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Co tam w dolskim gimnazjum piszczy?
Wesoły przedświąteczny
czwartek
10 grudnia, dwa tygodnie przed wigilią rozpoczęliśmy na wesoło odliczanie do
świąt. W tym dniu cała nasza
szkoła zamieniła się w wielki
świąteczny jarmark. Pojawiły
się Śnieżynki, Elfiki, cudne
Mikołajki i Mikołajowie. Zarówno uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy

szkoły stanęli na wysokości
zadania. Oj działo się, działo: była przednia zabawa
w rytm świątecznych przebojów, odwiedził nas Święty
Mikołaj z prawdziwą rózgą,
były tańce i nagrody za najlepszy strój wśród uczniów
i nauczycieli. W wyniku głosowania I miejsca zdobyli: Pan Jacek Woroch
i uczeń Patryk Grzegorek. Najciekawiej ubraną
k l as ą b ył a n at o m i as t
klasa III b.
W tym dniu towarzyszyła
nam kamera, dzięki której
powstał spot z życzeniami

dla wszystkich naszych przyjaciół.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy w tym dniu swoim strojem i dobrym humorem
wprowadzili nas
w
świąteczny
nastrój.

Kronika wydarzeń
Listopad
Przedstawienie pt. „Pif paf!
Jesteś trup!”
W listopadową środę młodzież dolskiego Gimnazjum
w Katolickim Domu Kultury
miała okazję obejrzeć przedstawienie pt. „Pif paf! Jesteś
trup!” przygotowane przez
teatr AgDoNa, który działa
przy Duszpasterstwie Młodzieży „Nadzieja”. W skład
zespołu wchodzą uczennice
i uczniowie naszej szkoły
oraz jej absolwenci.
Historia nastoletniego Josha,
który trafia do więzienia
po tym, jak zamordował

swoich kolegów i koleżanki
jest przestrogą przed agresją.
Inspiracją dla autora sztuki
były wydarzenia z wielu amerykańskich szkół, w których
dochodziło do strzelaniny.

Koncert pieśni patriotycznych.
W poniedziałek 09.11.2015
uczniowie naszego gimnazjum wraz ze swoimi młodszymi kolegami i koleżankami
ze Szkoły Podstawowej
im. Janusza Kusocińskiego
w Dolsku uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu.

W kościele farnym odbył się
bowiem koncert Pieśni
Patriotycznych w wykonaniu
Capelli Zamku Rydzyńskiego
i Sławomira Olgierda Kramma. Młodzież miała okazję
wysłuchać wielu mniej lub
więcej znanych im utworów,
a niektóre z nich intonowali
wspólnie z artystami.
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Kronika wydarzeń
Spotkanie poetycko muzyczne

którym hołduje. Fabuła przedstawie-

W poniedziałek (16.11.2015)
w sali widowiskowej w Dolsku
młodzież miejscowego gimnazjum
wystawiła
doroczne
Zaduszki. Spotkanie poetycko muzyczne poświęcone było nie
tylko tematyce odchodzenia
„na drugą stronę”. W repertuarze uczniów znalazły się też
utwory traktujące o ogólnej
kondycji człowieka we współczesnym świecie i wartościach,

nia w dużej mierze oparta była na
„Tryptyku rzymskim”, bardzo osobistym traktacie poetyckim Jana
Pawła II, a głównym jej motywem
były słowa Papieża: „Zatrzymaj
się. Przemijanie ma sens.” Podczas przedstawienia można było
także posłuchać m.in. znanych
wierszy ks. Jana Twardowskiego
czy Wisławy Szymborskiej oraz
piosenek z
Maryli Rodowicz
(„Łatwopalni”), Piotra Rubika

Eliminacje do XXXI
Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego już za nami !
W ostatni piątek listopada na scenie sali widowiskowej
UMiG Dolsk zaprezentowali
się młodzi pasjonaci prozy i poezji ze szkół podstawowych
i gimnazjum. Były to gminne
zmagania XXXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego.
Przesłuchania trwały od godziny 17:00, a uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom recytacji. Największą popularnością
wśród najmłodszych cieszył się
Jan Brzechwa, natomiast repertuar gimnazjalistów był bardzo
zróżnicowany. W wykonaniu
młodych artystów można było
usłyszeć utwory m.in. Adama
Mickiewicza, Agnieszki Osieckiej. Po prezentacjach uczniów
poszczególnych grup wiekowych następowały obrady jury,
w skład którego weszli nauczyciele poloniści reprezentujący
poszczególne placówki oświatowe. W tym czasie zgromadzona
publiczność mogła wysłuchać
piosenek w wykonaniu dziewcząt z gimnazjalnej grupy teatralnej. Łącznej wystąpiło 26
osób.

