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MIŁOŚĆ...

Dziś przygotowaliśmy kilka mniej lub bardziej znanych i mniej lub bardziej
prawdziwych aforyzmów o miłości. Warto się z nimi zapoznać, choćby po to,
aby wiedzieć, w jak różny sposób można postrzegać miłość.

Miłość jest ślepa.

Każdy w młodości skory do miłości.

Rozmiłował się we mnie jak wół w lucernie.

Gdzie miłość panuje, tam się błędu nie znajduje i nie czuje.

Kto kogo miłuje, wad jego nie czuje.

W miłości jak na wojnie.

Miłość jest uparta jak koń narowisty, a kapryśna jak dziecko.

Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy i noc ma spokojną, i
dzień nietęskliwy.
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W tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało na raz.

Miłość o rozum nie pyta.

Ten, kto zakochuje się sam w sobie, nie ma rywali.

Kto kocha, ten wybacza.

Biedę i miłość najtrudniej ukryć.

Gdy bieda wchodzi drzwiami, miłość oknem ulatuje.

Kto kocha naprawdę, ten karci surowo.

Do chorego na miłość nie woła się lekarza.

Od miłości do nienawiści jeden krok.

Miłość wszystko zwycięża.
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Sławni o miłości

Miłości trzeba się uczyć, trzeba ją poddać próbom. Miłość wymaga trudu i
wytrwałości.

Gerhard Bergmann

Miłości nie udowadnia się słowami.
Mikołaj Gogol

Miłość nie jest jedynie częścią życia, miłość jest samym życiem.
Hermann Kutter

Miłość - to pragnienie dobra.
Dante Alighieri

Miłość jest jedyną niepokonaną siłą na świecie.
Fiodor Dostojewski

Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.
św. Jan

Kochać kogoś znaczy na zawsze złożyć w nim nadzieję.
Gabriel Marcel

Jedna kropla miłości jest więcej warta niż ocean dobrych chęci i rozumu.
Blaise Pascal

Kochając zbliżamy się do Boga, źródła i ogniska wszelkiej miłości.
George Sand

Jeżeli naprawdę kocham jakąś osobę, kocham wszystkich, kocham świat,
kocham życie.
Erich Fromm

Tylko miłość jest siłą, która może złagodzić ból świata.
Maria Konopnicka
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Miłość jest pragnieniem, aby komuś coś dawać.
Bertold Brecht

Prawdziwa miłość zaczyna się wtedy, kiedy nie oczekujemy nic w zamian.
Antonie de Saint-Exupery

Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko, kocha się za nic.
ks. Jan Twardowski

Kto kocha, ten nigdy się nie myli.
Honoriusz Balzak

Miłość jest tym, co ma największą siłę na świecie, a przecież nie można sobie
wyobrazić nic bardziej pokornego.

Mahatma Gandhi

Miłość nigdy nie ustaje.
św. Paweł Apostoł

Kochać to życzyć bliźniemu tego, co sami uważamy za dobre, i to z miłości
bliźniego, nie własnej.

Arystoteles

Miłość jest dobrem. […] Jeżeli miłość bywa czasem okrutna i niszcząca, to
przyczyna nie leży w niej samej, a w tym, że człowiek człowiekowi nie jest równy.

[…] Człowiek zakochany jest takim, jakim powinien być człowiek w ogóle.
Antoni Czechow

Bóg jest zawsze w pobliżu ludzi okazujących sobie miłość.
Johann Heinrich Pestalozzi

Miłość jest najwyższym sensem istnienia.
Ernest Hemingway

Jeśli chcesz być kochanym, kochaj sam.
Seneka
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Myślenie nie boli

1. Mówi się, że to kolor miłości.
2. Chłopcy dają ten kwiat ukochanej.
3. Kochał ją Romeo.
4. Jeden z symboli miłości.
5. Kochał własne odbicie w tafli wody.
6. W tym miesiącu zakochani mają swoje
święto.
7. Rzymski bóg miłości, zwany też Amorem.
8. Przeciwieństwo miłości.
9. To słowo pada szczególnie często 14
lutego.
10. „M jak…” – tytuł popularnego serialu.
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1. Wysokie, ciepłe buty.
2. Zostawiony na świeżym śniegu.

