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Dziewiętnastego grudnia 2016 r. odbyły się w naszym gimnazjum Jasełka. 
Klasy pierwsze i drugie pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Kotwicy 
przygotowały piękne przedstawienie, które przypomniało wydarzenia 

sprzed dwóch tysięcy lat. Wspaniałe dekoracje i scenografię wykonała Pani 
Agata Wiszniowska wraz z uczniami. Oprawą muzyczną zajęła się Pani Joanna 
Berezecka-Zywer, która przygotowała również nasz chórek szkolny. Widowi-
sko wprowadziło widzów w świąteczny nastrój i podkreśliło, że w święta naj-
ważniejsi są nasi bliscy, z którymi przeżywamy misterium Bożego Narodzenia.

Agata Grygiel

Jasełka w naszej szkole

Dnia 10.12.2016r. na rynku 
w Sobótce odbył się Jarmark 
Bożonarodzeniowy. W przed-

sięwzięciu wzięło udział kilka szkół, 
w tym nasze gimnazjum. Poszcze-
gólni uczniowie z klas IIb, IIc, IIIa 
i IIIc sprzedawali ozdoby świąteczne 
oraz ciasta pod opieką Pani Elżbiety 
Kucharskiej. Jarmark był okazją do 
skosztowania pysznych placków 
ziemniaczanych oraz grochówki. Na 
zakończenie za pomocą własnoręcz-
nie przygotowanych ozdób zebrani 
udekorowali świąteczne drzewko.

Dominika Gałysa

Bożonarodzeniowy
Jarmark
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W tym roku szkolnym 13 grud-
nia klasy sportowe o profilu 
judo miały szansę wziąć 

udział w wymianie sportowej w Bel-
gii. Dostali zaproszenie od Belgijskiej 
Federacji Ju Jitsu Tradycyjnego i spę-
dzili 5 dni w miasteczku Saint Hu-
bert. Wszystko to z okazji obchodów 
japońskiego święta - Kagami Biraki.

Uczniowie pracowali ciężko, ale też 
mieli przyjemność zwiedzać miasta 
takie jak Bostogne, Han Sur Less, 
Rochefort czy samo Saint Hubert. 
Bardzo podobała im się Jaskinia Lo-
rette, położona w zakolu rzeki Lom-
me, którą zwiedzali w Rochefort.

Najważniejszym celem wymiany 
była nauka Ju Jitsu Tradycyjnego 
z Panem Jacques Broggi. W piątek 
(16.12.) nasi judocy zostali oficjalnie 
przywitani przez władze miasta Sa-
int Hubert - burmistrza i dyrektora 
sportowego miasta oraz mieli okazję 
wymienić się z Belgami wspaniałymi 
prezentami. Natomiast w sobotę 
obchodzili wcześniej wspomniane 
Kagami Biraki, w którym udział wzięli 
wszyscy przedstawiciele klubów Ju 
Jitsu Tradycyjnego z Belgii. Judocy 

zostali uroczyście przywitani przez 
ministra sportu w Belgii, który był go-
ściem specjalnym podczas ceremonii.

Na koniec warto dodać, że nasi 
judocy byli pierwszymi gośćmi z za-
granicy, którzy uczestniczyli w tym 
tak ważnym dla Belgów wydarzeniu. 
Uczniowie wraz z opiekunami byli 
bardzo ciepło przyjęci przez miesz-
kańców Belgii, a sama młodzież 
godnie reprezentowała gimnazjum 
z Sobótki.

Aleksandra Kowal

SPORTOWA PRZYGODA NASZYCH 
JUDOKÓW

Dzień Świętego Walentego, czyli Walentynki, w tym roku obchodziliśmy 
przed feriami, ponieważ Święto Zakochanych wypadło w czasie naszej 
przerwy zimowej. Jak co roku Samorząd Uczniowski zorganizował nam 

świetną zabawę i trochę rozrywki!
Jednego dnia nasi „szkolni listonosze” przeszli po klasach i zebrali wszystkie 

walentynki, aby później rozdać je w tzw. Poczcie Walentynkowej. Uczniowie 
lubią się bawić w ten sposób, jest to forma integracji i chwila dla tych mniej 
śmiałych, aby okazać sobie sympatię  lub po prostu miło spędzić czas w szkole 
na celebrowaniu tego szczególnego święta. Wielu z was,być może, nie obcho-
dzi Walentynek, bo są one kojarzone z samymi zakochanymi i młodymi parami 
– i traktuje to święto jako „zbyt słodkie”. Ale warto pamiętać, że w tym szcze-
gólnym dniu przede wszystkim powinniśmy myśleć o bliskich, przyjaciołach 
i rodzinie. Im też okażmy szczególną sympatię tego wyjątkowego dnia!

