
 

 

 

 

 
 

Od redakcji 

Już za nami sprawdzian szóstoklasisty. Niektórzy twierdzą, że egzamin był prosty 
inni zaś mówią, że był średni, a jeszcze inni (czyli tacy, którzy się nie uczyli zbyt pilnie ;) ) 
mówią , że był trudny. Każdy z szóstych klas szuka sobie odpowiedniego gimnazjum do, 
którego uda się po wakacjach. W tym numerze przedstawiamy m.in. sprawozdanie z wyjazdu 
naszych uczniów do Włoch. Przeczytajcie uważnie, gdyż uczestnicy programu Comenius już w 
maju odwiedzą naszą szkołę. Bierzcie się za powtarzanie angielskich słówek – nasi goście nie 
znają języka polskiego!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwórka 

z plusem 
 



Comenius 

 
Wszyscy uczniowie naszej szkoły powinni teraz wiedzieć co to jest 
Comenius. Dlaczego? Z prostego powodu – uczniowie i nauczyciele z 
różnych państw (biorących udział w programie Comenius) wkrótce 
odwiedzą nasza szkołę. Tak więc COMENIUS jest to współpraca szkół 
różnych państw od przedszkola po uniwersytet. Uczestniczą w tym 
programie poszczególne państwa: Włochy, Grecja, Niemcy, Polska, 
Hiszpania, Francja, Litwa, Łotwa, Rumunia i Turcja. 

Program Comenius umożliwia uczniom w różnych krajach 
europejskich , poszerzenie horyzontów i wiedzy o innych państwach, 
a także szkolenie języka angielskiego. Uczniowie naszej szkoły dzięki 
udziałowi w tym projekcie , będą mieli okazję do porównania szkół z 
całego świata , poznania różnic i podobieństw.  

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły odwiedzili już Włochy , Grecję , 
Niemcy oraz Hiszpanię.  

W dzisiejszym numerze przedstawiamy Wam sprawozdanie z ich 
wycieczki do Włoch   

      

 

  

  

 
 



sprawOzDaNIe z wYCIeCzkI DO wŁOCH 

W dniach 17.02 – 22.02.2013 r., w ramach programu Comenius 
odbył się kolejny wyjazd, tym razem do Włoch. W wycieczce 
uczestniczyły 2 panie -  p. Joanna Całka i p. Agnieszka Kordys, 
oraz 6 uczniów naszej szkoły: Aleksandra Kukla, Aleksandra Rak, 
Alina Wiligórska, Jakub Góralski, Sebastian Barej oraz Maciej 
Rosołek. 

Przedstawiamy zapiski z pamiętnika Aliny Wiligórskiej: 

Dzień I (17.02.13r., niedziela) 

   O godzinie 5:34, na stację PKP, na peron 2 wjechał nasz pociąg, którym razem  
z paniami pojechałyśmy do Warszawy. Następnie pociągiem SKM dostałyśmy się na 
lotnisko, gdzie spotkałyśmy się z chłopcami. Dotarli oni na Okęcie samochodem. 

   Około godziny 10:15 wsiedliśmy do samolotu lini AirFrance. Polecieliśmy do Paryża, 
gdzie czekaliśmy na samolot (tych samych linii) do Pizy. 

   Po dotarciu włoskiego lotniska, odebrałyśmy bagaże i pociągiem pojechaliśmy do 
Pontedery. Zostaliśmy zakwaterowani w hotelu „La Rotonda” i poszliśmy na pizzę do 
pobliskiej pizzerii. 

Dzień II (18.02.13r., poniedziałek) 
   Mniej więcej o godzinie 9:00 zjedliśmy słodkie śniadanie - rogaliki, ciasteczka i kanapki 
z dżemem, miodem lub nutellą oraz kawę, herbatę lub sok do picia. 

