pierwszej 
pomocy  

 wycieczka do straży pożarnej uczniów kl. III w kamizelkach nauka piosenek w kl. I-III doty-
czących bezpieczeostwa w ruchu drogowym; 

 akcja „Bądź widoczny” - rozdawanie osobom dorosłym odblasków przez uczniów kl. V po 
nabożeostwie w Kościele; 

 opublikowanie na szkolnej stronie internetowej filmiku stworzonego przez 3 uczniów na-
szego gimnazjum, który zajął I miejsce w III edycji konkursu filmowego pt. „Bezpieczny w 
ruchu drogowym” organizowanego przez MORD w Tarnowie  

 prezentowanie na stronie internetowej szkoły spotów reklamowych dotyczących ozna-
kowania pieszych odblaskami podczas poruszania się po drodze  

 Nauczyciele kooczący zajęcia w kl. I-III pomagają dzieciom w bezpiecznym przekraczaniu 
jezdni na przejściu dla pieszych w rejonie szkoły - nauczyciele pełnią rolę strażnika szkol-
nego. 

WYNIKI KONKURSÓW - „ODBLASKOWA SZKOŁA” 

Konkurs plastyczny w kl. IV - „Znaki drogowe, bezpieczne przejście” 

1 miejsce - Justyna Załęska 
2 miejsce - Paweł Niemiec 
3 miejsce - Justyna Rąpała, Bartłomiej Ryndak  

Konkurs plastyczny w kl. V - „Ciekawy wzór światełka odblaskowego” 

1 miejsce - Daniel Bąk 
2 miejsce - Julia Mikos 
3 miejsce - Patrycja Ryndak, Robert Bąk  

 
Konkurs plastyczny w kl. VI 

„Plakat informujący o konieczności noszenia odblasków” 
 
1 miejsce - Kamil Karaś, Adam Rąpała 
2 miejsce - Mateusz Dziuban 
3 miejsce - Faustyna Kokoszka, Julia Juruś, Mateusz Bąk, Konrad Kamioski  

PROMOCJA NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI 

Rozwieszone zostały plakaty w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej przez uczniów kl. VI. 

Organizatory akcji - www.zsp-olszyny.malopolska.pl 



G a d ż e t k a  

 
 

9 

ODBLASKOWI LIDERZY! 

 

29 października trzej uczniowie kl. III gimnazjum: Damian Łaskawski, Szymon Salabura i Daniel 

Wójcik, odebrali nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie filmowym „Bezpieczny w ruchu dro-

gowym”, którego organizatorem był Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie. 

Gratulujemy sukcesu i zapraszamy do obejrzenia bardzo perswazyjnego filmu, który jest do-

stępny na stronie internetowej szkoły. 

Redakcja 

 

MAŁOPOLSKIE DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE 

„PO POLSKU O HISTORII” 

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w konkursie 

realizowanym w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej - Ma-

łopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”. 

Dyktando spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Wzięło w nim udział 

8 uczniów ze szkoły podstawowej oraz 21 uczniów z gimnazjum. 

ETAP SZKOLNY odbył się dnia 26 września 2014 roku, o godz. 13.00. Uczniowie napisali dyktan-

do według instrukcji podanej na stronie internetowej. Łączny czas pisania wyniósł 45 min. 

W szkole podstawowej najlepiej napisał Dyktando uczeo klasy VI - Adam Rąpała. 
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W gimnazjum najlepszymi okazali się Michał Ryndak uczeo kl. IIa oraz Szymon Salabura uczeo 

kl. III. Chłopcy Ci uzyskali taka samą liczbę punktów. 

Uczniowie gimnazjum zakwalifikowali się do rejonowego etapu konkursu, który odbył się 

17 października 2014 roku w Tarnowie.  

Szymon Salabura, uczeo klasy III gimnazjum został finalista tego etapu i 17 listopada w Krakowie 

będzie pisał test ortograficzny, który wyłoni zwycięzców konkursu. 

Gratulujemy wszystkim tym, którzy mieli odwagę zmierzyd się z trudnościami ortograficznymi 

- tym bardziej, że jak wiadomo ortografia nie jest najmocniejszą  stroną współczesnych 

uczniów . 

Szymonowi życzymy połamania pióra! 

Redakcja 

 

SPRAWOZDANIE Z POWIATOWYCH ZAWODÓW 

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

Dnia 29.10.2014 r. w Tarnowie odbyły się zawody powiatowe w biegach przełajowych. 

Udział w nich brało, aż 14 uczniów naszej szkoły. 

