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     Odwiedzamy tczewskie cmentarze 

PAMIĘTAMY !!!

Jak co roku , tak i tym razem, w przeddzień Wszystkich 
Świętych, Samorząd Uczniowski odwiedził tczewskie cmentarze.
W imieniu całej szkolnej społeczności zapalili znicze i oddali 
cześć zmarłym nauczycielom i uczniom “siódemki”.

                                                                                    

Dzięki takiej akcji uczymy się szacunku dla zmarłych, 
przypominamy sobie czego uczyli zmarli nauczyciele, kiedy uczyli
w naszej szkole. Możemy spytać naszych rodziców lub dziadków, 
aby nam opowiedzieli, jacy byli i czego uczyli.



Historia zmarłych – to historia naszej szkoły, naszego osiedla, 
naszego miasta. Pamiętamy!

Cześć ich pamięci!   
                                                

  Od redakcji



ŻYWA  LEKCJA  HISTORII

Warsztaty historyczne  „ Potęga polskiej husarii”

         Dnia 17 października 2018r.  –  klasy 2”b”  i  6”a”  wzięły udział  
w  warsztatach  historycznych,  przygotowanych  przez  pana  Eligiusza
Michalaka – rycerza chorągwi husarskiej na Zamku w Golubiu Dobrzyniu.
Warsztaty obejmowały część teoretyczną i praktyczną.



W części teoretycznej wystąpiły również uczennice z klasy ósmej SP
7,  które  przebrane  w  stroje  szlachcianek,  przedstawiły  rys
historyczny zwyczajów szlacheckich z okresu XVI,  XVII i  połowy
XVIII wieku. Wszystkich zachwyciły bogate stroje, zarówno kobiet
jak  i  mężczyzn,  wykonane  wyłącznie  z  naturalnych  tkanin,  skór
zwierzęcych i metali szlachetnych.

Pan  Eligiusz  wraz  z  uroczą  asystentką,  w  bardzo  ciekawy  sposób
opowiadali  o  historii   powstania  i  czasach  świetności
najskuteczniejszej  formacji  wojskowej w dziejach kawalerii,  jaką
była husaria.
Uczniowie mieli możliwość poznania, w bezpośrednim kontakcie, jak
wyglądała zbroja husarska, jaką bronią posługiwali się husarzy, jakich
piór używali,  kiedy zakładali słynne charakterystyczne skrzydła, co
oznaczały proporce.



      Oczywiście  husaria  nie  byłaby  zdolna  do  osiągania  wielkich
zwycięstw bez odpowiednich koni.  Do działań wojennych wybierano
konie  z  odpowiednich  hodowli,  szlachetnej  rasy  i  specjalnie
trenowane.  Pan  Eligiusz  wyjaśnił  uczniom,  że  sukcesy  husarii  były
efektem  taktyki  wypracowanej  i  przyjętej  dla  tej  formacji,  
a stosowanej tylko w Polsce.



Druga  cześć  warsztatów  –  praktyczna,  polegała  na  ćwiczeniu
sprawności rycerskich. Uczniowie klasy drugiej i  szóstej próbowali
swoich sił w różnych formach aktywności.
Największą atrakcją była możliwość przejażdżki na koniu, pod okiem
husarza rekonstruktora –  pana Józefa Michalaka,  który  z  wielką
cierpliwością   pomagał  wsiąść  na  konia  młodym  adeptom  sztuki
jeździeckiej.



  Składamy  serdeczne  podziękowanie  panu  Eligiuszowi  Michalakowi,  że
zechciał poświęcić uczniomswój prywatny czas i przyjechał do SP 7, z tak
bogatym  i  cennym  ekwipunkiem  rycerskim  i  zachęcił  nas  do  dalszego
zgłębiania  wiedzy  na  temat  niepokonanej  formacji  kawaleryjskiej
Rzeczypospolitej, jaką była husaria – skrzydlata duma.

                                                                                                             Opracowała
p.Wioletta Kowalewska

 



IDZIEMY  DO  KINA...

 Dnia  30  października  klasa  V  A  i  V  B  wraz  ze  swoimi
wychowawczyniami – p. Magdą Fraszkiewicz i p. Basią Rokitą wybrały
się do kina “Helios” na film pt. “Hotel Transylwania 3”.