   O 10:00 pojechaliśmy na wycieczkę do Pizy. Jest ona przepięknym miastem ze 
ślicznymi starymi kamienicami i kościołami. Mieliśmy wspaniałą pogodę. Było bardzo 
ciepło. Byliśmy na Polu Cudów - dużym placu, na którym stoją katedra, baptysterium  
i Krzywa Wieża. Są to słynne na cały świat wspaniałe zabytki Pizy. Wszyscy kupili sobie 
pamiątki i wróciliśmy do Pontedery. W hotelu zjedliśmy na obiad pyszne spaghetti. 
Następnie poszliśmy przygotowywać się na kolację powitalną. 

   O godzinie 20:00 poszliśmy elegancko ubrani do pięknie wystrojonej hotelowej 
restauracji. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Włoch, Grecji, Niemiec i Hiszpanii - 
państw biorących udział w projekcie razem z nami. Rozmawialiśmy z nimi oczywiście po 
angielsku. Zapoznaliśmy się z czterema dziewczynami z Niemiec. Na kolacji jedliśmy 



bardzo smaczne jedzenie: na przystawkę chleb z różnymi rodzajami mięsa, z serem 
 i z pasztetem; następnie pieczone mięso, a na deser lody. 

Dzień III (19.02.13r., wtorek) 
   O godzinie 8:00 zjedliśmy słodkie śniadanie. Potem razem z innymi ludźmi  
z Comeniusa wyruszyliśmy autokarem do szkoły „Galileo Galilei” w miasteczku 
Montopoli. Zostaliśmy powitani koncertem dzieci z tej placówki. Następnie nauczyciele 
pracowali nad projektem, a my i dziewczyny z Niemiec poszliśmy na lekcje z włoskimi 
dziećmi. Zadawały nam one pytania na temat naszych państw i nas. Czas upłynął bardzo 
szybko, dzieci poszły do swoich domów, a my do ich szkolnej stołówki na obiad. 
Zjedliśmy pyszny makaron i mięso z sosem oraz szpinak. Po obiedzie do szkoły przyszli 
włoscy uczniowie, którzy chcieli z nami spędzić czas. Graliśmy razem w grę podobną do 
polskiego zbijaka. Kiedy dorośli skończyli pracę, zwiedzaliśmy miasteczko. Byliśmy na 
tarasie widokowym na górce. Oglądaliśmy piękny, zielony włoski krajobraz. 
Odwiedziliśmy także ratusz i muzeum. Później wróciliśmy do hotelu. 

   Około 19:45 my i wszyscy inni ludzie uczestniczący w projekcie poszliśmy „na miasto” 
do restauracji na kolację. Jedliśmy różne rodzaje pizzy – najsłynniejszej włoskiej potrawy 
oraz nieznany nam dotąd deser panna cotta, czyli śmietanę podgrzaną z żelatyną  
i dodatkami, wygląda ona jak lody, ale trzęsie się jak galaretka. Pyyycha  

Dzień IV (20.02.13r., środa) 
   Rano zjedliśmy śniadanie jak zwykle „na słodko”. Następnie wszyscy uczestnicy 
Comeniusa wyjechali do szkoły podstawowej w Marti. Znów zostaliśmy powitani 
występami muzycznymi. Następnie dzieci oprowadzały nas po szkole. Potem 
przybyliśmy do przedszkola. Maluchy też powitały nas śpiewem. Po odwiedzeniu 
przedszkolaków pojechaliśmy do szkoły podstawowej w San Romano. Zjedliśmy tam 
poczęstunek: pizzę, kanapki i ciasteczka. Tam także zostaliśmy przywitani muzycznie. 
Dzieci ze wszystkich placówek śpiewały wspaniale. Następnie znów pojechaliśmy do 
szkoły „Galileo Galilei”. Gdy dorośli pracowali nad projektem, my dzieci trafiłyśmy na 
lekcję muzyki. Po lekcji poszliśmy do stołówki na obiad: ryż z sosem, pieczone ziemniaki 
i kurczaki. Niestety musieliśmy pożegnać się ze swoimi włoskimi kolegami i koleżankami. 

   Przyjechaliśmy do Pontedery. Poszliśmy na zakupy. Kupowaliśmy jedzenie na kolację  
i do domu dla rodziców. Kolację jedliśmy w pokoju chłopaków. Zrobiliśmy sobie kanapki  
z pasztetem i kanapki z nutellą. 



