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Gazetka

SZKOLNA

Gazetka Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

wydanie 1

Sklepik w tarapatach !
Dnia 1 września 2015 roku wszyscy uczniowie zamarli,
gdy Pani Dyrektor powiadomiła o radykalnych
zmianach w asortymencie sklepiku szkolnego. To
brzmiało jak wyrok: KONIEC ZE SŁODYCZAMI!
Ta mrożąca krew w żyłach informacja sprawiła, że łzy
same cisnęły się do oczu. Żegnajcie batoniki, chipsy i
ciasteczka  !!!
Czego zakazuje ustawa? Sklepiki szkolne bez chipsów,
batonów, napojów, drożdżówek, pączków itp.
Na liście produktów dozwolonych znalazły się kanapki muszą jednak być zrobione z chleba pełnoziarnistego lub
razowego. Znajdujące się w nich mięso nie może zawierać
więcej niż 10 gramów tłuszczu w 100 g produktu.
W kanapce nie może być też serka topionego, soli,
majonezu ani keczupu, do którego zużyto mniej niż 120 g

W tym numerze:

pomidorów. To samo dotyczy sałatek. Z kolei jogurty i inne
produkty mleczne nie mogą mieć w sobie więcej niż 10 g
cukru i tłuszczu. Zakazane są słodzone produkty zbożowe -

Kim był i jak żył?

np. płatki śniadaniowe i przetwory owocowe - musy i soki.
Możemy natomiast jeść surowe owoce i warzywa, także
suszone - ale bez zawartości cukru. W sklepiku szkolnym

Wywiad z Panią Dyrektor.

nie kupimy już NIGDY chipsów, batoników, a także
żadnych słodzonych napojów. Zastąpią je: woda, herbata i
kawa zbożowa. Pomysł zmian podoba się dietetykom .
Uważają, że jest to krok w dobrym kierunku, choć to czas
pokaże, czy się uda.
Czy to jest właśnie „dieta cud” ???
Tak czy siak, oceńcie sami te nowe zmiany.

Sala „funkiel-nówka”!
Nowy w szkole!! Kto? – warto
wiedzieć.
Uwaga KONKURS!
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Kim był i jak żył? - Nasz Patron Ksiądz Stanisław
Życiorys (1943 – 2001r.)
Ksiądz Stanisław Uryga urodził się 24.10.1943 roku w Żmiącej koło
Limanowej. Pochodził z wiejskiej wielodzietnej rodziny. Był drugim
z kolei spośród ośmiorga dzieci Zofii Zelek z rodziny Pawłowskich i
Jana Urygi. Swą drogę edukacyjną rozpoczął w Szkole Podstawowej
w

Żmiącej.

Dalszą

naukę

kontynuował

w

Liceum

Ogólnokształcącym w Nowym Sączu, gdzie w 1963 r. zdał egzamin
dojrzałości.
Następnie złożył podanie o przyjęcie do Seminarium Duchownego w
Tarnowie. Prośba jednak została odrzucona z powodu zbyt dużej
liczby kandydatów. Złożył więc dokumenty do Seminarium
Duchownego we Wrocławiu i Krakowie. W obu placówkach został
przyjęty. Za namową rodziny i znajomych postanowił podjąć naukę w
Krakowie. Po pięciu latach ciężkiej pracy 7.04.1968 roku przyjął
święcenia kapłańskie z rąk Księdza Kardynała Karola Wojtyły w
Katedrze Wawelskiej.
Swą

mszę

prymicyjną

odprawił w Ujanowicach
w Wielką Niedzielę. Jako
wikariusz

pracował

kolejno w następujących
parafiach: Osiek, Rudawa,
Raciechowice, Zielonki i
Podstolice. W 1982 roku został proboszczem w parafii
Będkowice, gdzie przebywał trzy lata. 2.01.1985 roku
otrzymał propozycję objęcia parafii w Kasince Małej.

A K T U A L N O Ś C I

październik 2015 r.

Przyjął ją i tym samym 3.01.1985 roku został w

uroczystości

niej proboszczem. Na początku ks. Urydze było

kościelne

trudno,

patriotyczne,

ponieważ

nie

miał

do

pomocy

i

wikariusza, a stan gospodarczy parafii wymagał

zaprezentowała

natychmiastowych prac remontowych.

się

Dzięki staraniom księdza Proboszcza kościół

Świętemu

został pokryty blachą miedzianą, odwodniony i

Watykanie.

pomalowany. Położono marmurową posadzkę, w

Ksiądz Proboszcz

oknach pojawiły się nowe witraże. Plebania

szczególnie lubił

także zmieniła wygląd. Została przebudowana i

przebywać

odnowiona, obok niej pojawił się piękny ogród.

