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Jak moŜna przeciwdziałać nudzie…
Jak moŜna przeciwdziałać nudzie…
W okresie od 01.09.2007 – 15.12.2007 r. na terenie szkoły
zrealizowano dwa projekty w ramach Rządowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy.
„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych”.
W
ramach
pierwszego
programu:
„Nuda
zabija”
przeprowadzono zajęcia warsztatowe w zakresie: plastyka,
dziennikarstwo, teatr, oraz fotografia. Efektem końcowym
NUDA ZABIJA
prowadzonych zajęć była wystawa prac plastycznych i
fotograficznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Krościenku nad
Dunajcem, otwarta 29.11.2007 r. a następnie 12.12.2007 r.
poszerzona o dodatkowe prace i przeniesiona do szkolnej Galerii na Poddaszu. W ramach
realizacji tych zajęć przeprowadzono takŜe w dniach 16.11.07 r i 23.11.07 r. w wymiarze 8
godzin zajęcia plastyczne w Klubie Osiedlowym w Szczawnicy, gdzie uczniowie biorący
udział w warsztatach mogli podzielić się zdobytymi umiejętnościami z dziećmi i młodzieŜą
gimnazjalną.
W ramach realizacji zajęć dziennikarskich została wydana szkolna gazetka „Stefek” oraz
podjęto współpracę z gazetą lokalną „Z doliny Grajcara”, gdzie zainteresowani uczniowie
mogą zamieszczać swoje artykuły. Zajęcia teatralne zaowocowały przedstawieniem dla
uczniów naszej szkoły oraz szczawnickiej społeczności. „Nuda dla zaawansowanych” miała
swoją premierę 30.11.2007 r. o godz. 12.00 w kinie „Pieniny”. Zajęcia przyczyniły się do
rozbudzenia zainteresowań wśród młodzieŜy przedmiotami artystycznymi, zainicjowały
powstanie grup młodzieŜowych, które będą kontynuować swoją działalność (klub plastyka,
klub fotografa, redakcja gazety „Stefek”).
Udział w zajęciach był darmowy, pozyskano bowiem na jego realizację fundusze w
wysokości 5 700 zł.
W ramach realizacji drugiego programu: „Kulturowe dziedzictwo Małopolski – miejsca
piękne, lecz zapomniane”, na którego realizację pozyskano 12.100 zł, odbyły się zajęcia
edukacyjne w terenie. Ich celem było poznanie przez młodzieŜ ciekawych miejsc w
regionach: Podhale, Sądecczyzna, Spisz i Orawa. Efektem końcowym było stworzenie przez
uczestników zajęć projektów multimedialnych, zaprezentowanych w Gimnazjum
Publicznym w Szczawnicy oraz na lekcjach geografii w naszej szkole. Opracowany został
takŜe przewodnik turystyczny skierowany
do ludzi młodych. Program pozwolił na dokładne poznanie moŜliwości
W numerze m.in.:
rozwoju własnego regionu, jego promocję, podnoszenie kluczowych
umiejętności takich jak: posługiwanie się komputerem w praktyce,
Depresja - groźne
zjawisko
wykorzystanie znajomości języków obcych oraz tworzenie ofert turystycznych
Dzień Papieski
w perspektywie rozwoju regionu i tworzenia nowych miejsc pracy. Udział w
Stypendystka
programie był bezpłatny i wzięły w nim udział wszystkie klasy II oraz klasa 3d.
Koordynatorami projektów były: Małgorzata Forszapaniak – pedagog szkolny,
Edyta Barnaś – historia, Wanda Mikołajczyk – geografia oraz Anna Witkowska
[tłumaczenie tekstów na język angielski] i Maria Gabryś [tłumaczenie
tekstów na język niemiecki]. Serdecznie im dziękujemy w imieniu dyrekcji i
młodzieŜy.