3. Kolor śniegu.
4. Niska temperatura.

5. Służy do odśnieżania.
6. Obecna pora roku.

7. Bez nich nie byłoby kuligu.
8. Zmarzlina.

9. Dokarmiane zimą.

1. Był nim czerwononosy
Rudolf.
2. Ulepiony ze śniegu.
3. Jeden ze sportów
zimowych.
4. Ślizgają się po nim dzieci.
5. Błyszczące gwiazdki.
6. Szczypie w uszy i w nosy.
7. ... na śnieżki.
8. Biała pora roku.
9. Dom ze śniegu.
10. Do jazdy po ślizgawce.
11. Ciągną kulig.
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Kocham Cię w językach świata
albański: Te dua

angielski: I love you

arabski: Ohiboka

bułgarski: Obiczam te

chiński: Wo ai ni

czeski: Miluji te

duński: Jeg elsker dig

esperanto: Mi amas vin

estoński: Mina armastan sind

filipiński: Mahal ka ta

fiński: Minä rakastan sinua

francuski: Je t aime

grecki: S agapo

hiszpański: Te quiero

holenderski: Ik houd van jou

islandzki: Eg elska thig

irlandzki: Taim i' ngra leat

litewski: Asz milu tawia

łaciński: Te amo lub Vos amo

niemiecki: Ich liebe dich

portugalski: Te amo

rosyjski: Ja ljublju tiebja

rumuński: Te jubesc

serbski: Volim te

szwedzki: Jag älskar dig

turecki: Ben sni sviyorum

węgierski: Szeretlek

włoski: Ti amo
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Nasze tradycje - nasze korzenie

W Środę Popielcową wchodzimy w okres Wielkiego Postu. Czas

poprzedzający go, trwający od święta Trzech Króli, z dawien dawna

zwany był w Polsce zapustami. Był to okres wesołych zabaw,

maskarad i kuligów. Szczególnie hucznie obchodziło się kilka

ostatnich dni karnawału. Nazywano je Ostatkami, Mięsopustem,

Kusakami, a także Kusymi Dniami

lub Szalonymi Dniami. Nazwy te

wywodzą się od potraw właściwie

nasyconych tłuszczem, takich jak

np. pączki, chrust, bigos, kiełbasa.

Bardzo charakterystycznym

elementem polskiej tradycji

karnawałowej były kuligi. Ich

początki sięgają XIV lub XV

wieku. Nazwa pochodzi albo od

wyrazu czeskiego „koleg” – czyli objeżdżanie kolejką, albo też od

drewnianej kuli, którą zakończona była laska posyłana od sąsiada do

sąsiada, zwołująca na zabawę. W przeszłości kuligi były ulubioną

zimową rozrywką szlachty. Orszakiem złożonym z kilku, a niekiedy

kilkunastu sań podróżowali fantazyjnie przebrani uczestnicy

zabawy, najczęściej w towarzystwie muzyków, zajeżdżając bez

zaproszenia do okolicznych dworów. Gospodarze udostępniali im

pokoje do tańców i spiżarnie z jedzeniem, a następnie sami

przyłączali się do tej wesołej zabawy. Wcześniej dobrze

zaplanowana przez młodzież, przeciągała się ona nieraz do kilku

tygodni. Tradycja odwiedzania domów z upływem czasu przeminęła,

ale kuligi są dalej – szczególnie wśród dzieci i młodzieży – bardzo

popularną rozrywką. Szalone przejazdy sankami często kończą się

pieczeniem kiełbasy przy ognisku. Ale trwają, niestety, najwyżej

kilka godzin.
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SZEF KUCHNI POLECA….:)

KREM HERBACIANY

Składniki:

 1 łyżka herbaty

 2 szklanki śmietanki 12%

 4 żó łtka

 1/2 szklanki cukru pudru

 4 łyżki żelatyny

 kilka kropel esencji

rumowej

 20 dag śmietany kremówki

Do przybrania:

 kawa łki pomarańczy

 4 wiśnie z konfitury lub

kompotu

Przygotowanie:

Śmietankę zagotować , a następnie zalać nią herbatę , przykryć

naczynie i parzyć przez oko ło 5 minut, przecedzić . W garnku ubić

żó łtka z cukrem pudrem, następnie porcjami dodawać śmietankowy

napar herbaciany i mieszając podgrzewać do zgęstnienia. Żelatynę

namoczyć w 4 – 5 łyżkach zimnej wody, podgrzać , a następnie

rozpuścić . Dodać do masy, wlać rum i wszystko dok ładnie

wymieszać . Kremówkę ubić i delikatnie po łączyć z kremem. Krem

porozk ładać do miseczek i odstawić do zastygnięcia. Podawać

przyozdobiony pomarańczą i wiśniami.