 Przygody wesołego Drakuli i jego grupy przyjaciół na wakacjach były
źródłem  humoru  i  dobrej  rozrywki  nie  tylko  dla  dzieci,  ale  i
dorosłych. Można powiedzieć, że bohaterowie tej “upiornej komedii”
rozbawili nas do łez. 
Warto dodać, że to już 3 część wspaniałej amerykańskiej produkcji.
Warto obejrzeć!   
                                       

Opracowała p. M. Fraszkiewicz

MIĘDZYSZKOLNY  TURNIEJ
TENISA  STOŁOWEGO

 
      W dniach 29 i 30 października odbył się w naszej szkole 
Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców.
Mecze zostały rozegrane w jednej grupie systemem “każdy z 
każdym”.  

Naszą szkołę reprezentowali chłopcy z klasy VI B:
Dawid Cetera
Jakub Kołodziejczyk
Kewin Beling

Chłopcy po dość zaciętej walce zajęli V miejsce.
W kategorii dziewcząt wygrała Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie, 
a w kategorii chłopców Szkoła Podstawowa nr 10.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

                                                                                     Opracowała p. Marta Rembiasz



Bal Wszystkich Świętych
Już drugi  raz w naszej szkole odbył się Bal  Wszystkich Świętych.  Bal

uroczyście rozpoczął ksiądz proboszcz Krzysztof Stoltmann. Natomiast  

w  jury  zasiedlili:  pani  wicedyrektor  Katarzyna  Baza,  pani  pedagog

Aleksandra  Sperling  oraz  przewodniczący  Samorządu  Uczniowskiego

Paweł Burdon.

 Impreza polegała na licznych konkursach dla klas 0 – III. Wychowawcy

wraz z uczniami przygotowywali się wcześniej do balu, gdyż na lekcjach

stworzyli  plakat o tematyce Wszystkich Świętych. Uczniowie przebrali

się za świętych, wyglądali cudownie. 



Samorząd  Uczniowski,  pod  czujnym  okiem  Pani  Anny  Poniewskiej,

przygotował liczne konkursy m.in. konkurs indywidualny na najpiękniejszy

strój  oraz  konkursy  klasowe  w  kategoriach:   najpiękniejsze   hasło,

układanie puzzli na czas, układanie rozsypanki z wizerunkami świętych itp.

O  oprawę  muzyczną  zadbała  niezawodna  Zuzanna  Sawczak,  która

zachęciła wszystkich do wspólnego śpiewania pieśni religijnych. 



Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie. Składamy gratulacje dzieciom za

dobór strojów, dziękujemy rodzicom  za sprostowanie tym oczekiwaniom. 

Dziękujemy także Radzie Rodziców za ufundowanie nagród. 

                                                                                                                



Opiekunowie SU

 

 



WYWIAD  Z  PANIĄ  ANNĄ  PONIEWSKĄ
-nauczycielką języka angielskiego

Red.: Witamy Panią bardzo serdecznie. Mamy prośbę, czy udzieli Pani
wywiadu do Gazetki Szkolnej?
A.P.: Ja także witam Was gorąco. Oczywiście, chętnie odpowiem na 
Wasze pytania.

(Potajemnie chyba uczy romskiego...)

Red.: Jakich przedmiotów uczy Pani w naszej szkole?
A.P.: Uczę języka angielskiego oraz od tego roku szkolnego prowadzę
terapię logopedyczną.
Red.: Jakie są wady, a jakie zalety w pracy nauczycielskiej?
A.P.: Zaczynając od zalet – to myślę, iż bardzo cenne jest to, że 
uczestniczymy w procesie kształcenia młodych ludzi, że 