Przegląd wydarzeń
Praca Samorządu
Sport
Akademia filmowa
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Depresja – groźne zjawisko
Depresja i skłonności samobójcze są szczególnie waŜnym problemem
nastolatków. Nie leczone mogą mieć katastrofalne skutki w przyszłości.
Depresja oraz próby samobójcze stają się coraz powszechniejsze,
dlatego tak waŜna staje się profilaktyka w tym zakresie.
Kliniczne objawy depresji moŜna sprowadzić do twierdzenia, Ŝe młody człowiek w
depresji zwykle cierpi z powodu jakiejś straty – rozpad związku, utrata pozycji,
posiadanych umiejętności lub zdrowia. Jeśli chodzi o uczucia, zły nastrój jest
zawsze rdzeniem depresji. Depresyjny nastrój pojawia się wraz z uczuciem
smutku, samotności lub rozpaczy i niezdolności do odczuwania jakiejkolwiek
przyjemności.
Głównymi czynnikami mogą teŜ być irytacja, lęk i agresja – wówczas smutek i
niezdolność odczuwania przyjemności są mniej istotne. MłodzieŜ w depresji moŜe
przechodzić wszystkie trzy procesy emocjonalne – depresyjnego nastroju, irytacji,
lęku. W sferze zachowania ludzie w depresji mogą okazywać spowolnioną lub
zwiększoną, lecz nieefektywną aktywność. Mogą demonstrować niechęć do
wszelkich zajęć nawet hobbystycznych, co w skrajnych przypadkach moŜe
prowadzić do katatonii lub otępienia (bezruch). Na poziomie interpersonalnym
następuje pogorszenie relacji z rodziną a takŜe, co istotne, z rówieśnikami. Mówią
o swojej samotności, ale nie podejmują kroków w celu nawiązania kontaktu z
innymi, twierdzą wręcz, Ŝe na kontakt ten nie zasługują. W cięŜszych przypadkach
mogą pojawić się objawy somatyczne takie jak: zaburzenia snu i łaknienia, utrata
wagi, bóle głowy, brzucha oraz przewlekłe zmęczenie.
Jeśli chodzi o pojmowanie rzeczywistości to młodzi ludzie w depresji opisują
siebie, świat i przyszłość w ciemnych barwach. UwaŜają się za bezuŜytecznych i są
bardzo krytycznie nastawieni wobec swoich osiągnięć szkolnych, towarzyskich itp..
Negatywną samoocenę wyraŜają zwykle jako poczucie winy, Ŝe nie dorastają do
pewnych standardów lub Ŝe sprawiają wszystkim zawód. Otaczający świat
postrzegają jako obojętny, krytyczny i wrogi wobec nich lub nijaki. Przyszłość
opisują jako pasmo ciągnących się poraŜek. Jeśli postrzega się swoją sytuację jako
beznadziejną i cierpi się z powodu poczucia winy za postępowanie, które, we
własnym mniemaniu, zasługuje na karę, moŜna mieć skłonności lub pomysły
samobójcze. Skrajnie negatywne myśli o sobie i świecie mogą w cięŜkich
przypadkach wywołać urojenia. Poza tym osoby w depresji nie myślą w sposób
spójny i popełniają błędy logiczne, mają problemy z koncentracją. Przypisują duŜe
znaczenie zdarzeniom negatywnym i ich konsekwencjom przy jednoczesnym
niedocenianiu zdarzeń pozytywnych i ich skutków. NiemoŜność koncentracji i
skupienia uwagi prowadzą do powstania trudności w nauce. Młodzi wybiórczo
skupiają się na negatywnych cechach otoczenia, co w rezultacie prowadzi do
wzrostu rozwaŜań depresyjnych i utrwalenia wzorców zachowań osoby pogodzonej
ze wszystkim, co najgorsze.
Dla osób dorosłych priorytetową sprawą jest natychmiastowe reagowanie na
pojawiające się objawy depresji wśród dzieci i młodzieŜy. Depresja niesie ze sobą
ryzyko samookaleczeń i prób samobójczych. Ma zawsze określoną przyczynę, którą
trzeba znaleźć. W tym celu konieczna staje się pomoc specjalistów, której dorośli
powinni szukać w trosce o Ŝycie i dobro własnych dzieci.
Źródło: Alan Carr, Depresja i próby samobójcze młodzieŜy. Sposoby przeciwdziałania i reagowania
(KsiąŜka dostępna w bibliotece szkolnej.)