Smacznego !!!
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To był zwyczajny dzień. Nic nie zapowiadało, że zdarzy się coś szczególnego.
Jednak tego dnia znalazłam małego szczeniaka. Szczeniak był głodny, zmęczony
i zmarznięty. Wyglądał tak pięknie, że zabrałam go do domu. Okazało się, że to była mała
suczka, nazwałam ją „Sara”. Sara była pięknym psem rasy owczarek niemiecki. Chodziłam z
nią na spacery, uczyłam aportować. Sara nie dawała się prowadzać na smyczy, wolała
swobodnie biegać.
I tak już jest, że z Sarą niektórych rzeczy nie zrobisz.

Maja Talacha klasa II a

Była to sobota przed walentynkami mój chłopak oznajmił mi ,że ma inną. Jego nowa
wybranka miała na imię Klaudia. Była młodsza od niego o rok. Musiałam ochłonąć po tym
wydarzeniu. Wybrałam się na spacer po parku. Usiadłam na ławce i zamyśliłam się. Nagle
podszedł do mnie jakiś chłopak i zapytał czy może usiąść obok mnie. Powiedziałam, że to nie
moja ławka i może się przysiąść. Miał na imię Marek. Był w moim wieku. Miło nam się
rozmawiało, ale czas gonił. Wróciłam do domu i poszłam spać.
Czas szybko minął. Były już walentynki. Z samego rana mama obudziła mnie z jakąś
kopertą. Były to życzenia od Marka. Przez chwile zastanawiałam się skąd zna mój adres.
W końcu zrozumiałam, że szedł za mną w parku. Od tej pory jesteśmy najlepszymi
przyjaciółmi.

Joanna Rozbicka klasa V b

To był zwyczajny dzień. Nic nie zapowiadało, że zdarzy się cos
szczególnego. Pewnego dnia wybrałam się z Tatą na spacer do
parku. W parku było cicho i zimno, zobaczyłam tam fruwające
ptaki. Nagle pod krzakiem zobaczyłam głodnego, zmarzniętego
psa. Postanowiłam go wziąć do domu. Tata powiedział, że trzeba
go zawieźć do weterynarza. Tak tez zrobiliśmy. Pan weterynarz
powiedział, że pies jest zdrowy, a Tata powiedział, niech pies
zostanie w domu.

Dominika Chacińska klasa II b
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Używaj ładne słowa,
A miła będzie rozmowa!

Emilia Maliszewska klasa V b

***
Dzień dobry, przepraszam, dziękuję.

To słowa bardzo ładne.
Używaj, więc ich często,
Ale nie gdzie popadnie

***

Gdy używasz grzecznych słów,
Starsi ludzie mówią „CUD”!
Młodsi mówią o Tobie źle

Lecz ty najlepiej się na tym znasz.

Iza Jeleszuk klasa V b

Ludzie będą cię szanować, jeśli umiesz się zachować,
Zachowanie ważna sprawa.
Nie przelewki!
Nie zabawa!
Grzeczne słowo czasem powiedz,
Brzydkie wyrzuć w płonący ogień,
Już nie będą ci potrzebne,
Są zupełnie zbędne.
Te które są ci potrzebne –
Są wspaniałe, miłe, grzeczne.

Aleksandra Urban klasa V b

Chcesz używać ładnych słów, to się naucz i tak mów!!!

Emilia Świniarska klasa V b

Redaktor naczelna: Anna Szostak, Zespół redakcyjny: Agnieszka Jóźwik,
Klaudia Perkowska, Katarzyna Oknińska, Ania Mularzuk, Justyna Maciak,
Mateusz Myrcha, Kamil Borkowski, Kamila Borkowska i inni!
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W tym numerze możecie poczytać o walentynkowych wróżbach (St. Valentine’s
Auguries) oraz o symbolach miłości (The symbols of love). Naprawdę warto
sięgnąć po słownik! Polecamy również walentynkową "wykreślankę". Miłej
zabawy!

St. Valentine ’s Auguries

Some people say that if you find a glove on the road on Valentine's
Day, your future wife or husband has second missing glove.

If you cut an apple in half and count how many seeds are inside, you
will also know how many children you will have.