Uczestnicy konkursu byli oceniani
w trzech kategoriach wiekowych.
Jury nagrodziło trzech najlepszych
recytatorów w każdej z nich.
Wyniki naszych gimnazjalistów
przedstawiają się następująco:

(„Quo vadis Domine”,
„Zdumienie”) czy Edyty Geppert
(„Zamiast”, „Och, życie kocham
cię nad życie”). Młodzież została
ciepło przyjęta przez publiczność,
którą w dużej mierze stanowili
rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz absolwenci.

Ciekawa lekcja
chemii

I miejsce: Katarzyna Adamczak,
kl. I Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Dolsku
II miejsce: Antoni Chojnacki,
kl. II Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Dolsku
W listopadzie klasy I naszej szkoIII miejsce: ex aequo: Alicja ły uczestniczyły w bardzo ciekaKrawczyk, kl. I Gimnazjum wych lekcjach chemii. Tematem
im. Powstańców Wielkopolskich zajęć było otrzymywanie dwutlenw Dolsku oraz Aneta Ratajczak, ku węgla z substancji chemiczkl. III Gimnazjum im. Powstańców nych dostępnych w kuchni. NaWielkopolskich w Dolsku .
stępnie uczniowie badali właściPo raz pierwszy w tym roku orga- wości otrzymanego gazu. Do
nizatorzy konkursu przewidzieli otrzymania dwutlenku węgla młonagrodę publiczności. W wyniku dzież wykorzystała sodę oczyszgłosowania zdobył ją uczestnik czoną, ocet, balony oraz butelki
naszej szkoły Antoni Chojnacki.
plastikowe.
Wszystkim gratulujemy!
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Kronika wydarzeń
Zawody szkolne
siatkowej.

w

piłce zajęły Alicja Urbańska, Aleksandra Roszak. Natomiast wśród
chłopców I miejsce Aleksander
Dnia 21 listopada 2015 roku
Jurga, Kamil Antkowiak.
odbył się po raz kolejny turniej Gratulujemy wszystkim uczestnidwójek siatkarskich dziewcząt kom woli walki i pokonywania
i chłopców o tytuł najlepszej własnych słabości na boisku i poza
pary Gimnazjum w Dolsku. nim.
Drużyna składała się z dwóch
dziewczyn lub dwóch chłopców. W turnieju brało udział
16 drużyn - 6 par dziewcząt
i 10 par chłopców, nie zabrakło
również licznych kibiców, którym bardzo dziękujemy. Mecze
były wyrównane, aktywizowały
do spędzania wolnego czasu na Bieg sokoła
Nasza szkoła uczestniczyła
sportowo oraz wdrażały zasady
w listopadzie w XXVI Wieczorfair play na boisku i po za nim. nym Sztafetowym Biegu Sokoła
Wśród dziewcząt I miejsce
o Puchar Burmistrza Śremu.
Andrzejki
Tradycją stało się już w naszej
szkole, że uczniowie klas
drugich organizują andrzejki dla
swoich koleżanek i kolegów

Grudzień
Wyjazd do Domu Dziecka
w Górze
2 grudnia w środę wraz z koleżankami i kolegami ze szkół
z Dąbrowy i Zbrudzewa oraz
paniami nauczycielkami po raz
kolejny odwiedziliśmy wychowanków Domu Dziecka w Górze. Tego dnia przekazaliśmy
materiały papiernicze i książki,

Z gimnazjum w ramach projektu
z zajęć artystycznych. Tak też
stało się i w tym roku. Aby podkreślić atmosferę zbliżającego się
dnia magii w ostatni poniedziałek
listopada szkolne korytarze zostały zdominowane przez nietoperze, pająki, myszy, koty, duchy
i baby jagi. Wszyscy chętni mogli
zaś skorzystać z andrzejkowych
wróżb, by poznać imię przyszłego
wybranka czy wybranki serca oraz przekonać się co ich cze-