Wszystkich zachęcamy do brania udziału we wszelkich  zabawach  organizo-
wanych przez S.U. Jest przy tym wiele radości, a samorząd wraz z opiekunami 
wkłada we wszystko wiele serca!

Aleksandra Kowal

„Poczta Walentynkowa” i Święto Zakochanych
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Piętnastego grudnia 2016 r. 
uczniowie naszego gimnazjum 
wzięli udział w 20 Dolnoślą-

skim Turnieju Słowa Literatury Pa-
triotycznej i Religijnej pt. „Esse Lux”. 
Naszą szkołę reprezentowała liczna 
grupa recytatorów i wokalistów.

W kategorii recytacja pierwsze miej-
sce zajął Oliwier Kwaśniak (kl. 2d), 
drugie miejsce Barbara Balińska (kl. 

KOLEJNE 
SUKCESY! 2d), trzecie miejsce zajęła Martyna 

Zachwieja (kl. 2d), Weronika Rozner-
ska (kl. 3e) i Filip Sompolski (kl. 3e).

 W kategorii poezja śpiewana dru-
gie miejsce zajęła Natalia Tymińska 
(kl. 3c), a trzecie Amelia Warzyńska 
(kl. 1b) oraz Barbara Marek (kl. 1a).

 Pierwsze miejsce w kategorii „wy-
wiedzione ze słowa” zajęła Agata 
Grygiel (kl. 3e), a drugie Artur Mu-
szyński (kl. 3e).

Bardzo cieszymy się z sukcesu na-
szych koleżanek i kolegów i gratulu-
jemy wszystkim laureatom!

Agata Grygiel

W dniach 18-19 listopada od-
był się II Pomorski Festiwal 
Obojowy organizowany 

przez szkołę muzyczną I i II st. im. 
Zygmunta Noskowskiego w Gdyni. 
W konkursie brali udział uczniowie 
z całej Polski. Szkołę muzyczną I st. 
im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu 
reprezentowała uczennica naszego 
gimnazjum Zuzia Cecot. W swojej 
grupie (I st.) Zuzia zdobyła pierwsze 
miejsce ex aequo z chłopcem z Kielc. 
Jest to jej pierwszy wygrany konkurs.

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Laureatem tegorocznego kon-
kursu  „zDolny Ślązak Gimna-
zjalista” z języka niemieckiego 

został Michał Wiertelak z klasy IIId.  
Poziom przygotowania współ-

zawodników był bardzo wysoki, 
dlatego tym większa radość, że nasz 
uczeń zajął wysoką lokatę w tak pre-
stiżowym konkursie. Michał wykazał 
się znakomitą znajomością grama-
tyki i stylistyki języka niemieckiego. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Aleksandra Kowal

  zDolny Ślązak

II Pomorski Festiwal Obojowy

Prawie każdy z nas słyszał coś 
o wolontariacie w szkole. Jedni 
mniej, drudzy więcej, inni może 

biorą w nim udział, w końcu to do-
datkowy punkt na świadectwie ukoń-
czenia gimnazjum! Są tacy, którzy 
chodzą na wolontariat do przedszko-
la, opiekują się osobami starszymi, 
pomagają w stadninie koni – form  
pomocy jest naprawdę mnóstwo, 
a uczniowie mogą wybrać i wymyślić 
wszystko. Co roku pierwsze klasy są 
wprowadzane i zapoznawane z zasa-
dami funkcjonowania wolontariatu, 
a na początku grudnia odbywa się 
Dzień Wolontariusza. Już od wielu lat 
nauczyciele dają nam szansę na wzię-
cie udziału w takiej formie pracy i po-
magają się rozwijać. Sam wolontariat 
prowadziła jeszcze pani mgr Domi-
nika Bigosińska, która organizowała 
spotkania z uczniami i angażowała 
gości z zewnątrz. Obecnie w takich 
spotkaniach zapoznawczych uczest-
niczy zawsze pani Katarzyna Dwor-
nik, która również jest pośrednikiem 
między nimi i osobami starszymi.