Dzień V (21.02.13r., czwartek) 
   Po śniadaniu, takim jak zwykle, wyjechaliśmy pociągiem na wycieczkę do Florencji. 
Była kiepska pogoda. Padał deszcz i wiał wiatr. Po mieście oprowadzała nas pani 
przewodnik. Widzieliśmy takie zabytki jak: Galeria Akademii, Most Złotników oraz 
mnóstwo kościołów. Przewodniczka bardzo ciekawie opowiadała i dokładnie tłumaczyła 
którędy gdzie dojść (oczywiście po angielsku). Podczas czasu wolnego poszliśmy do 
restauracji, a potem po pocztówki. Pojechaliśmy z powrotem do hotelu przygotować się 
do kolacji, niestety pożegnalnej. ;-(  

   Na kolację były owoce morza, ale nie wszyscy je jedli. Poza tym było bardzo 
przyjemnie. Śpiewaliśmy piosenkę „Panie Janie”, każdy w swoim języku. Hiszpanie grali 
na gitarze i tańczyli flamenco, a potem reszta przyłączyła się do nich. To był cudowny 
wieczór. 

Dzień VI (22.02.13 piątek) 
   Po śniadaniu udaliśmy się na stację. Pojechaliśmy pociągami na lotnisko w Pizie. 
Kupiliśmy sobie tam różne rzeczy i polecieliśmy samolotem do Paryża. W Paryżu 
mieliśmy szybko lot do Warszawy. Z Warszawy pojechaliśmy do Siedlec. 

 

To był świetny wyjazd. Bardzo dobrze się na nim 
bawiliśmy, ale również uczyliśmy. 

Dzięki tej wycieczce: 

- zwiedziliśmy inny kraj, 

- poznaliśmy wielu ciekawych ludzi, 

- ćwiczyliśmy swój język angielski w praktyce, 

- możemy potwierdzić, że Krzywa Wieża naprawdę jest krzywa!!! :-) 

 

W maju tego roku to my będziemy gościć nauczycieli i uczniów 
biorących udział w programie Comenius! 



       PRACTISE YOUR ENGLISH 

 

 

FLOWER  SUN  MARCH  APRIL  MAY  GREEN  YELLOW  PINK 

BLUE  WEEKEND  CYCLING  BEACH  SEA 

 

 

 



Święto narodowe 3 Maja 
Jest to polskie święto ustanowione w 1919r oraz ponownie w 1990. 
Konstytucja 3 maja została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od 
dawna wad systemu politycznego Rzeczpospolitej i jej złotej wolności.  Przyjęcie 
konstytucji sprowokowało wrogość sąsiadujących z Polska krajów.  Podczas 
wojny w obronie konstytucji Polska zdradzona przez swojego Pruskiego 
sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II została pokonana przez imperium 
Rosyjskie Katarzyny Wielkiej.  

Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w tym czasie sejm czteroletni 
uchwalił szereg ustaw szczegółowych, które były rozwinięciem jej postanowień. 
W czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja 1792 
wokół Warszawy skoncentrowano wiele jednostek wojskowych, których 
zabrakło w krytycznym momencie rosyjskiego ataku w 1792. Po odzyskaniu 
niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto 
narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919.. Święto to 
zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od 
pracy. Dopiero w roku 1981 ponownie władze świętowały to historyczne 
wydarzenie 

 

 

 

 
 