Zespół składał się z 5 dziewczyn
i 5 chłopców, którzy mieli do przebiegnięcia 1000m. Bieg rozpoczynali chłopcy, w dalszej kolejności
na zmianę. Naszą drużynę reprezentowali uczniowie: Patryk
Grzegorek, Kamil Antkowiak,
Mikołaj Malicki, Adam Wojciechowski, Tomczak, Weronika Siejak, Zuzanna Pachurka, Marta Pernak, Anna Opielewicz, Ada Nowacka, którzy zajęli IV miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Można było również skosztować
pysznych babeczek z wróżbami.
Ponieważ każdy potraktował andrzejkowe przepowiednie z przymrużeniem oka toteż dobry humor
i nastrój nie opuszczał nikogo.

które wcześniej zebraliśmy w na- Serdecznie dziękujemy za wsparszym gimnazjum wśród uczniów cie i okazaną pomoc!
i grona pedagogicznego. Wspólnie z mieszkańcami Domu Dziecka spędziliśmy miło popołudnie
grając, rozmawiając przy herbat-

GIMPRESS

Str. 4

Kronika wydarzeń
Wojewódzka Gala Barw Wolontariatu 2015
03 grudnia 2015 r. grupa wolontariuszy z naszego gimnazjum wraz
z panią dyrektor i opiekunką koła
p. Joanną Kaptur -Konieczną
wzięła udział w Wojewódzkiej
Gali Barw Wolontariatu 2015,
która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Wizyta
ta miała dla nas ogromne znaczenie, ponieważ Wielkopolska Rada
Koordynacyjna Związku Organizacji Pozarządowych przyznała p. Joannie Kaptur- Koniecznej wyróżnienie w Konkursie
Barwy Wolontariatu 2015 roku.
Tego samego dnia wolontariusze

Weekend Mikołajowy
Gimnazjaliści 5 i 6 grudnia zorganizowali dwie imprezy mikołajowe dla dzieci pod czujnym
okiem p. Marty Dworczyk
i p. Joanny Kaptur – Koniecznej.
Pierwsze mikołajki odbyły się
w Drzonku w świetlicy wiejskiej
przy pomocy p. Haliny Szostak.
Dzieciaki na samym początku
ubierały wspólnie choinkę, piekły pierniki i je dekorowały.
Ponadto były dla nich przygotowane zajęcia plastyczne i taneczno – muzyczne. Oczywiście na
koniec spotkania mikołajkowego zostały wręczone wszystkim
dzieciom upominki. Drugą

uczestniczyli w X - jubileuszowej Gali Wolontariatu w Śremie
z okazji Międzynarodowego
Dnia Wolontariusza zorganizowanej przez Lokalne Centrum
Wolontariatu przy Fundacji na
Rzecz Rewaloryzacji Miasta
Śrem. Na Galę wstawiły się kluby wolontariatu ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z całego powiatu śremskiego. Uroczystość odbyła się
w Auli Jana Pawła II przy Parafii
NSJ w Śremie i rozpoczęła się
Mszą Świętą.
Część oficjalną
rozpoczęto około godziny
18:00 powitaniem gości oraz
imprezę mikołajową w organizację, której włączyli się uczniowie
z naszej szkoły to „Mikołaj na
sportowo”. Zabawa sportowo rekreacyjna odbyła się na sali
sportowej w Dolsku i została przygotowana do małych sportowców
oraz ich rodziców.
Zadaniem
dziewczyn było przygotowanie
kącika kawowego, a chłopaków
udział w rozgrywkach. Na koniec
nie zabrakło prezentów dla

wręczeniem statuetek – kreatywny klub wolontariatu, wolontariusz roku, przyjaciel wolontariatu. Z naszej szkoły w kategorii
wolontariusz roku reprezentowała nas Agata Nowak, której należą się wielkie gratulacje. Po zakończeniu części oficjalnej był
poczęstunek m.in. był tort oraz
koncert Roxany Tutaj. Jak widać
na załączonych zdjęciach wszystkim humory dopisywały przez
cały czas. Nawet nasze opiekunki
super się bawiły. Za rok na pewno też pojedziemy.