Opracowała Małgorzata Forszpaniak – pedagog szkolny
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Przegląd wydarzeń
Marzenia się spełniają. No i stało się, po… ponad trzydziestu latach
zmagań z róŜnorodnymi przeciwnościami, mamy nową salę
gimnastyczną! Została ona otwarta 3 września podczas Wojewódzkiej
Inauguracja Roku Szkolnego 2007/08. Pamiątki z tej uroczystości moŜna
oglądać na stronie naszej szkoły www.lo.kroscienko.pl,
27 września nasza szkoła uczestniczyła w projekcji filmu „Katyń”, w reŜ. A. Wajdy. Była to
niezwykła i wstrząsająca lekcja historii,
13 października uroczyście był obchodzony w naszej szkole Dzień Papieski (zob. relacja na
s. 5),
17 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie prezentacji scenicznych
fragmentów „Wesela” St. Wyspiańskiego. Konkurs zorganizował MOK w Szczawnicy pod
patronatem Burmistrza Miasta Szczawnica w ramach projektu Dwa wesela
realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jury, pod
przewodnictwem p. Emilii Krakowskiej, przyznało zespołowi liceum III miejsce.
Uczniów przygotowywała pani Anna Witkowska,
18 października odbyły się w naszej szkole prawybory parlamentarne. Uczestniczyli w nich
uczniowie klas 3. Oto wyniki: PO 76,25% , 61 głosów; PiS 13,75%, 11 głosów; LiD
6,25%, 5 głosów. Frekwencja wyniosła 75,5%,
uczniowie klasy II c uczestniczyli 18 października w Zakopanem w programie pt. „Tak w
nas Ŝyje ojczyzna”. Jego inicjatorką i bohaterką zarazem była, zaprzyjaźniona z naszą
szkołą, niestrudzona propagatorka patriotycznych wzorców, pani Barbara Wachowicz.
22 października miało miejsce ślubowanie klas I,
22 października, okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, zorganizowano
konkurs na najlepszego szperacza w Internecie [wygrała Marlena Topolska z kl. 2a] oraz
wystawę nawiązującą do tegorocznego hasła, które brzmiało: Nauczanie wspomagane przez Twoją szkolną bibliotekę. Inną atrakcją tego dnia była słodka
niespodzianka dołączana do wypoŜyczanych ksiąŜek,
listopad: W konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Nadleśnictwo Krościenku
w kategorii: LEŚNE WSPOMNIENIA Z WAKACJI I miejsce zajęła uczennica naszego
liceum: Agnieszka Wolska z klasy III b. WyróŜniono prace Oliwii Topolskiej z klasy I c,
pod hasłem „Krewniacy”, 5 listopada szkolne koło PCK przeprowadziło kolejną akcję
honorowego oddawania krwi. Wzięło w niej udział 17 osób, oddając po 450 ml krwi
kaŜda,
12 listopada miała miejsce w sali gimnastycznej uroczystość z okazji Święta Niepodległości
Program artystyczny w wykonaniu uczniów klas II c i IIIc, przygotowały prof. Edyta
Barnaś i Jadwiga Wolska,
14 listopada odbył się szkolny etap konkursu „Alfik matematyczny”. Startowało w nim 31
osób. Najlepszy wynik w szkole uzyskał Bartosz Siekierski z kl. 3b,
28 listopada młodzieŜ naszej szkoły miała okazję uczestniczenia w spotkaniu z
podróŜnikiem, który przy pomocy slajdów i barwnej opowieści przybliŜył osobliwości
Iranu,
29 listopada, po raz pierwszy w nowej sali gimnastycznej, odbyła się zabawa andrzejkowa,
połączona z „Łagodnym wcieleniem” uczniów klas pierwszych do grona społeczności
szkolnej, zróŜnicowane i zabawne konkursy przygotowane przez klasy II. tworzyły dobrą
atmosferę tego spotkania,
w Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych, etap szkolny, wzięło udział 15
uczniów, do etapu rejonowego zakwalifikowało się 4 uczniów. Do etapu wojewódzkiego
przeszła Monika Niemiec,
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w listopadzie miał miejsce etap szkolny Olimpiady Języka Francuskiego (uczestniczyło
w nim 8 uczniów) i Olimpiady Języka Angielskiego (udział wzięło 15 uczniów),
w listopadzie odbył się etap szkolny LVII Olimpiady Fizycznej. Bartosz Siekierski z kl.
3b zakwalifikował się do etapu okręgowego w Krakowie. Gratulujemy!
owocem warsztatów dziennikarskich, prowadzonych w październiku i listopadzie przez
panią Alinę Lelito, jest limitowana edycja jednodniówki „Stefek” (aluzja do imienia