Dla moli książkowych 

 
Głównym bohaterem książki jest Adam Cisowski. Ma siedemnaście lat i uczęszcza do 
siódmej klasy do warszawskiego gimnazjum. Ma czworo rodzeństwa dwie siostry i dwóch 
braci. Jego ojcem jest szanowanym przez jego klientów  lekarzem, a matką poświęcająca 
swój czas wyłącznie rodzinie. Adaś to chłopiec niezwykły, nie tylko pod względem 
intelektualnym, ale również fizycznym. Jest on silny i bardzo odważny. Tymi to właśnie 
oczyma oczarował serce pięknej Wandy . Cisowski z charakteru był przed wszystkim uczciwy . 
Nie lubił okłamywać innych i zrzucać na nich winę . Gdy afera z zagadką profesora wyszła na 
jaw, wykazał się ogromną szlachetnością, przyznając się i szczerze żałując. Obronił wtedy 
swoją własną godność. Był trochę porywczy , ale na szczęście nie aż tak, by kogoś skrzywdzić 
lub zranić W szkole słynął z dobroduszności oraz umiejętności logicznego myślenia . Adaś był 
ostrożny, chociaż często ryzykował. Uwielbiał przygody oraz biegle analizował fakty, co 
zajmowało mu dużo czasu, lecz przynosiło efekty . Miał wspaniałą pamięć. W stosunku do 
innych był życzliwy i szanował ich . Nie potępiał od razu bliźnich, którzy zawinili, lecz 
próbował ich zrozumieć, pomóc im i wytłumaczyć. Jako detektyw chłopak był dokładny 
 i systematyczny w pracy. Dodatkowo był odważny i miał silną wolę, dzięki której nie 
załamywał się i nie poddawał, gdy odnosił porażki .Ogólnie rzecz biorąc, autor przedstawił 
Adama jako chłopca wspaniałego , przypominającego ideał. Adaś nie ma prawie żadnych 
wad, ale posiada za to mnóstwo zalet. W obliczu innych jest on prawdomówny, 
odpowiedzialny i godny zaufania. Jest przepełniony radością, poczuciem humoru, a na jego 
twarzy zawsze gości uśmiech. Według mnie, można, a nawet trzeba zaliczyć go do 
najbardziej sympatycznych i optymistycznych postaci literackich XXI wieku . 

 
 



Małe serniczki z truskawkami 

 

                                                                                    Składniki: 
 
- 150 g ciasteczek owsianych 
-500 g zmielonego twarogu 
 -1/2 - 3/4 szklanki cukru 
 -1 pełna łyżka mąki pszennej 
 -1 białko jajka 
 -6 truskawek 
 
 
 
 
Przygotowanie: 
 
Piekarnik nagrzać do 175 stopni. Formę na muffiny wyłożyć papilotkami.  

Ciasteczka owsiane* pokruszyć, wyłożyć do papilotek, uklepać. 

 Twaróg wymieszać z cukrem, mąką i białkiem. Masę wyłożyć na ciasteczka, w środek wcisnąć 
połówkę truskawki.  

Wstawić do nagrzanego piekarnika i od razu zmniejszyć temperaturę do 120 stopni.  

Piec przez 25 minut. Wyjąć z piekarnika i ostudzić.  

Można jeść po wystudzeniu lub po schłodzeniu w lodówce (wówczas masa będzie bardziej kremowa). 
Smacznego!! 

*do ciasteczek można dodać tarty imbir lub posiekane orzechy  

 

http://www.kwestiasmaku.com/blog-kulinarny/biale-mini-serniczki-z-truskawkami-w-5-minut/�


Dziś pokażemy wam idealną MODĘ NA UPRAGNIONĄ WIOSNĘ!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bluza w 5 odcieniach: białym, czarnym,                         Białe lub czerwone spodnie z suwakiem  

różowym, szarym, morskim, niebieskim.                       u dołu nogawek za 119zł, także na  

Za 139zł tylko na                                                                                            

 

                                                                   A najlepsze na koniec… piękna,  

                                                                   kwiecista sukienka za 135zł na 

                                                                  www.halens.pl (w realu jest  

                                                                   różowa).                                                      

 

W końcu po prawie sześciu miesiącach nadeszła WIOSNA! 

Długo kazała na siebie czekać w tym roku, testowała  

naszą cierpliwość i siłę charakterów. Ale my się nie  

poddaliśmy i dzielnie doczekaliśmy jej nieśmiałego  

nadejścia. Dlatego dziś zachęcamy do zostawienia w  

szafach kurtek i szalików a wyciągnięcia lżejszych ubrań.  

 

 



                                        Dlaczego warto tańczyć?  