dzieciaków, a dla naszych gimnazjalistów podziękowań i czekolad. Wszyscy świetnie sie
bawili co widać na załączonych
zdjęciach. Młodzież z naszej
szkoły kolejny raz pokazała,
że można na nich polegać.
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Wywiad z Panią Dyrektor mgr Barbarą Wierzbińską
Wywiad z Panią dyrektor przeprowadziły uczennice kl. IIC
Julia Idkowiak oraz Katarzyna Rogacka.
J. I., K.R. -Od ilu lat jest pani dyrektorem ?
B.W. - Od 1 września 1999 roku,
czyli od momentu powstania
szkoły.
J. I., K.R. -Czy pracowała pani
wcześniej w jakiejś innej placówce ?
B.W. - Zanim zdecydowałam się
na to żeby stanąć do konkursu na
dyrektora nowej placówki, mieszkałam w Poznaniu, przez 10 lat
pracowałam w Przeźmierowie.
W 1999 szkoła została oddana do
użytku, była piękna ale puściuteńka, nie było tu dokładnie niczego
oprócz sal. Rozpoczynaliśmy działalność. Przez lata staraliśmy się
żeby ją wyposażyć w możliwie
najlepsze środki.
J.I., K.R.- Czyli ten budynek od
dawna już tu był?
B.W. - Tak przez lata był budowany z myślą o przeniesieniu
do niego szkoły podstawowej.
Jednak z racji tego, że w 1999 weszła do szkół reforma i powstały
gimnazja, władze gminy postanowiły przeznaczyć ten budynek na
gimnazjum, natomiast podstawówka została w swoim starym
budynku, a tu przeszły dotychczasowe klasy 7 i 8.
J.I., K.R. - Czy przejmuje się pani
możliwą likwidacją gimnazjum ?
B.W. - Tak, bo tracimy w ten sposób dorobek 17 lat naszej naprawdę, ciężkiej pracy. Przez tyle lat
wypracowaliśmy swój ceremoniał
szkolny, mamy poczty sztandarowy i flagowy i wiele takich

rzeczy które są specyficzne dla
danej szkoły.
J.I., K.R. - Na czym najbardziej
zależy pani w szkole ?
B.W. - Staramy się, żeby tu było
przede wszystkim bezpiecznie,
żebyście mieli jak największe
szkoły, żebyście mieli dostęp do
nowoczesnej bazy dydaktycznej.
Nasza jest dobra, ale z roku na
rok trzeba ją unowocześniać. Pamiętam jak na początku, kiedy
zakupiliśmy do sal telewizory, to
już było coś, potem
wideo,
DVD , to już był naprawdę szczyt
elektroniki, a w tej chwili ten
sprzęt nie jest zbyt powszechnie
używany, gdyż nastąpił tak szybki rozwój elektroniki, że znowu
trzeba nadążać za zmianami.
Kosztuje to rzeczywiście wiele
wysiłku, żeby nie zostać w tyle.
Pamiętam, jak, chyba w drugim
roku mojej pracy, byliśmy na
wymianie w szkołach holenderskich. Wtedy spytałam Holendrów, jakie mają pomoce dydaktyczne, chociażby na przykładzie
pracowni biologicznej - miałam
na myśli preparaty mikroskopy,
oazy naturalne itp., a oni na mnie
popatrzyli i odpowiedzieli ,,no ale
jakie pomoce dydaktyczne, my
mamy komputery”. Wtedy, to
było dla mnie nie do pojęcia. A
w tej chwili rzeczywiście większość pomocy jest multimedialnych. Można preparat obejrzeć
sobie pod mikroskopem, równie
dobrze można to pokazać na ekranie komputera czy tablicy multimedialnej.
J.I., K.R. - Co należy do pani
obowiązków?
B.W. - Zakres moich obowiązków jest tak szeroki, że trudno
byłoby wymienić wszystkie czynności.