w towarzystwie

Proboszcz zadbał też o cmentarz, dzięki jego

młodzieży.

inicjatywie rozpoczęła się budowa kaplicy na

Dla nich również

cmentarzu, a obok powstał nowy, duży parking.

często

Chętnie urządzał uroczystości parafialne dbając

organizował wycieczki. Potrafił cieszyć się

zarówno

najmniejszą drobnostką. Dawał, nie oczekując

o ich

przygotowanie,

jak

wewnętrzne, duchowe
również o

zewnętrzny

także

Ojcu
w

niczego w zamian. Był gościnny, serdeczny

wystrój. Do obchodów angażował wszystkich

wobec dzieci, młodzieży i starszych.

parafian,

góralskie

tradycje

Zmarł nieoczekiwanie 18.11 2001 roku w drodze

pięknymi

ludowymi

do kościoła, gdzie miał odprawić niedzielną

strojami. Organizował liczne pielgrzymki do

Mszę Świętą. Miał 58 lat. Został pochowany na

miejsc kultu w całej Polsce, a także do Rzymu.

cmentarzu

Założona przez niego regionalna orkiestra „Echo

grobowej, którą parafianie wybudowali w ciągu

Gór” uświetnia swoimi występami wszelkie

24 godzin. Na krypcie został wzniesiony ołtarz.

wyrażające

eksponując
się

m.in.

w

Kasince

Małej,

w

krypcie

Od dnia 14 września 2002 r. jest Patronem Naszej szkoły
Nasze Gimnazjum ma krótką historię, ponieważ
liczy dopiero 16 lat. Założone zostało w 1999
roku. Na początku nasi starsi ko ledzy – pierws i
gimnazjaliści - uczyli się w klasach szko ły
podstawowej, dopiero w 2002 roku ukończono
nadbudowę piętro dla Gimnazjum i uroczyście
przekazano gimnazjalistom dnia 14. 09. 2009
roku . Gdy budowa gimnazjum dobiegała końca,
zaczęły się rozmyślania na temat poświęcenia
i nadania imienia naszej szkole. Uczniowie
każdej z klas otrzymali zadanie, aby przedstawić

trzech kandydatów, którzy naszym zdaniem
mogliby zostać patronami szkoły. Pojawiały się
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różne propozycje, np.: św. Królowa Jadwiga,
Kazimierz Wielki.
Jednak większość z nas uznała, że lepiej będzie,
jeżeli naszym patronem zostanie zmarły rok
wcześniej proboszcz - ks. Stanisław Uryga,
człowiek bardzo wielkoduszny, udzielający
pomocy potrzebującym,
miłujący dzieci
i młodzież. Na jego cześć została ufundowana
tablica pamiątkowa, która znajduje się na

głównej ścianie korytarza w Gimnazjum.
Jesteśmy dumni z tego, że nasza szkoła nosi imię
tak wspaniałego, bliskiego nam człowieka.
Będzie on zawsze gościł w naszych sercach za
swoją dobroczynność i otwartość na świat
i bliźnich.

Poznajmy bliżej
naszą Panią Dyrektor
mgr Annę Piwowarską.
Redaktor: Czy zechce Pani odpowiedzieć na kilka pytań do szkolnej gazetki?
Pani dyrektor: Przyznam, że nie lubię udzielać wywiadów, ale dla moich uczniów to zrobię.

R: Skąd pomysł żeby zostać nauczycielem i ile lat Pani pracuje w tym zawodzie?
Pani Dyrektor: Już w szkole podstawowej bardzo lubiłam pomagać swoim koleżankom i kolegom w
nauce, chętnie wyjaśniałam im trudne zagadnienia i podobno robiłam to w sposób jasny i zrozumiały.
Słyszałam pod swoim adresem opinie, że byłabym dobrym nauczycielem. Wzięłam to pod uwagę przy
wyborze szkoły średniej. Przez 4 lata (do matury) uczyłam się w Studium Wychowania Przedszkolnego w
Rabce. Tam poznawałam tajniki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i stwierdziłam, że jednak
interesuje mnie praca z uczniami starszymi. Po zdaniu matury – z uwagi na bardzo dobre wyniki w nauce
– zostałam przez szkołę skierowana bez egzaminów wstępnych na studia. Wybrałam Uniwersytet
Jagielloński, a tam chemię w specjalności nauczycielskiej. Studia ukończyłam w czerwcu 1984 roku i już
od 1 września tego roku rozpoczęłam pracę w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 2 w
Kasince Małej jako nauczyciel chemii i fizyki. Zatem w tym roku szkolnym jako nauczyciel rozpoczęłam
już 32 rok pracy.
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R: Jakich przedmiotów może Pani uczyć oprócz chemii?
Pani Dyrektor: Na początku mojej pracy, kiedy funkcjonowała ośmioklasowa szkoła podstawowa,
z moimi kwalifikacjami mogłam uczyć nie tylko chemii, ale również fizyki, jako przedmiotu pokrewnego.
Po reformie systemu oświatowego, czyli wprowadzeniu 6-letniej szkoły podstawowej i gimnazjum „moje”
przedmioty uczone są w gimnazjum. Również wtedy zmieniły się wymagania dotyczące kwalifikacji do
nauczania poszczególnych przedmiotów w gimnazjum – nie mogłam już uczyć fizyki. Trzeba było zdobyć
nowe kwalifikacje. W latach 1998-2000 ukończyłam studia licencjackie w zakresie matematyki. Uczyłam
więc w gimnazjum chemii i matematyki.