Wszystkich zalet tańca nie da się wymienić. Na pewno jest to sposób na piękną, zgrabną 
sylwetkę bez wad postawy, lekki chód i kondycję. Żaden inny sport nie wyrabia w takim 
stopniu wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Pozwala przyjemnie spędzić czas, oderwać się 
od codzienności, głębiej przeżywać piękno muzyki. Dostarcza niezapomnianych wrażeń 
estetycznych. Najbardziej jednak trzeba podkreślić zbawienny wpływ tańca na ludzką 
psychikę. Podczas rytmicznych ruchów ciała uwalniają się coraz większe pokłady drzemiącej 
w organiźmie energii, znika depresja, zmęczenie, znudzenie, wraca radość życia. Mózg 
wytwarza w tym czasie hormony szczęścia, tzw. endorfiny , poprawiające nastrój. Terapeuci 
podkreślają, że regularne uprawianie tańca wpływa na postawę życiową, przebudowuje 
osobowość. Ucząc się panować nad ruchami ciała, z czasem zaczynamy czuć, iż mamy 
kontrolę nad własnymi działaniami nie tylko na parkiecie. Stajemy się bardziej opanowani, 
pewniejsi siebie. Z większym spokojem i nadzieją podchodzimy do różnych problemów.  
A poza tym... łatwiej nam znaleźć właściwe rozwiązanie. Udowodniono, że taniec stymuluje 
rozwój komórek mózgowych, wpływa na sprawniejsze myślenie. Tańczące dzieci z reguły 
lepiej się uczą, łatwiej zapamiętują i kształcą swoje skupienie uwagi. Maja niezwykle 
rozwiniętą pamięć ruchową, więc łatwiej im nauczyć się grać na instrumentach, zdobyć 
jakąkolwiek umiejętność sportową, a także odnaleźć się w każdej nowej sytuacji życiowej. 
Taniec to nie tylko zabawa czy sport, ale nauka: słuchania muzyki, skupienia uwagi, 
kształcenia swojej osobowości. 

Siedem powodów dlaczego warto tańczyć: 

1. Rozwijamy swoje skupienie uwagi. 

2. Przez taniec wyrabiamy kondycję. 

3. Kształcimy swój charakter.- pobyt z rówieśnikami. 

4. Jesteśmy otwarci na nowe możliwości.  

5. Wzbogacamy nasze umiejętności. 

6. Taniec to najlepszy sposób na zrelaksowanie się. 

7. Taniec nas uszczęśliwia. 

 

     Tańczmy, więc ile dusza zapragnie!!!!!! 
 

 

 

 



A teraz trochę ćwiczeń dla umysłu   

 

ROZWIĄZANIE:……………………………………………………………………. 

 

Gdy się schowa za chmury, 

   Świat się staje ponury. 

A weselej na świecie, 

Kiedy śmieje się z góry.                                 Odp…………………………………. 

 

Mleczka nie piją, 

Myszek nie jedzą, 

Te bure kotki 

Co na drzewie siedzą.                                  Odp……………………………………. 

 

Czarno-biały fraczek 

Buciki czerwone 

Umykają żaby 

Gdy idzie w ich stronę.                                 Odp……………………………………….. 

  

Niedługo zima  

Już stąd pryśnie. 

Śnieg już przebiłem…                               Odp……………………………………………… 

Powrócił do nas z dalekiej strony, 
ma długie nogi i dziób czerwony. 



Dzieci się śmiały, gdy go witały, 
żabki płakały przez dzionek cały.                                             Odp………………….…………… 

 

Jak się nazywa ta pora roku, 
Gdy się zielenić zaczyna wokół? 
Skowronek nad polem śpiewa, 
Kwiaty forsycji kwitną na drzewach.                                       Odp……………………..………… 

 

  Nie ma lepszej lotniczki 
Ogon niczym nożyczki 
Lepi gniazdo pod strzechą, 
Jest dla ludzi pociechą, 
W powietrzu toczy kółka, 

Kto to taki?                                                                                Odp……………………………….. 

 

 
Czy wiesz, jak ta pora roku zwie się pośród ludzi,  

gdy słonko późno spać idzie, a wcześnie się budzi?                 Odp………………………………….. 

 

Jaki to miesiąc zamyka szkoły 
i daje dzieciom urlop wesoły?                                                     Odp…………………………………. 