Some people used to believe that if a woman saw a robin on
Valentine's Day, it meant that she would marry a sailor. If she saw a
sparrow - she would marry a poor man and be very happy. If she saw a
goldfinch, she would marry a millionaire.

In some countries, a young woman may receive a gift of clothing from
a young man. If she keeps the gift, it means she will marry him.

Some believe that the first man's (if you are a woman) or woman's (if
you are a man) name you read in the paper or hear on the radio on
Valentine's Day will be the name of the man/woman you will marry.
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Symbols of love

RED: This colour is the strongest colour of love.

CUPID: The Greek and the Roman god of love. He always
tries to pierce someone's heart and make him/her fall in
love.

HEART PIERCED BY AN ARROW: When Cupid shoots
an arrow into a heart, the person falls in love but an arrow
in one's heart causes pain as well. That's why a heart
pierced by an arrow reminds that love is both: pleasure and
pain.

BROKEN HEART: It's a symbol of the loss of love. If you
are rejected by someone you love, this would express your
feelings.

ROSES: Red roses symbolise love and passion, white roses -
purity and faith, yellow roses - jealousy and infidelity.
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ALFABET ŻYCIA PANI
MARII KAŃSKIEJ

– NAUCZYCIELA KSZTAŁCENIA
ZINTEGROWANEGO

A jak ananasy albo z puszki albo z klasy

B jak batonik

C jak czekoladki

D jak duuuży deser

E jak eklerka

F jak filiżanka z pyszną kawą

G jak gotowanie - bardzo lubię

H jak hektolitr coli

I jak irysek

J jak Jessik mój pies York

K jak klasa Ib, która lubić daje się

L jak lody o każdej porze

Ł jak łyżwy tylko zimą

M jak Mateusz, Michał, Marta,

N jak nocne obserwacje nieba

O jak obiad u mojej mamy

P jak pachnące pomarańcze

R jak rybka

S jak spacery z moim psem

T jak teleturniej "Czy jesteś mądrzejszy od
piątoklasisty?"

U jak ulubione rzeczy

W jak wakacje

Z jak znikam
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Skąd się wzięły Walentynki
Nie mają wiele wspólnego ani ze świętym Walentym, ani z dziedziną, której patronuje,

czyli chorymi – chyba że miłość uznamy za chorobę…

Przynajmniej od XIII wieku Walentynki, czyli dzień świętego

Walentego, jest świętem wszystkich zakochanych na całym

świecie. Świętych Walentych było kilku, a historycy do dziś nie

mogą się zgodzić, czy to byli różni ludzie, czy jeden i ten sam

człowiek. W każdym razie legenda głosi, że św. Walenty był

księdzem żyjącym w trzecim wieku naszej ery w Rzymie, za

panowania cesarza Klaudiusza II. Władca ten zabronił swoim

żołnierzom wstępować w związki małżeńskie – jego zdaniem

nieżonaci mężczyźni byli lepszymi żołnierzami. Ksiądz Walenty –

jeszcze wówczas nie święty, ale już słynący jako wyjątkowo

pobożny i mądry człowiek, do tego obdarzony mocą uzdrawiania -

sprzeciwił się woli cesarza i potajemnie dawał śluby wojownikom i ich

wybrankom. Oczywiście spotkała go za to śmierć, ale wdzięczni za usankcjonowanie

uczucia młodzi ludzie potajemnie zaczęli świętować dzień śmierci Walentego jako dzień

miłości.

Inna wersja głosi, że śmierć Walentego z miłością nie miała nic wspólnego. Święty

uzdrowił ze ślepoty córkę jednego z dostojników cesarskich, co sprawiło, że ten z całą

rodziną nawrócił się na chrześcijaństwo. I za to Klaudiusz kazał go zabić.

Według kolejnej wersji Walenty był młodym chrześcijaninem, który pomagał

prześladowanym współwyznawcom – jednak został na tym przyłapany i skazany na śmierć.

Z więzienia wysłał list do ukochanej dziewczyny, wyznając jej miłość i podpisując się

„Twój Walenty”.