Wolontariat to dla nas mobilizacja, 
bezinteresowna praca i szczególna 
forma pomocy innym. Jako młodzi 
ludzie często angażujemy się w taką 
pracę i możemy być z siebie dumni, że 
działamy bezinteresownie. Więcej na 
ten temat dowiecie się u pani peda-
gog, Małgorzaty Nowak, która pomo-
że wam zagłębić się w temat wolonta-
riatu i dzięki niej będziecie mogli stać 
się prawdziwymi wolontariuszami.

Aleksandra Kowal

BEZINTERESOWNEGO  
OD SIEBIECOS

,



Konkursy, olimpiady, wyjaz-
dy... biologia i chemia to 
spokrewnione dyscypliny 

nauki, a uczniów kochających te 
przedmioty w naszej szkole nie 
brakuje. Dlatego na olimpiadzie bio-
logicznej, która odbyła się w piątek 
(05.12.2016), na piątej lekcji sala 
była wypełniona po brzegi! Ambitne 

Nasi uczniowie bardzo dobrze 
znają przedmioty ścisłe! 
Świadczy o tym wygrana w ko-

lejnym etapie konkursu „Poznajemy 
Parki Krajobrazowe Polski”.

Etap gminny konkursu odbył się 
już w grudniu minionego roku, 
a 13 stycznia nasze niezwyciężone 
uczennice – Nikola Machura, Nata-
lia Tymińska, Weronika Guzik i Mar-
ta Sadkiewicz - zmierzył się z gminą 
Marcinowice. Dziewczynom należą 
się ogromne gratulacje, ponieważ 
kolejny etap konkursu wygrały i te-
raz wszyscy czekamy na 16 marca, 
aby trzymać za nie kciuki podczas 

etapu wojewódzkiego na Uniwersy-
tecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 
Nie można zapomnieć, że wiedza  
z zakresu ekologii i ochrony środo-
wiska , geografii oraz Parków Krajo-
brazowych jest niezwykle obszerna. 
Etap wojewódzki to nie lada wyzwa-
nie, ale wszyscy będziemy życzyć im 
powodzenia!

Po raz kolejny uczniowie naszego 
gimnazjum pokazali, jak wysoko 
można sięgać! Cieszymy się razem 
z wygranymi dziewczynami, że to 
one będą nas reprezentować we 
Wrocławiu i mocno je dopingujemy.

Aleksandra Kowal

dla wszystkich
Biologia osoby zgłosiły się do konkursu, zor-

ganizowanego przez Pana Tomasza 
Ostrowskiego.

Na rozwiązanie arkusza mieliśmy 
60 minut. Pytania z dziedziny bio-
logii i chemii były podchwytliwe, 
a odpowiedzi wielokrotnego wy-
boru. Ale, na szczęście, doskonale 
przygotowanych uczniów nie udało 
się zaskoczyć! Wyniki otrzymaliśmy 
szybko, a do dalszego etapu zakwa-
lifikowało się pięć następujących 
osób: Dominika Gałysa IIIa, Nikola 
Machura IIIa, Natalia Tymińska IIIc, 

Hubert Cymbalista IId oraz Aleksan-
dra Zub – IIIe.

Ci zdolni uczniowie zmierzą się 
z nauką o życiu w kolejnym etapie 
olimpiady już 18 marca, a czeka ich 
na pewno wiele niespodzianek. Ale  
to dla nich, nieustraszonych miłośni-
ków wiedzy, bułka z masłem! Są do-
skonale przygotowani przez swoich 
nauczycieli,co jeszcze raz potwier-
dza, że nasze gimnazjum jest szkołą 
o wysokim poziomie nauczania.

Aleksandra Kowal

Jak co roku, nasza szkoła, zaanga-
żowała się w pomoc w zbiórce 
pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. 15 stycznia 
wszyscy wolontariusze spotkali się 
w urzędzie w Sobótce i rozpoczęli 
zbiórkę. Uczniowie zachęcali ludzi do 
pomocy i dzięki temu, razem, udało 
nam się zebrać około osiemnastu 
tysięcy złotych. Organizatorem akcji 
był pan Wiesław Drozdowski, a opie-
kunkami nauczycielki z naszej szkoły: 
pani Krystyna Wawrzyńczak, pani Ewa 
Łakomiec, pani Agata Wiszniowska 
oraz pani Elżbieta Kucharska. Akcja 
ta pokazała, ile znaczy dla nas pomoc 
innym. W przyszłym roku liczymy na 
jeszcze większą liczbę wolontariuszy.