R: Od kiedy Pani zaczęła się interesować przedmiotami, których Pani uczy ?
Pani Dyrektor: Zawsze lubiłam przedmioty ścisłe – matematykę, chemię, fizykę. Ich uczenie się sprawiało
mi przyjemność i nie nastręczało najmniejszych trudności.

R: Od kiedy Pani pełni funkcję dyrektora w naszej szkole ?
Pani Dyrektor: Kiedy w październiku 2003 roku zmarł Pan Wojciech Stożek – wicedyrektor Zespołu, ja
zostałam powołana na to stanowisko przez ówczesną Panią Dyrektor Zofię Żak. 1 września 2004 roku
Pani Dyrektor Żak postanowiła odejść na emeryturę, a na jej miejsce ja zostałam powołana na
stanowisko dyrektora – czyli obecny rok szkolny to już 12 rok mojego „dyrektorowania”.

R: Co robi dyrektor szkoły i czy trudno być dyrektorem szkoły takiej jak nasza?
Pani Dyrektor: Wykaz zadań dyrektora jest bardzo obszerny. Dyrektor szkoły odpowiada w niej za
wszystko. Oczywiście do poszczególnych zadań zatrudnia w szkole odpowiednich ludzi. Dyrektor jest
odpowiedzialny m. in. za bezpieczną i zgodną z prawem organizację pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej w szkole, za politykę kadrową, za planowanie i realizację budżetu, za współpracę z
rodzicami i środowiskiem i wiele innych. Pytacie, czy trudno być dyrektorem szkoły takiej jak nasza –
oczywiście, że tak, tym bardziej jak ma się do kierowania 3 placówki – przedszkole, szkołę podstawową i
gimnazjum. Ale przecież nikt nikogo nie zmusza, aby był dyrektorem, więc nie ma co narzekać.

R: Czy lubi Pani swoją pracę i związane z tym obowiązki ?
Pani Dyrektor: Bardzo lubię swoja pracę, ale bardziej lubię te obowiązki, które bezpośrednio wiążą się z
dziećmi i młodzieżą, mniej lubię całą rozbudowaną „papierologię”.

R: Jakie ma Pani hobby lub co lubi Pani robić w wolnym czasie?
Pani Dyrektor: Na hobby nie zostaje mi wiele czasu, ale od pracy szkolnej najlepiej odpoczywam
spędzając czas z rodziną. Mogę sprzątać, prać, gotować – wtedy odpoczywam psychicznie. Jeśli brakuje
sił fizycznych, to ćwiczę umysł rozwiązując krzyżówki.
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R: Pracując tyle lat ma Pani ogromne doświadczenie. Proszę powiedzieć, jak ocenia
Pani młodzież z naszej szkoły (miejscowości)?
Pani Dyrektor: Moi najstarsi uczniowie mają dzisiaj 45 lat i mogę powiedzieć, że uczyłam wszystkich
rodowitych mieszkańców Kasinki Małej od rocznika 1970 począwszy. Zawsze i wszędzie powtarzam, że w
Kasince jest dobra młodzież. Czasem zdarzy się jakiś wybryk, nieprzemyślane działanie, ale ważne jest,
aby z takich wydarzeń wyciągnąć wnioski, aby rozumieć co jest niewłaściwe w naszym zachowaniu.
Martwi mnie coraz większy spadek motywacji do nauki u młodzieży, brak chęci do głębszego poznania jej
tajników, czasem nawet rezygnacja z dążenia do własnego rozwoju.

R: Kogo Pani uważa za największy autorytet ?
Pani Dyrektor: Największym autorytetem dla mnie byli i są moi rodzice – ludzie prości, pracowici,
otwarci na potrzeby innych i ceniący sobie nade wszystko prawdę i życie rodzinne.