Być może jednak samo święto zapożyczyło od Walentego tylko… nazwę, by ukryć jego

pogański charakter – bo są i takie teorie. W okolicach naszego 14 lutego starożytni

Rzymianie obchodzili Święto Wiosny – Luperkalia - oraz oddawali cześć bogom upraw, w

szczególności Faunowi. Wszędzie odbywały się radosne i dość frywolne zabawy ku czci

wiosny i budzącej się do życia przyrody – a stąd do wyznań miłosnych było już niedaleko…

I tak kościół katolicki do pogańskich obchodów dodał tylko swojego świętego. Z kolei

Brytyjczycy, którzy uważają to święto za własne pewnie dlatego, że rozsławił je na cały

świat sir Walter Scott, twierdzą, że 14 lutego to dzień, kiedy na Wyspach Brytyjskich

ptaki zaczynają łączyć się w pary. Ludzie po prostu idą za ich przykładem.
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Jak by nie wyglądała prawda – Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej

Europie od średniowiecza. Europa północna i wschodnia, czyli my, dołączyła do

walentynkowego grona stosunkowo późno. Po pierwsze dlatego, że u nas o wiośnie 14

lutego jeszcze nie słychać, więc romantyczne myśli też nikomu nie przychodzą do głowy.

Po drugie dlatego, że mieliśmy swoje święto zakochanych – i była to Noc Kupały, noc z 21

na 22 czerwca. W przedwojennej Rzeczypospolitej na kresach wschodnich dodatkowym

dniem zakochanych były Kaziuki, czyli dzień Świętego Kazimierza przypadający 4 marca

– i właśnie wtedy wyznawało się uczucia wybrance lub wybrankowi serca, ofiarowując mu

specjalnie upieczony piernik z romantyczną rymowanką. Walentynki przywędrowały do

nas stosunkowo późno razem z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu, a

popularność tak naprawdę zyskały dopiero w latach 90 – tych ubiegłego wieku.

Kamila Borkowska klasa VI c

UŚMIECHNIJ SIĘ …

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmena:

- Panie prezesie, zima przyszła!

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła jutro! A najlepiej niech

wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na konkretną godzinę.

***

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpią się,

męczą, ciągną... Jest! Weszły! Spoceni siedzą na podłodze, dziecko mówi:

-Ale założyliśmy buciki odwrotnie...

Pani patrzy, faktycznie. To je ściągają, mordują się, sapią. Uuuf, zeszły. Wciągają

je znowu, sapią, ciągną, nie chcą wejść... Uuuf. weszły. Pani siedzi, dyszy a

dziecko mówi:

-Ale to nie moje buciki...

Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy, odczekała i znów szarpie się z butami...

Zeszły.

Na to dziecko:

- To buciki mojego brata i mama kazała mi je nosić...

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała aż przestaną się trząść,

przełknęła ślinę i znów pomaga wciągać buty. Tarmoszą się, wciągają, silą się...

Weszły.

-No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie są twoje rękawiczki?

-Mam schowane w bucikach
Kamila Borkowska klasa VI c
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Klasyfikacja klas, pod względem uzyskanej średniej:

Klasa V b – 4, 35
Klasa IV b – 4,22
Klasa V a – 4,13
Klasa VI b – 4,03
Klasa IV a – 4,01
Klasa VI d – 3,98
Klasa VI a – 3,91
Klasa VI c – 3,56
Klasa V c – 3,44

KLASA I a

1. Filip Chełstowski
2. Anastazja Jodłowska
3. Julia Latecka
4. Anna Solka
5. Wiktoria Soszyńska
6. Szymon Trochimiak
7. Alicja Wiligórska

KLASA I b

1. Julia Celińska
2. Michał Drewnowski
3. Patryk Filipowicz
4. Jakub Kielak
5. Klaudia Krasuska
6. Aleksandra Kukla
7. Jowita Osiak
8. Kalina Radomska
9. Bartosz Radzik
10. Aleksandra Woźnica

KLASA I c

1. Mira Nowakowska
2. Julia Borkowska
3. Maria Łuszczyk
4. Aleksandra Rak
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KLASA I I a

1. Julia Biardzka
2. Piotr Cześnik
3. Tomasz Frankowski
4. Patrycja Gajowniczek
5. Julia Książek
6. Katarzyna Kosyl
7. Patrycja Lubelska
8. Jan Mateńko
9. Jarosław Radzikowski
10. Małgorzata Romaniak
11. Paweł Skolimowski
12. Weronika Soćko
13. Adam Sec
14. Maja Talacha
15. Adrianna Wąsowska
16. Piotr Wysokiński

KLASA II b

1. Justyna Kordek
2. Natalia Domańska
3. Bartłomiej Człapski
4. Joanna Jaszczuk
5. Eliza Zalewska
6. Dominika Paczóska
7. Dawid Kozaczyński