patrona szkoły). Ta niezwykła gazetka, którą zredagowali uczniowie naszej szkoły,
mogła powstać dzięki środkom pozyskanym przez p. Małgorzatę Forszpaniak z funduszy
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy,
Agnieszka Wolska i Bartosz Siekierski z kl. 3b biorą udział w konkursie zoganizowanym
przez AGH „O diamentowy indeks”. Mają juŜ za sobą etap szkolny. śyczymy im
sukcesów w dalszych eliminacjach,
W dniach 5, 6, 7 grudnia uczniowie klas III. pisali próbną maturę. Jej wyniki zostały
wnikliwie omówione na poszczególnych przedmiotach.
20 grudnia w naszej szkole zespół kierowany przez p. Edytę Barnaś, Antoninę
Morawczyńską i ks. Adama Króla wystawił „Jasełka”. Spektakl powtórzono w
kościołach Krościenka, Sromowiec NiŜnych i Szczawnicy,
w grudniu: w „Galerii na Poddaszu” miała miejsce pokonkursowa wystawa, na którą
złoŜyły się prace uczestników „Wakacyjnych odkryć” [Odkrywanie Irlandii, odkrywanie
natury i odkrywanie Stwórcy],
Mała Galeria prezentowała prace uczestniczek warsztatów fotograficznych pt. „Jej
portret”,
w styczniu „Galeria na Poddaszu” prezentowała fotografie pod zbiorczym hasłem
„Warsztatowe wprawki”,
Aleksandra Mastalska i Kinga Szczepaniak z kl. 2a biorą udział, raz w miesiącu, w
zajęciach „Akademii słowa” w Nowym Sączu. W arkana trudnej sztuki recytacji
wtajemniczają je kompetentni instruktorzy. Wpisowe i koszty przejazdów pokrywa
szkoła,
8 stycznia w etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wzięło udział 7 osób. Do
etapu okręgowego w Nowym Sączu zakwalifikował się uczeń klasy 2b, Andrzej
Blachecki,
10 stycznia 9 osób pisało test, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
„Krąg”.
Agnieszka Wolska, klasy III b zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu College
Challenge, organizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suchej
Beskidzkiej. Gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów (16 lutego w kolejnym etapie)!
W eliminacjach I. etapu wzięło udział 20 uczniów (język angielski) oraz jedna
uczennica (język niemiecki). Stawką jest indeks na tę uczelnię.
Wśród kwestujących 13 stycznia na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie
zabrakło uczennic naszej szkoły. W zebraniu ponad 18 tys. zł na terenie Szczawnicy i
Krościenka swój udział mają: Małgorzata Urbaniak, Ewelina Tokarczyk, Karolina
Mastalska, Izabela Surowiak,, Sylwia Kucęba, Ewelina Jamińska, Marelna Topolska,
śaneta Rol, Alicja Zachwieja i Izabela Koterba,
Szkolny oddział CARITAS i misyjne dzieło pomocy w Tylmanowej zorganizowały
międzyszkolny konkurs na najładniejszą pocztówkę świąteczną. W konkursie wzięło
udział 9 placówek oświatowych, nadesłano 193 prace. Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się 20.12.2007 roku. Ze sprzedaŜy kartek pozyskano 211,50 zł.
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Dzień Papieski w naszej szkole
Zgromadzona 13 października 2007 roku, w nowo otwartej sali gimnastycznej młodzieŜ
naszego liceum uroczyście obchodziła VII Dzień Papieski pod hasłem "Jan Paweł II –
Obrońca Godności Człowieka". W słowie wstępnym ks. Adam Król ukazał znaczenie
godności w nauczaniu i Ŝyciu Jana Pawła II. Następnie młodzieŜ z poszczególnych klas
przypomniała sylwetkę Wielkiego Polaka poprzez odwołania do jego historii Ŝycia, podróŜy,
związków z teatrem, literaturą, sportem i… góralami.
Nie zabrakło takŜe przypomnienia tak charakterystycznych cech tego „BoŜego atlety” jak
humor i przyjaźń. Końcowe części uczniowskich wystąpień dotyczyły nauki i testamentu
Jana Pawła II oraz jego wizerunku utrwalonego w literaturze i innych sztukach.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iŜ program uświetniły nie tylko recytacje czy śpiew.
MłodzieŜ wykorzystała takŜe nowoczesne środki przekazu w postaci prezentacji
multimedialnych [m.in. fragmenty filmów, zdjęcia czy dokumenty dźwiękowe].
Uroczystość zakończyło odśpiewanie Barki, ulubionej pieśni Jana Pawła Wielkiego.