Martyna Potapowicz

NASZA SZKOŁA NA WOŚP

Mikołajki w naszym gimnazjum zawsze są niesamowicie ciekawe 
i uczniowie chętnie biorą udział w niespodziankach organizowanych 
przez nauczycieli! Tak było i teraz, szósty grudnia dla wszystkich klas 

był inny. Opowiem wam  o spotkaniach z panią położną, Małgorzatą Diner.
Są tematy, których młodzież unika, rzeczy, o których nie rozmawiamy na co 

dzień. Pani Małgorzata przełamała bariery, i po raz kolejny sprawiła, że nabra-
liśmy doświadczenia. Prelegentka była bardzo rzeczowa, odpowiadała nam 
na każde pytanie. Mówiła o higienie, dojrzewaniu i jego skutkach – bardzo 
konkretnie i żartobliwie. Sądzę, że wielu z nas cieszyło się z poznania tak nad-
zwyczajnej i otwartej kobiety. Drugie klasy spotkały ją pierwszy raz, ale starsi 
uczniowie bardzo dobrze wspominają jej poprzednie lekcje.

Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz zobaczymy się z panią Małgorzatą Diner. 
Bardzo trudno spotkać  równie barwną osobę, która mówiłaby nam tak od-
ważnie o sprawach bardzo delikatnych i intymnych.

Aleksandra Kowal

Poważne rozmowy z młodymi ludźmi

„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
po raz kolejny
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Dlaczego psy wyja?,

29 listopada odbyły się andrzejki 
szkolne zorganizowane przez 
Samorząd Szkolny. Zabawa 

miała miejsce w szkolnej świetlicy, 
a opiekunami byli wychowawcy i pe-
dagodzy.

 Uczniowie przygotowali różnego 
rodzaju wróżby dla pierwszoklasi-
stów. Wróżenie z owoców, lanie wo-
sku oraz przebijanie serc z imionami 
dziewczyn i chłopców to tylko jedne 
z wielu rozrywek, jakie udało nam 
się zorganizować. Wróżenie z kart 
zaspokoiłociekawość uczestników, 
odsłaniając ich plany na przyszłość. 
Wszystkie wróżby i przepowiednie 
na przyszły rok okazały się pomyśl-
ne, wywołały zainteresowanie i ra-
dość. W tak miłej atmosferze oraz 
z wielkim uśmiechem na twarzy uda-
ło nam się spędzić wigilię świętego 
Andrzeja.  

Hanna Bechcika

Witam, dzisiejszy artykuł bę-
dzie wprowadzeniem do 
najważniejszych wartości 

odżywczych czyli białka, tłuszczu 
oraz węglowodanów, naszych ma-
kroskładników. Bez nich człowiek 
nie jest w stanie przeżyć, choć ist-
nieje pewien wyjątek, o którym po-
wiem w kolejnych artykułach.

Dziś jednak chciałbym wziąć pod lupę 
tłuszcz, ponieważ dość często spoty-
kam się ze złym odbiorem tego niezwy-
kle ważnego elementu naszej diety.

Tłuszcz jest składnikiem energe-
tycznym, który dostarcza nam ener-
gię potrzebną do utrzymywania od-
powiedniej temperatury ciała, bierze 
też udział przy produkcji  hormonów, 
a więc jego niedobór może prowadzić 

do problemów z naszą gospodarką 
hormonalną, a to często oznacza po-
ważne problemy zdrowotne.