przekazujemy im wartości oraz staramy się ich wychowywać. 
Rozbudzamy pasje, w trudnych momentach staramy się pomóc. Jeśli 
chodzi o wady...hmm. Powinnam powiedzieć, że ich nie ma. Ale myślę, 
że jedną, obecnie największą wadą, jest cała papierologia, którą 
zobowiązany jest prowadzić nauczyciel.
Red.: Czy praca z młodzieżą sprawia Pani przyjemność?
A.P.: Oczywiście, że tak. Praca z młodymi pozwala mi znać się na 
trendach oraz być “na czasie” w każdej tematyce. 
Red.: Czy stawia Pani duże wymagania uczniom i dlaczego?
A.P.: Ten, kto ma ze mną lekcje wie, że nie mogło być inaczej. 
Stawiam duże wymagania, tym bardziej, że taka jest specyfika 
języka – nie ma innej możliwości jak nauka. Słówka i gramatyka same 
do głowy nie wejdą.
Red.: Jakie skończyła Pani studia?
A.P.: Ukończyłam studia licencjackie z filologii angielskiej ze 
specjalnością logopedia na PWSZ-ie w Elblągu oraz studia 
magisterskie z pedagogiki ogólnej na UKW w Bydgoszczy. Obecnie 
jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku ”Wychowanie 
do życia w rodzinie”.  
Red.: Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
A.P.: Ryż z łososiem w sosie miętowym.
Red.: Co Pani lubi robić w wolnym czasie?
A.P.: Mój wolny czas spędzam z rodziną: chodzimy na spacery, 
czytamy książki, rysujemy. Bardzo lubię pracę w ogrodzie i staram 
się tą pasją zarażać moją rodzinę. A gdy dzieci idą spać oddaję się 
czytaniu książki lub układaniu puzzli. Obie rzeczy uwielbiam.
Red.: Czy jest Pani zamężna?
A.P.: Tak, mój mąż ma na imię Paweł.
Red.: Czy ma Pani dzieci?
A.P.: Tak, Amelkę i Filipka.
Red.: Gdzie Pani mieszka?
A.P.: Niedawno przeprowadziliśmy się do domu w Boroszewie.
Red.: Co Pani myśli o swojej klasie VII B?
A.P.: Bardzo lubię moją klasę, nad którą sprawuję opiekę już drugi 



rok. Są to straszne gaduły (wszyscy o tym dobrze wiedzą, oni sami 
też), ale w gruncie rzeczy mają dobre serca i mądre głowy.
Red.: Jak się Pani pracuje w “siódemce”?
A. P.: Czy ta gazetka trafi w ręce Pana Dyrektora? Żartuję. Pracuje 
mi się bardzo dobrze. Staram się spełniać wszystkie swoje obowiązki
sumiennie, rozwijać się oraz być do dyspozycji uczniów.  
Red.: A propos dyrektora – to my redakcja “Zwariowanej siódemki” - 
mamy nadzieję, że czyta. 
Serdecznie dziękujemy za wywiad i  życzymy wielu sukcesów i 
satysfakcji w pracy zawodowej oraz w życiu prywatnym. 

                      Wywiad przeprowadziły Julia Podjacka i Weronika Olszewska

 

ŚLUBOWANIE KLAS I

Dnia 7 listopada 2018 r. odbyło się ślubowanie klas pierwszych.

Uczniowie klasy I a i I b byli pasowani przez pana Dyrektora Jana Kur i

panią wicedyrektor Katarzynę Bazę na uczniów naszej szkoły.



 W uroczystości brała udział również przewodnicząca Rady Rodziców pani

Monika Iwicka-Waruszewska oraz rodzice.  Rada  Rodziców sfinansowała

upominki dla dzieci, za co serdecznie dziękujemy. 

Najważniejszymi  gośćmi  byli  jednak  pierwszacy,  którzy  śpiewali,

recytowali wiersze, pokazali, że znają zasady bezpieczeństwa na drodze.



Uczniowie klas starszych Julia Podjacka, Oliwia Sobańska, Błażej Kinder,

Szymon Podjacki, Antonina Połom zapewnili w imieniu wszystkich uczniów,

że będą pomagać pierwszakom w szkolnym życiu.



Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas pierwszych pani Monika

Podjacka  i  Pani  halina  Tomaszewska.  Życzymy  zadowolenia  ze  swoich

wychowanków.

                                                                      Opracowała Julia Podjacka

 



100 lat Niepodległej

  9 listopada w naszej szkole zostały zorganizowane zajęcia 
projektowe „100 lat Niepodległej” z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez nasz kraj.