 

Trwają dwa miesiące, lubią je uczniowie, 

 bo mogą odpocząć i stanąć na głowie?                                     Odp……………….………………… 

 

Daje nam dużo miodu,  

zapach sadu, ogrodu,  

czerwień, złoto, błękit 

i wakacyjne piosenki.                                                                 Odp………………………………… 

                                         

 

 

 

   



Święta w Maju: 
01.05.13 r.- Międzynarodowe Święto Pracy. 

02.05.13 r.- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

03.05.13 r.- Święto Konstytucji 3 Maja.  

04.05.13 r.- Dzień Strażaka i Hutnika. 

05.05.13 r.- Dzień Tolerancji Praw Człowieka i integracji Europejskiej, Dzień Leśnika i Drzewiarza. 

08.05.13 r.- Dzień Bibliotekarza i bibliotek.  

09.05.13 r.- Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej). 

12.05.13 r.- Zimnych Ogrodników (Pankracego).  Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. 

13.05.13 r.- Zimnych Ogrodników (Serwacego). 

14.05.13 r.-Zimnych Ogrodników (Bonifacego) Dzień Farmaceuty. 

15.05.13 r.- Dzień Rodziny. Dzień bez samochodu. Święto Polskiej Muzyki i Plastyki. 

16.05.13 r.- Dzień Straży Granicznej. 

17.05.13 r.- Światowy dzień Telekomunikacji. 

18.05.13 r.- Międzynarodowy dzień muzeów. 

19.05.13 r.- Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS. 

20.05.13 r.- Wniebowstąpienie. 

21.05.13 r.- Dzień Strażaka. Światowy Dzień Kosmosu. 

22.05.13 r.- Światowy Dzień Praw Zwierząt. 

23.05.13 r.- Światowy Dzień Żółwia. 

24.05.13 r.- Europejski Dzień Parków Narodowych. 

25.03.13 r.- Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych, Dzień Mleka. 

26.04.13 r.- Dzień Matki. 

27.04.13 r.- Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki).  

28.04.13 r.- Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. 

31.04.13 r.- Światowy Dzień Bez Papierosa 

 

 

 



Pokoloruj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śmiechu warte 

 
Pani na lekcji geografii pyta dzieci: 

- Gdzie leży Afryka? 
Na to Jasiu mówi: 

- Proszę pani chyba niedaleko, bo u taty w pracy murzyn... 

* 

Jaś mówi do kolegi: 
- Dostałem od ojca po skórze. 

- Za co? -pyta kolega 
Jaś na to: 

- Za to, że zobaczył świadectwo... 
-... 

* 

Pani pyta uczniów w szkole: 
- Kto w waszej rodzinie jest najstarszy? 

- U mnie babcia - mówi Marysia 
- A u mnie pradziadek-chwali... 

* 

Mama pyta Jasia : 
- Po co kładziesz mokrą chustkę na ścianie? 

- Bo tata kazał mi zrobić mokry okład w miejscu, w którym się uderzyłem. 

* 

Idzie Jasiu z babcią do kościoła. Babcia mówi do Jasia; 
- Powtarzaj za mną "moja wina moja wina moja bardzo wielka wina"  

 a  jasiu powtarza: 
- "babci wina babci wina babci bardzo wielka wina" 

* 

Jaś pyta nauczycielkę : 
- Można być ukaranym za coś czego się nie zrobiło ?? 

Nauczycielka odpowiada po zastanowieniu ; 
- No nie. A dlaczego pytasz? 

- Bo nie odrobiłem pracy domowej. 



 

 

Prosimy o kontakt wszystkich uczniów naszej szkoły. Podzielcie się swoją wiedzą, 
prześlijcie coś do opublikowania! :) Na wszelkie pomysły, ogłoszenia a nawet życzenia 
czekamy pod adresem email: redakcjaczworki@tlen.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie redakcji : Wiktoria Kobus, Wiktoria Tabaczek, Anna Grodzka, 
Natalia Szulawa, ,Julia Sikorska, Michalina Uchimiak, Adrianna Mróz, 
Katarzyna Ilczuk, Oliwia Łazowska, p. Justyna Troć 
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