Niestety, wiele osób nie zdając so-
bie sprawy z tego, jakie  szkody może 
wywołać mocny deficyt tłuszczu 
i podejmuje próby ograniczania go do 
minimum, traktując to jako sposób 
na utratę wagi. Cóż, oczywiście jest 
to pewna droga do osiągnięcia celu, 
lecz niestety nie ma nic wspólnego ze 
zdrowiem, a przejście jej dla większo-
ści graniczy z cudem, ponieważ zbyt 
mała ilość tłuszczu przyczynia się do 
bardzo małej ilości leptyny, czyli hor-
monu odpowiadającego za uczucie 
sytości. Jeżeli dochodzi do takiej sy-
tuacji, to nawet mimo dużej objętości 
jedzenia, człowiek nie jest w stanie 

Wszyscy dobrze wiemy, że psy 
są spokrewnione z wilkami. 
Naukowcy potwierdzają, że 

wycie jest zakodowane w genach - 
psie DNA jest bardzo przybliżone do 
tego wilczego. Jednak psy nie wyją je-
dynie ze względu na instynkt. Jakie są 
więc inne powody tego zachowania?

1. Wilki wyją w celu zwołania 
reszta stada do swojej “bazy” zaraz 
po  polowaniu; osobniki, które są 
bliżej, nawołują resztę, która po-
została w tyle. Psy, kiedy zostają 
same w domu, również często wyją. 
Ich cel jest taki sam, jak ten u wil-
ków - zwołanie stada, jednak w tym 
przypadku stadem jesteśmy my - 

domownicy.
2. Psy wyją również, 

gdy wydarzy się 
coś złego, 

Radzi...
Norbert Czyż

„Wstęp do makroskładników - tłuszcz”

się najeść. Na dłuższą metę jest to po 
prostu torturowanie się.

No dobrze, ale zajmijmy się zdro-
wym podejściem do zagadnienia, 
jakim jest optymalna ilość tłuszczu 
w naszej diecie. Cóż, oczywiście jak 
zawsze, trzeba zaznaczyć, że każdy 
w zależności od różnych czynników 
będzie potrzebował różnej jego ilo-
ści.  Ja jednak polecałbym spożywać 
około 1 grama na kilogram masy cia-
ła  tłuszczu dziennie. Nie należy ba-
zować na jednym źródle tego makro-
składnika, ponieważ żeby dostarczyć 
różnych rodzajów tłuszczu, potrzeba 
różnego rodzaju jego źródeł.

Podsumowując, bez tłuszczu nie 
moglibyśmy przeżyć, jest on jednym 
z najważniejszych elementów naszej 
diety, a jego zbyt niskie ilości mogą 
prowadzić do problemów zdrowot-
nych. Nie należy się go bać, ponie-
waż jeżeli dostarczamy organizmowi 
optymalną ilość tłuszczu, to nie 
spowoduje on pogorszenia naszej 
sylwetki, a wręcz przeciwnie, może 
się przyczynić do jej poprawy.

Norbert Czyż

Hokus pokus, czyli andrzejki 
dla klas pierwszych

kiedy wyczuwają jakieś zagrożenie. 
Wydaje nam się wtedy, że zwierzę 
robi to bez powodu, ale często pies 
pokazuje w ten sposób ból. Warto 
w takiej sytuacji obejrzeć dokładnie 
zwierzę, ponieważ może posiadać 
ono jakąś ranę.

3. Powodem może być też próba 
zwrócenia naszej uwagi. Pies być może 
zauważył, że kiedy zaczyna wydawać 
z siebie tego typu dźwięki, jego wła-
ściciel przybiega do niego natychmiast 
i poświęca mu całą swoją uwagę.

4. Czasem psy zaczynają szczekać 
i wyć ze względu na zauważone nie-
bezpieczeństwo. Na przykład, gdy 
zauważą przed domem kogoś obce-
go lub usłyszą niepokojące dźwięki.

5. Reakcja na bodźce z zewnątrz 
również może wywołać taką reakcję 
u naszego czworonoga. Przykład 
może stanowić dźwięk syreny karet-
ki czy straży pożarnej.

Dominika Gałysa
Redaktor Naczelny

Aleksandra Kowal
Zastępca Redaktora

Tomasz Ostrowski
FotografLena JastrzębskaProjekt i skład

Agata Wiszniowska
DrukDrukarnia ANTEX
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Białe koszule, legitymacje szkol-
ne i czarne długopisy... dwa 
styczniowe dni, kiedy trzecio-

klasiści mieli pisać egzaminy próbne, 
były dla nich wyjątkowo stresujące. 
Stanęli na wysokości zadania, aby 
sprawdzić swoje umiejętności i po-
czuć się jak na prawdziwym, zbliża-
jącym się, kwietniowym egzaminie!