Stypendium Premiera dla Agnieszki

Za wspaniałe wyniki w nauce
oraz postawę godną naśladowania, uczennica naszej szkoły,
Agnieszka Wolska odebrała z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty,
pana Józefa Roztworowskiego, Stypendium Prezesa Rady
Ministrów. Jest to ogromne wyróŜnienie, gdyŜ otrzymują je
najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystość odbyła
się 13.XI.2007 r. w nowotarskim „Sokole” przy udziale władz
oświatowych i powiatowych. Gratulujemy!
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Dokonania Szkolnej Rady Uczniowskiej za I. semestr, prowadzonej przez Sylwię Skupień
z kl. 2c, wspieranej przez prof. Jadwigę Wolską.
Rada:
• zorganizowała kiermasz podręczników,
• przeprowadziła wybór nowej Szkolnej Rady Uczniowskiej,
• pomagała w kontroli obuwia zastępczego,
• sprzedawała droŜdŜówki, do momentu otwarcia szkolnego sklepiku,
• codziennie przeprowadzała losowanie „szczęśliwego numerka”,
• przygotowała obchody Dnia Nauczyciela,
• zorganizowała i czuwała nad przebiegiem zabawy andrzejkowej,
• złoŜyła Ŝyczenia świąteczne i noworoczne zaprzyjaźnionym instytucjom, nauczycielom i
innym pracownikom szkoły, dla uczniów przygotowała „niezwykłą choinkę” z cukierkami,
• zorganizowała zbiórkę pieniędzy w ramach WOŚP (we współpracy z prof. A.
Wiśniewską),
• jest organizatorem proekologicznej akcji zbierania zuŜytych baterii,
• prowadzi całoroczny konkurs międzyklasowy pod hasłem „Chodź do szkoły!”, mający na
celu poprawę frekwencji wśród uczniów.

A oto wyniki frekwencji za okres 05.11 – 21.12. 2007

Klasa

IA
B
C
D
II A
B
C
D
IIIA
B
C
D

Liczba
opuszczonych
godzin
usprawiedliwionych

Liczba opuszczonych
godzin
nieusprawiedliwionych

Śred. il. godz
opusz./osobę/
tygodniowo

147
241
570
405
378
302
516
270
260
584
552
420

57
240
156
9
0
159
18
360
408
180
105
294

1,53
2,99
3,34
1,97
2,07
2,74
2,38
3,21
4,34
4,36
3,12
3,51

Miejsce w
szkole

Cieszy frekwencja klas: 1a i 1d, niepokoi – klas maturalnych: 3a i 3b.

1
6
9
2
3
5
4
8
11
12 !!!
7
10
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Akademia filmowa
Wzorem ubiegłego roku, raz w miesiącu dwudziestotrzyosobowa
grupa entuzjastów X. Muzy wyjeŜdŜa do Krakowa na warsztaty
filmowe, organizowane przez kino Pod Baranami. Twórcy i film.
RóŜne formy filmowe - wokół tych zagadnień koncentrują się
ciekawe wykłady wzbogacone projekcją filmów kultowych twórców.
Uczniowie poznają tajniki filmowej kuchni odkrywając znaczenie
takich czynników jak: montaŜ, rola reŜysera, aktorów czy muzyki.
KaŜdy wyjazd stanowi szansę na spotkanie z kulturalną stolicą Polski.
[MoŜliwość zwiedzania wystaw, muzeów.] Inicjatorem tego
przedsięwzięcia i opiekunem młodzieŜy jest prof. Anna Dudek.