Każda klasa realizowała swoją część projektu według planu. 
Klasy I i  II wykonywały dowolną techniką flagę oraz godło  Polski,
pisali  także  życzenia  dla  Polski  i  Polaków  z  okazji  100  rocznicy
Odzyskania Niepodległości.
Klasa III wykonała kotyliony w barwach biało – czerwonych a także
pisali życzenia dla Polski i Polaków z okazji 100 rocznicy Odzyskania
Niepodległości.



Klasy IV-VIII wykonywały w formie plakatu prezentację określonego
dziesięciolecia.
 Następnie  wszyscy  spotkaliśmy  się  na  sali  gimnastycznej,  gdzie



najpierw klasy I-III zaprezentowały swoje prace. 

O godzinie 1111  wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy.
Kolejnym  punktem  obchodów  Święta  Niepodległości  był  spektakl  
w  wykonaniu  kółka  teatralnego  i  chóru  szkolnego  pt.  „Wolność  –
kocham i rozumiem?”





Na zakończenie klasy IV – VIII zaprezentowały efekty swojej pracy.
Ich prezentacje to historia naszej wolności.  

                          Opracowała p. Karolina Garska

BĄDŹMY  BEZPIECZNI!!!

     Klasa I a i I b miała kolejną lekcję o bezpieczeństwie na drodze, 
którą prowadzili policjanci z Komendy Policyjnej w Tczewie.



Niespodzianką na koniec zajęć były kamizelki odblaskowe, które 
dzieci otrzymały w prezencie.

                                                             
       

                         Opracowały Julia Podjacka i Weronika Olszewska 

 POŻEGNANIE  PANI  KRYSTYNY  KONOFAŁ
    

W dniu 20 listopada 2018 roku, po 30 latach pracy w zawodzie 
nauczycielskim i 26 latach w Szkole Podstawowej nr 7 w Tczewie 
pani mgr Krystyna Konofał przeszła na zasłużoną emeryturę.





Pani Krysia uczyła w naszej szkole w klasach I - III oraz w Oddziale 
Przedszkolnym. 

Uzyskała   Certyfikat  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy  
i   prowadziła  szkolenia  uczniów  z  zakresu  udzielania  I  Pomocy
Przedmedycznej  wg. Programu WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”.



Prowadziła szkolną gazetkę dla najmłodszych „Kleksik”.  
Przygotowywała  uczniów  do  wielu  międzyszkolnych,  szkolnych  a
nawet  ogólnopolskich   konkursów  różnego  rodzaju,  między  innymi:
recytatorskie, plastyczne, wiedzy, na grę planszową. 

Opracowała  i  wdrożyła  program  autorski  „Edukacja  Regionalna-
Dziedzictwo kulturowe w Regionie”, który miał na celu zainteresować
najbliższym otoczeniem, swoim środowiskiem, regionem KOCIEWIA. 
Zawsze ciężko pracowała na Szkolnym Pikniku – oczywiście w loterii



fantowej.

Organizowała wiele imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i
wypoczynkowych.
Pani  Krystyna  organizowała  wiele  wyjazdów  do  teatrów,  kina,
wycieczek plenerowych, krajoznawczych (wielodniowych) dla uczniów
klas I-III, a także dla uczniów całej szkoły.



Ponadto  p.  Krystyna  prowadziła  zajęcia  pozalekcyjne  z  Terapii
Pedagogicznej, prowadziła Zespół Wyrównywania Wiedzy. Nie sposób
wymienić osiągnięć 30 lat pracy.

Dziękujemy  za  wszystko  –  za  ciężką  i  trudną  pracę,  za  czas
poświęcony dzieciom i młodzieży na "Abisini", za serce i poświęcenie.
Jednocześnie życzymy dużo zdrowia,  radości,  uśmiechu i  drugiego
wspaniałego życia na emeryturze.

                                  Od redakcji



HIGIENA JAMY  USTNEJ
     
Dnia 20 listopada 2018 r. klasa I a była na przedstawieniu w CKiS  
w Tczewie na spektaklu muzyczno-lalkowym „Bakteriusz i Próchniak”.
Film opowiadał o dwóch robakach, które zamieszkały w jamie ustnej
chłopca o imieniu Kamil. 