Uczniowie naszego gimnazjum 
zawsze dają z siebie wszystko, aby 
dostać się do wymarzonych przez 
siebie szkół. Każdego roku możemy 
pochwalić się coraz lepszymi efekta-
mi ciężkiej, całorocznej pracy. Wśród 
naszych trzecioklasistów nie brakuje 
uczniów uzdolnionych artystycznie, 
miłośników historii, języka polskie-

go oraz pasjonatów nauk ścisłych. 
Wiele zawdzięczamy nauczycielom, 
którzy skutecznie mobilizują nas 
do pracy i walki o swoją przyszłość. 
Teraz, gdy zbliża się kwiecień, wśród 
najstarszych uczniów coraz częściej 
słychać rozmowy na temat różnych 
szkół średnich. Dylematy, dyskusje – 
wybór nie jest łatwy, ale większość 
widzi już miejsce dla siebie.

Trzecioklasiści pracują bardzo cięż-
ko, aby po ukończeniu gimnazjum 
być świetnie przygotowanym do 
nauki w szkole średniej. Wszyscy 
trzymamy mocno kciuki za wynik 
kwietniowego egzaminu!

Aleksandra Kowal

Nasi mądrzy uczniowie
 i ich egzaminy próbne

Początek lutego był wspaniały, szczególnie dla miłośników 
biologii! Czterdziestoosobowa grupa ruszyła w pierwszy po-
niedziałek rano na dwudniową wycieczkę biologiczno-che-

miczną do Myśliborza. Mieliśmy okazję spędzić świetnie czas pod 
okiem Pana Tomasza Ostrowskiego, Pani Małgorzaty Makuch-
-Mielcarskiej i Pana Ryszarda Sitkiewicza.

Wycieczka miała charakter edukacyjny – zajęcia terenowe, la-
boratoryjne i dużo naukowej zabawy! Nie było miejsca na nudę. W wyjeździe 
uczestniczyli uczniowie mający dobre oceny z biologii lub szczególne osią-
gnięcia w tej dziedzinie. Spędziliśmy tam noc, aby we wtorek dalej odkrywać 
piękno otaczającej nas przyrody i zebrać energię na popołudniowy powrót do 
Sobótki.

Zabawy było co niemiara! Cieszymy się, że nauczyciele zorganizowali nam 
taki ciekawy edukacyjny wyjazd, ponieważ mogliśmy odpocząć na łonie natu-
ry, obejrzeć fascynujące prezentacje chemiczne i wróciliśmy bogatsi o cenną 
wiedzę.

Dominika Gałysa

Biologia i chemia
PRZYJEMNIE I NA WESOŁO!
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Mikołajki, święto ku czci św. Mikołaja obchodzone 6 grudnia, są od 
dawna zakorzenione w polskiej tradycji. Nie ma rodziny, która od-
mówiłaby sobie wzajemnego obdarowywania się, aby tylko zobaczyć 

uśmiechy na twarzach bliskich. W naszej szkole, jak w jednej wielkiej familii, 
również nie zrezygnowaliśmy z tego pięknego zwyczaju. We wszystkich kla-
sach  uczniowie naszego gimnazjum integrowali się, wręczając sobie nawza-
jem prezenty i życząc sobie wszystkiego najlepszego. Jednak nie tylko do tego 
ograniczyły się tegoroczne Mikołajki.

Każda osoba, której czuprynę zakrywała charakterystyczna czerwona czap-
ka, miała immunitet od odpowiedzi na wszystkich lekcjach  bez wyjątku. Jeżeli 
jednak twierdzisz, że nietykalność to nic szczególnego – bo w końcu jesteś 
wzorowym uczniem – dodatkowo każda osoba w czapce Mikołaja miała oka-
zję, żeby znaleźć się na specjalnym grupowym zdjęciu, zrobionym przy ozdo-
bionej choince.  

Jakby tego było mało, fantastycznie przebrany samorząd szkolny osłodził 
życie uczniów i rozdawał cukierki wszystkim gimnazjalistom. Nie trzeba ukry-
wać, że każdy był zachwycony miłym gestem swoich przedstawicieli.

Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły kultywują tę piękną tradycję.

Marcel Olankiewicz

Dzien swietego Mikolaja 
w gimnazjum