Generalnie, moim zadaniem jest
koordynowanie, pilnowanie
wszystkich działań. Szkoła to
dobrze współpracujący zespół
nauczycieli. Jest to jedyna dobra
metoda na to, żeby osiągnąć sukcesy. Większość nauczycieli stara się uatrakcyjnić zajęcia organizowaniem konkursów czy różnego rodzaju przedsięwzięć
szkolnych i lokalnych żebyście
mogli doświadczyć jak najwięcej. Przedstawienia teatralne,
akademie, szkolna telewizja ,
szkolna gazetka, czyli każdy jeśli
chce rozwijać swoje pasje lub
talenty, to znajdzie tu taką możliwość.
J.I., K.R. - Kim chciała pani zostać, gdy była pani w naszym
wieku ?
B.W. - Jak byłam w waszym
wieku, to od początku wiedziałam, że będę nauczycielem. Może wynikało to z tego, że po prostu wychowałam się w środowisku nauczycielskim. Moja mama
była nauczycielką w szkole podstawowej i wszyscy przyjaciele
moich rodziców byli nauczycielami, więc w tej atmosferze się
wychowywałam.
J.I., K.R. - Czy w historii naszej
szkoły były jakieś wydarzenia
które rozsławiły ją w naszym regionie ?
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C.d. wywiadu z Panią Dyrektor
B.W. - Myślę, że przez te 17 lat
udało nam się wypracować rożnego
rodzaju akcje, przedsięwzięcia, które pozwoliły na to że nasza szkoła
istnieje w środowisku lokalnym.
Rzeczywiście współpracujemy z
wieloma instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie
naszej gminy, bardzo prężnie działa
wolontariat, którego członkowie
robią bardzo dużo dobrego. Były i
są też przedstawienia dla społeczności lokalnych, które skupiają
zawsze duże rzesze mieszkańców
Dolska i okolic. Organizujemy również akcje charytatywne, np.. festyn
„Gramy dla Martynki”, bierzemy
udział w organizacji WOŚP, akcję
„Świąteczny Dar” przeprowadzana
dla osób samotnych w naszej gminie.
J.I., K.R. - Czy mieliśmy jakieś
osiągnięcia w konkursach?
B.W. -Tak, dwa razy w konkursach
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kuratoryjnych mających już wysoką rangę. Dwukrotnie mieliśmy laureatów konkursu
z chemii. W tamtym roku laureatem został Szymon Dudziński.
Kilkakrotnie nasze działania pokazywane były w programach
telewizyjnych. W 2000 roku
wystąpiliśmy w „Krzyżówce
trzynastolatków”. Byliśmy
wówczas we Wrocławiu na nagraniu do tego programu.
J.I., K.R. - Gdy powstawały
gimnazja, to była tylko jedna
klasa w gimnazjum?
B.W. - Nie, pierwszy rocznik
miał cztery klasy a,b,c,d. Ważną
tradycją naszej szkoły stało się
organizowanie „Dnia gimnazjalisty”, ten festyn zorganizowaliśmy po raz pierwszy w 2000
roku. W 1999 nie bardzo miał
kto kogo witać. Natomiast
w 2000 mieliśmy już prawdziwy
„Dzień gimnazjalisty”.
Tradycją stało się, że „Dzień

Przepis na tradycyjne świąteczne pierniki
Składniki:
1/4
szklanki
miodu
80 g masła
1/2
szklanki
brązowego cukru lub cukru pudru
1 jajko
2 i 1/4 szklanki mąki pszennej
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1,5 - 2 łyżki przyprawy korzennej
do piernika
Miód i masło podgrzać w garnuszku, przestudzić. Dodać pozostałe składniki i wyrobić lub
zmiksować. Jeśli ciasto będzie
zbyt miękkie, schłodzić (będzie
się lepiej wałkowało). Wałkować
na stolnicy na grubość 2 - 3 mm
lekko podsypując mąką (grubsze
pierniczki są bardziej miękkie po
upieczeniu). Wykrawać pierniki

o dowolnych kształtach i przekładać na blachę wyłożoną papierem
do pieczenia. Pierniczki z otworkiem do przewlekania - otworek
należy zrobić przed pieczeniem
(np. słomką do napojów). Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec około
10 minut w temperaturze 180ºC.
Uważać, by nie piec za długo,
będą zbyt kruche i będą miały
posmak goryczy. Wyjąć z piekarnika, wystudzić na kratce. Lukrować lub dekorować czekoladą po
upieczeniu. Pierniczki po upieczeniu są twarde, później zmiękną (należy je przechowywać
w szczelnie zamkniętym pojemniku).