Dzięki temu przedstawieniu dzieci wiedzą, jak dbać o higienę jamy 
ustnej.

                         
 Opracowały Julia Podjacka i Weronika Olszewska 

Dzień Pluszowego Misia!
  
Dnia 26 listopada 2018 r. Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej 
szkole Dzień Pluszowego Misia dla klas 0-III.
W każdej klasie, jak i oddziałach przedszkolnych, dzieci mogły poznać 
historie Kubusia Puchatka, wykonać prace plastyczne, wysłuchać wierszy o
misiach.



Każda klasa również przyniosła swoje ulubione misie. 
    Dziękujemy następującym uczniom za Dzień Pluszowego Misia :
Szymonowi  Podjackiemu,  Zuzannie  Szameckiej,  Aleksandrze  Ciman,
Agacie Rekowskiej, Amelii Kępce, Marcie Bawół, Anieli Wardin, Wiktorii
Sobańskiej,  Julii  Podjackiej,  Weronice  Olszewskiej,  Pawłowi  Burdon,
Marcinowi  Barłożewskiemu,  Nikoli  Żuraw,  Kindze  Strehlau  oraz  Klaudii
Pehnke – naszemu szkolnemu fotografowi.



                        Opracowały Julia Podjacka i Weronika Olszewska 



BAL  ANDRZEJKOWY
     
Dnia  28  listopada  2018  roku  odbył  się  w  naszej  szkole  Bal
Andrzejkowy dla klas O-III od godz. 1500 do 1700 i dla klas IV-
VIII od godz. 1700 do 1900.  Nad muzyczną oprawą czuwał pan
Rafał Krupka.

Zabawa  była wyśmienita – muzyka, taniec i wróżby. Każdy mógł 
wywróżyć sobie przyszłość.



Dziękujemy Radzie Rodziców oraz Samorządowi Uczniowskiemu 
za super imprezę. 

                                                              Opracowała Julia Podjacka



WYBORY 
do

 MŁODZIEŻOWEJ  RADY  MIASTA

      Dnia 29 listopada 2018 roku odbyły się we wszystkich tczewskich 
szkołach wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.
W naszej szkole do wyborów  wystartowały cztery osoby:
Marta Bawół kl. V B
Wiktoria Dus kl. VIII A
Zuzanna Sawczak kl. VIII B
Alicja Surdacka kl. VI B
Kadydatki wywiesiły na holu szkoły plakaty reklamujące swoją osobę 
oraz przedstawiające niejako program kandydata.



  Wyborcami byli wszyscy uczniowie, którzy ukończyli 11 rok życia.
Samorząd  Uczniowski,  z  panią  Basią  Rokitą  na  czele,  był
odpowiedzialny  za  przebieg  wyborów.  Wcześniej  –  wszyscy
zainteresowani  -  dowiedzieli  się  o  zasadach  głosowania.  Także
plakaty informowały wyborców w jaki sposób głosować.



Komisja w składzie: 

Paweł Burdon kl. VII B – przewodniczący
Martyna Bronowicka kl. VII A
Kamila Guzmann kl. VII A
Andżelika Mazurowska – obserwator z Urzędu Miasta Tczewa
Zdzisława Mszanowska – obserwator

sprawdzała obecność, rozdawała karty do głosowania i czuwała nad 
porządkiem i praworządnością przebiegu wyborów.

Nasze  wybory  wyglądały  tak  samo,  jak  dorosłych.  Po  zakończeniu
głosowania komisja przeliczyła wszystkie głosy. 



Wygrała Zuzanna Sawczak, która będzie reprezentowała naszą 
„siódemkę” na forum miasta.



Gratulujemy i oczekujemy rezultatów!!! 
                                                                      

Od redakcji

NASZE  SUKCESY
na 

XI Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana
Landowskiego

Kategoria recytacje:
I miejsce w eliminacjach tczewskich – Zuzanna Sawczak
wyróżnienie – Amelia Kasprowicz.
Obie uczennice przygotowane przez p. Karolinę Garską

Kategoria inscenizacje:
II miejsce- Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie.
Grupa przedstawiła spektakl pt. “Jasna I Dersław” na podstawie 
legendy Romana Landowskiego. 



Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie;
Marta Bawół V B
Aleksandra Ciman V C
Oliwia Flizikowska II B
Weronika Jakimiuk V B
Łucja Jezierska II B
Marta Kościńska kl. II B
Filip Knieć II B
Adrian Kreft V B
Marta Kruk V C
Maria Kujawa V A
Karolina Marchel II B
Amelia Michalak II B



Szymon Podjacki IV B
Katarzyna Radzewicz II B
Agata rekowska V C
Agata Rzeska II B
Maria Stolarska IV A
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                                                                     Od redakcji



TWÓRCZOŚĆ  NASZYCH  UCZNIÓW
    
Dnia  11  października  2018  r.  w  Szkole  Podstawowej  nr  7  im.
Stanisława Staszica w Tczewie odbył się Jubileusz 70-lecia istnienia
szkoły. Jako uczeń uczestniczyłem w tym niesamowitym wydarzeniu.
  Obchody tego dnia rozpoczęły się uroczystym apelem z udziałem
zaproszonych  gości.  Wśród  nich  byli  przedstawiciele  władz
samorządowych,  przedstawiciele  Kuratorium  Oświaty,  dyrektorzy
tczewskich szkół i przedszkoli, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele,
pracownicy  szkoły,  księża,  rodzice  oraz  absolwenci.  Podczas
uroczystości  przywitano  przybyłych gości,  wysłuchano  przemówień,
przybliżano historię szkoły, wręczono nagrody za osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej.  Szczególnym  momentem  było
przekazanie  i  poświęcenie  repliki  sztandaru  szkoły,  a  także
prezentacja  książki  pt.:  “Podążać  śladami  przeszłości”.  Całości
dopełniła część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły.
Atmosferę  tego  dnia  czuło  się  o  wiele  wcześniej,  gdyż  trwały
przygotowania  do  uroczystości.  Na  lekcjach  poznawaliśmy  osoby
i  wydarzenia  związane  z  dziejami  szkoły.  Przeglądaliśmy  oraz
czytaliśmy  fragmenty  książki  wydanej  z  okazji  jubileuszu.
Szczególnie  ciekawe  okazały  się  wspomnienia  pracowników  
i  absolwentów  szkoły.  Wrażenie  zrobiło  na  mnie  zamieszczenie  
w  książce  wiersza  napisanego  przeze  mnie  osobiście  pt.:  ,,Moja
szkoła'', jak również opublikowanie zdjęcia ze spotkania na antenie
Radia Głos. Książka ta na zawsze zostanie pamiątką ze szkoły, mojej
szkoły.
Obchody  jubileuszu  stały  się  okazją  do  wspólnego  wspominania
i  przeżywania.  Pokazały,  jak  przemija  czas.  W  uroczystości
uczestniczyło  kilka  pokoleń  uczniów  Szkoły  Podstawowej  nr  7  
w Tczewie. Przykładem tego jest moja rodzina, ponieważ uczył się
tutaj mój dziadek, ojciec, a teraz ja.

Kornel Wasielewski kl. VII a



 Strefa śmiechu

 

Stara podkowa le y obok czterolistnej ż
koniczyny I mówi:
- Szkoda, e nas nikt nie znalaz ...ż ł
- Widocznie nie mamy szcz cia...ęś
 

- Mamo, wiesz, ile jest pasty do z bów w ę
tubce? - pyta ma y ch opczyk.ł ł
- Nie mam poj cia, synku.ę
- A ja wiem! Od telewizora do kanapy!
 

Czytelnik w bibliotece:
-Chcia bym po yczy  ksi k  pt. “Jak ł ż ć ąż ę
zosta  milionerem”.ć
-Oczywi cie. Prosz .ś ę
-Dzi kuj . Chwileczk , ale ona ma tylko ę ę ę
po ow  stron!ł ę
-Nie wystarczy panu pó  miliona? ł



 Gazetkę redagują pod opieką pani Zdzisławy Mszanowskiej:

   Julia Podjacka, Weronika Olszewska. 

Opracowanie graficzne – pani Dorota Żyśko. 

                                                                          