O godzinie 8:45 wyznaczeni uczniowie mieli stawid się na zbiórkę. Niedługo po tym przyjechał 

autobus, którym wyruszyli. Podróż minęła bez żadnych komplikacji. Na miejsce przybyli około 

godziny 10:00. Zawody rozpoczęły się niedługo po dotarciu na miejsce. Na samym początku ob-

jaśniono jak wszystko będzie wyglądad, a następnie zawodnicy przeszli trasą na której będą się 

ścigad. Uczniowie ścigali się klasami, lecz najpierw swoje zawody rozpoczęła podstawówka, a 

osoby z gimnazjum musiały trochę poczekad na swoja kolej. Na starcie nie obeszło się bez prze-

pychanek i wywrotek. Na trasie było mokro, a w niektórych miejscach znajdowało się błoto, co 

jeszcze bardziej utrudniało bieg. Pogoda na szczęście się udała. Było słonecznie i ciepło. Zawody 

zakooczyły się po około 4 godzinach. Trzech uczniów naszej szkoły dostało się na dalszy etap. 

Bardzo im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Po rozdaniu medali, wyruszono w drogę 

powrotną. Uczniów wysadzono pod szkołą, po czym rozeszli się, każdy w swoją stronę. 
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„NASZE OBIADY” 

Ciapu, ciapu, ciapka, 
Na naszej misce jest papka. 

Te nasze obiady są jak śnieg, 
Lepisz z nich co chcesz. 

Jak myślicie o czym mowa? 
„To chyba pyszne ziemniaczki na obiad.” 

A te surówki są wręcz wyborne. 
Chyba głowy mają puste, 
No zawsze dają kapustę. 
Pamiętacie to spaghetti? 

Sos jak zupa pomidorowa, 

A makaron? 
Ze trzy razy przepuszczony przez maszynkę, 

Szkoda że nie dodali jeszcze szynkę. 
W poniedziałek, zupa pomidorowa, 

Omg to chyba woda. 
Nic smaku, nic zapachu. 

Na pewno nie było to zrobione po fachu. 
Tyle na dzisiaj krytyki, 

Bo zrobię jeszcze błąd z gramatyki. 
A nie chcę dostad jedynkę, 

Bo zrobią ze mnie kretynkę. 
 

Autor: Krytyk  

KĄCIK KULINARNY 

Przepis na ciasto marchewkowe 

Składniki: 

1. Ciasto: 

 4 jajka 

 1 szklanka cukru 

 1 łyżka cukru waniliowego 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 ½ łyżeczki sody 

 1 szklanka oleju z pestek winogron 

 1½ szklanki mąki 

 1 łyżeczka przyprawy do piernika 

 1 łyżeczka cynamonu 

 ½ łyżeczki soli 

 1½ szklanki startej marchewki 

 1 szklanka posiekanych orzechów włoskich 

2. Polewa: 

 100 g kremowego słonego serka śmietankowego 

 2 łyżki masła 

 4 łyżki miodu 
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Opis przygotowania: 

Jajka ubid mikserem z cukrem i cukrem waniliowym (ok. 3 minuty). Powoli dolad olej - ciasto w 
trakcie mieszania wchłonie całośd. Ciągle ubijając, stopniowo dodad mąkę wymieszaną z solą, 
proszkiem do pieczenia i sodą (ciasto powinno byd gęste). Dodad cynamon oraz przyprawę do 
piernika. Na koocu wsypad marchewkę startą na tarce o grubych oczkach oraz posiekane orze-
chy i wszystko wymieszad.  

Formę natłuścid lub wyłożyd papierem do pieczenia. Wlad ciasto i piec przez ok. 50 minut w 
temp. 180oC 

Masło utrzed. Stopniowo dodad ser. Posłodzid miodem lub cukrem pudrem. Masą posmarowad 
wierzch zimnego ciasta schłodzid w lodówce.  

 

SMACZNEGO !!!! 

 

KONKURS! KONKURS! 

Wszyscy wiemy, że wyobraźnia uczniów nie zna granic. Twórczośd również! 

Zamiast marnowad swój talent na bazgrolenie po okładkach zeszytów, zapraszamy Was 

do udziału w konkursie na najlepsza parodię znanego utworu  literackiego.  

Wymyślajcie, zmieniajcie, przekręcajcie i dostarczajcie do Redakcji swoje prace. Najlepsze 

teksty nagrodzimy i opublikujemy. 

Termin składania prac: 15 grudnia 

Uwaga: Praca musi byd napisana samodzielnie, teksty skopiowane z Internetu zostaną 

zdyskwalifikowane. 