Smacznego!!!

Gimnazjalisty”
organizowany jest przez uczniów
klas II-ich dla pierwszoklasistów
i ich rodziców. Impreza ta jest
dość rozpoznawalna w środowisku lokalnym. Wszyscy wiedzą,
że w ostatnią sobotę września na
naszym boisku coś się będzie
działo .
J.I., K.R. - Co pani lubi najbardziej z bycia nauczycielem,
dyrektorem?
B.W. - Bardzo lubię to, że nawet
największe łobuzy, gdy spotykają
mnie teraz po latach, mówią, że
fajnie było chodzić do naszej
szkoły, że chcieliby tu wrócić.
To jest właśnie takie bardzo miłe,
że jednak nasza praca, wysiłek
nie idą na marne, że uczniowie
dobrze wspominają
lata
spędzone w naszej szkole.
Serdecznie dziękujemy za wywiad!

Co warto wiedzieć
Boże Narodzenie to najważniejsze, zaraz po Wielkanocy, święto
w roku. Upamiętnia narodziny
Jezusa w Betlejem. Z czasem powstał zwyczaj budowania stajenki, powstała msza zwana pasterką
by upamiętnić nocną wizytę pasterzy w noc Bożego Narodzenia.
W naszych domach w święta
zmienia sie klimat, tradycją jest
ubieranie choinki, świąteczne
wypieki i oczywiście prezenty. ;)
W Wigilie spotykamy się z cała
rodzina, łamiąc się opłatkiem,
potem zasiadamy do stołu i jemy
najróżniejsze wigilijne potrawy.
Składamy sobie życzenia oraz
kolęd .
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Ważne!!!
W miesiącu grudniu kończy się wiele konkursów
m.in. puszkobranie, „Najbardziej świąteczna sala”
„Najładniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”
Wyniki tych konkursów zostaną podane na uroczystości szkolnej z okazji Świat Bożego Narodzenia.
Rozwiązanie zagadek!
Prawidłowe odpowiedzi:
Zagadka nr 1
- W domu zostało „i”.
Zagadka nr 2
- Wystarczyło odwrócić liczbę 686.
Zagadka nr 3

Krzyżówka świąteczna

Maszyna losująca -Amadeusz Pawlak :) wylosował
następujących szczęśliwców: Arkadiusz Ignaszewski kl.IIA, Karolina Radoła kl.IIC, Katarzyna Rogacka kl.IIC. Nagrody można odebrać w świetlicy
szkolnej.
GRTULUJEMY!!!

Zagadka
Jest jedno wejście i dwa wyjścia. Jak się
wyjdzie to się dopiero wejdzie. O czym mowa?
******************************************
Czy znasz odpowiedź?

1. Kołyska Jezusa.
2. Świąteczne drzewko.
3. Imię matki Jana Chrzciciela
4. Widowisko o Bożym Narodzeniu.
5. np. Św. Mateusza.
6. Imię jednego z Trzech Króli.
7. Miasto rodzinne Józefa.
8. Król Jerozolimy - prześladował małego Jezusa.
9. Jeden z darów Trzech Króli.
10. Przewodniczka Trzech Króli.
11. Miasto narodzin Jezusa.
12. Potocznie WIRCZERZA WIGILIJNA.
13. Dzień przed Bożym Narodzeniem.
14. Pierwsi, którzy złożyli hołd Jezusowi
Wśród prawidłowych odpowiedzi zostanie

Kupon do prawidłowych odpowiedzi

rozlosowana nagroda!!!

Zagadka nr 1—odp. ………………………………..
Zagadka nr 2—odp. ……………………………….
Imię i nazwisko: ……………………………………
Prawidłowe odpowiedzi zapisane na kuponach
z gazety należy przynieść do p. Joanny Kaptur-Koniecznej na świetlicę do dn.
14.01.2016. Wśród najlepszych będą rozlosowane nagrody. Życzymy powodzenia !!!

Hasło ………………………………………………
Imię i nazwisko: ……………………………………
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