KLASA IIIa
1. Adam Krechowski
2. Joanna Ostrowska
3. Mateusz Rejewski
4. Natalia Jagiełło
5. Krystian Kosyl
6. Nikola

Tomasiewicz
7. Aleksandra Bulik
8. Karolina Chomka
9. Piotr Czajkowski
10. Piotr Golatowski
11. Marta Myrcha
12. Przemysław

Redesiuk
13. Dominik Mędza
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KLASA III b

1. Monika Chmielewska
2. Aleksandra Ignaciuk
3. Maciej Kosmalski
4. Mateusz Kosyl
5. Bartosz Krasuski
6. Marcin Mularzuk
7. Pepłoska Paulina
8. Justyna Stankowska

KLASA IV a

1. Mateusz Myrcha
2. Albert Stec
3. Kamil Kiryło
4. Ignacy Siwicki
5. Justyna Maciak
6. Karolina Marciniak

KLASA IV b

1. Karolina Gardzińska
2. Aleksandra Jeziernicka
3. Magdalena Jeziernicka
4. Kinga Marczak
5. Dominika Ratajczyk
6. Michał Dziewulski
7. Filip Jaroszek
8. Patrycja Lewkowska
9. Diana Maksymiuk
10. Adam Redesiuk

KLASA V a

1. Olga Grochowska
2. Anna Skolimowska
3. Aleksandra Żuk
4. Hubert Iwanek
5. Monika Wyżywniak
6. Bartosz Domański
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KLASA V b

1. Anna Mularzuk
2. Łukasz Urban
3. Aleksandra Urban
4. Piotr Sarnowski
5. Adam Kaniewski
6. Klaudia Perkowska
7. Łukasz Kłopotowski

KLASA V c

1. Dominika Dzido

KLASA VI a

1. Michał Człapski
2. Paulina Przywuska
3. Jakub Jezierski
4. Natalia Witowska
5. Bartłomiej Gzowski
6. Bartosz Śnieżek

KLASA VI b

1. Artur Kozieł
2. Katarzyna Wojnowska
3. Ola Welik
4. Joanna Nawrocka
5. Patrycja Sadokierska

KLASA VIc

1. Patrycja Niedziółka
2. Aleksandra Nowak

KLASA VI d

1. Karol Romaniuk
2. Bartłomiej Prejs
3. Marta Sadowska
4. Magdalena Siwicka
5. Bartosz Solka
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Oto lista uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i wyższą

1. Myrcha Mateusz IV a
2. Stec Albert IV a
3. Kiryło Kamil IV a
4. Siwicki Ignacy IV a
5. Karolina Gardzińska IV b
6. Aleksandra Jeziernicka IV b
7. Magdalena Jeziernicka IV b
8. Kinga Marczak IV b
9. Dominika Ratajczyk IV b
10. Michał Dziewulski IV b
11. Filip Jaroszek IV b
12. Patrycja Lewkowska IV b
13. Diana Maksymiuk IV b
14. Adam Redesiuk IV b
15. Ola Grochowska V a
16. Anna Skolimowska V a
17. Ola Żuk V a
18. Anna Mularzuk klasa Vb
19. Aleksandra Urban klasa Vb
20. Adam Kaniewski V b
21. Łukasz Urban klasa Vb
22. Piotr Sarnowski klasa Vb
23. Michał Człapski VI a
24. Artur Kozieł VIb
25. Katarzyna Wojnowska klasa VI b
26. Ola Welik VI b
27. Karol Romaniuk
28. Bartłomiej Prejs
29. Marta Sadowska
30. Magdalena Siwicka
31. Bartosz Solka

Opracowała: Pani Anna Szostak
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GRATULUJEMY!!!
Laureatom następujących konkursów

międzyszkolnych!!!

Czy znasz Ewangelię św. Łukasza??

miejsce VI

Aleksandra Welik klasa VI b

miejsce IX

Magdalena Siwicka klasa VI d

Anna Mularzuk klasa V b

Olimpiada Franciszkańska
– konkurs plastyczny

III miejsce

Karolina Gardzińska klasa IV b

Dominika Ratajczyk klasa IV b

Wyróżnienia

Karol Romaniuk klasa VI d

Wiktoria Żaczek klasa V a

Katarzyna Wojnowska klasa VI b



CZWÓRKA Z PLUSEM

DEUTSCHE SITE
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Miłość ma swoje racje, których rozum nie zna.
Blaise Pascal (1623 - 1662)
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