Osiągnięcia sportowe w I. semestrze roku szkolnego 2007/08
Listopad:

Tenis stołowy
W Powiatowych Zawodach w Tenisie Stołowym uczennice: Dorota Kowalczyk z 1c i
Paulina Romanek z 1a zdobyły III. miejsce. Natomiast Marcin Ligas i Bartłomiej Konopka
z
1d uplasowali się na miejscu V.

Piłka siatkowa
Grudzień

W Turnieju Piłki Siatkowej na Słowacji [Spiska Stara Wieś] doszło do milej
niespodzianki. Po
raz pierwszy w historii tych spotkań zwycięŜyła reprezentacja
dziewcząt z naszej szkoły.
Chłopcy zajęli III. miejsce.
12 grudnia odbył się noworoczny Turniej Piłki Siatkowej, w którym uczestniczyły
reprezentacje naszej szkoły i Prywatnej Szkoły Zawodowej ze Szczawnicy. Zwycięzcami
okazali się zarówno druŜyna dziewcząt jak i chłopców liceum z Krościenka.
W Powiatowych Zawodach Piłki Siatkowej w Nowym Targu druŜyny dziewcząt i
chłopców
reprezentujące naszą szkołę zakwalifikowały się do dalszych rozgrywek.
Krzysztof Pluta z kl. 1b
został uznany przez sędziów za najlepszego zawodnika
turnieju.
Zwycięzcą rozegranej w grudniu
III. edycji Turnieju Szachowego im. Grzegorza
Kaźmierskiego został Szymon Kwak z II a zdobywając tytuł Arcymistrza Szkoły roku 2007,
tytuł Mistrza wywalczył Krzysztof Wojnicz z III d, a Wicemistrza Marek Duda z II a. Turniej
dostarczył jego uczestnikom i kibicom wielu emocji.
W Powiatowych Zawodach Szachowych rozegranych 03.01 2008 w Nowym Targu
uczestniczy ło 15 zawodników. Oto wyniki reprezentantów naszej szkoły:

Styczeń
Marek Duda
zajął 3 miejsce
Paweł Ziemianek zajął 5 miejsce
Szymon Kwak
zajął 6 miejsce
Wszystkim gratulujemy a szczególnie Markowi Dudzie, który będzie reprezentował
powiat
nowotarski na eliminacjach wojewódzkich w Wieliczce.

Karolina Mastalska z kl. 1c godnie reprezentuje w narciarstwie alpejskim nie tylko
naszą
szkołę, ale takŜe, jako reprezentantka Polski juniorek, bierze udział w
międzynarodowych
zawodach sezonu 200

8

Nasi prymusi
Imię, nazwisko

Klasa

Średnia ocen

Krzysztof Pluta

1b

4,79

Marcin Niewiadomy

1d

4,64

Bartosz Mastalski
Paweł Jawor

2a

5,3
4,5

Monika Niemiec

2b

5,08

Agnieszka Dyda
ElŜbieta Wygrecka
Kinga Głuc
Maciej Hryc
Wojciech Jagieła

2c

4,64
4,64
4,54
4,5
4,5

Małgorzata Urbaniak

2d

4,5

Anna Faltyn
Katarzyna Rychtarczyk

3a

5,0
4,5

Agnieszka Wolska
Anna Śniegoń
Natalia Patlewicz

3b

5,27
4,63
4,45

Urszula Tkaczyk
Olga CięŜkowska
Mariola Jamińska

3c

4,62
4,5
4,5

Najlepsi czytelnicy
Maciej Hryc
Marcin Ligas
Anna Dyda
Magdalena Kołek
Kinga Szczepaniak
Barbara Kowalczyk
Jadwiga Grywalska
Andrzej Blachecki
Kinga Sajdak
Natalia Prymula

kl. 2c
kl. 1d
kl. 2b
kl. 3d
kl. 2a
kl. 2b
kl. 3d
kl. 2b
kl. 1d
kl. 1c

56 wypoŜyczeń
46
-“33
-“32
-“30
-“29
-“29
-“28
-“28
-“–
28
-“–