R: Jaki jest Pani ulubiony kolor?
Pani Dyrektor: Chyba nie potrafię określić, jaki kolor lubię najbardziej, ale ostatnio zauważyłam, że
w mojej szafie jest najwięcej rzeczy w odcieniach granatu i szarości. Okazjonalnie lubię też szafir i
czerwień.

R: Proszę dokończyć zdanie. Lubię uczniów którzy…
Pani Dyrektor: Lubię uczniów, którzy bez względu na okoliczności zawsze mówią prawdę i nie
kombinują.

R: Na koniec mamy kilka próśb do Pani.

Czy zechciałaby Pani udzielić nam

odpowiedzi na pytania: czy można by ustawić więcej ławek na korytarzu w
gimnazjum i, czy możliwe jest, aby umieścić lusterka w szatniach przy sali
gimnastycznej?
Pani Dyrektor: Więcej ławek na korytarzu – nie koniecznie. Myślałam nawet, żeby usunąć istniejące dla
waszego zdrowia. Nie chcę, żeby uczniowie przez 6 – 7 godzin spędzanych w szkole zmieniali tylko
miejsce siedzenia. Wskazane jest, aby przerwy spędzać w ruchu, pospacerować po szkolnym korytarzu,
rozprostować kości po spędzonej w klasie lekcji. Jeśli chodzi o lustro w szatniach – ono już tam było i nikt
nie zgłosił, że się rozbiło. Teraz już wiem, że go nie ma, a więc w najbliższym czasie zakupimy nowe.

Dziękujemy za udzielenie wywiadu.
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Sala „funkiel-nówka”!
W naszej szkole została odnowiona sala gimnastyczna, z czego bardzo się cieszymy.
Zostały w niej wymienione: parkiet, drabinki i drzwi. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych zmian,
bo dzięki nim będziemy mogli bez strachu uprawiać dyscypliny sportowe, takie jak np. piłkę
halową, siatkówkę czy koszykówkę.
Poprzedni parkiet był mocno zniszczony i bardzo stary, ruszały się w nim wszystkie klepki –
zupełnie tak, jak w naszych głowach podczas klasówek ! Przez to piłka odbijała się w
przeróżne strony, niekoniecznie tam gdzie chcieliśmy. Drabinki kiwały się i odpadały od nich
różne drewniane fragmenty. Czasem baliśmy się na nie w ogóle wchodzić!
Nasz parkiet błyszczy teraz w świetle NOWYCH reflektorów, a na wychowaniu fizycznym
czujemy się jak byśmy byli gwiazdami na stadionie narodowym.
Teraz na nowym parkiecie będziemy mogli lepiej przygotowywać się do różnych zawodów
sportowych dzięki czemu osiągniemy lepsze wyniki.
Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor za miły prezent ! 

fot. A. Łabuz

- Czołem szkoło!!! - Czołem!
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Nowy w szkole!!! Kto ?
Wywiad z księdzem Dominikiem Popielarczykiem naszym nowym katechetą i nauczycielem.

fot. P. Gargas

Redaktor: Skąd ksiądz pochodzi?
Ksiądz Dominik: Pochodzę ze Stryszawy Dolnej. Jest to mała miejscowość położona koło
Suchej Beskidzkiej.

R: Ile ksiądz ma lat?
Ksiądz Dominik: Mam 32 lata.
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R: Ile ksiądz miał lat, kiedy odkrył swoje powołanie?
Ksiądz Dominik: Swoje powołanie odkryłem w szkole średniej, do której uczęszczałem, było to
Liceum Ogólnokształcące w Suchej Beskidzkiej.

R: W jakiej parafii ksiądz zaczął pracę jako katecheta?
Ksiądz Dominik: Przez 4 lata pracowałem w papieskim mieście – w Wadowicach – w parafii pw. Św.
Piotra. Jest to parafia miejska licząca ok. 12 tyś. mieszkańców. Świątynia w której pracowałem, była
konsekrowana przez św. Jana Pawła II. Bardzo sobie cenię pracę w tej parafii. Mogłem przyglądać
się pracy moich starszych kolegów, było nas tam 5 wliczając w to księdza Proboszcza. Mogłem
poznać i obserwować specyfikę duszpasterstwa w parafii miejskiej. Moja praca przez te 4 lata
skupiała się na przygotowaniu dzieci do I Komunii, przygotowaniu młodzieży do Bierzmowania oraz
pracy z LSO. Praca z LSO uświadomiła mi jak bardzo ważna jest formacja ministrantów i lektorów,
jak ważna jest ich posługa przy Ołtarzu Jezusa Chrystusa. Praca z nimi to nie tylko formacja
podczas zbiórek, ale także wspólne spędzanie czasu na piłce, wyjazdy do kina, ogniska czy wakacyjne
obozy liturgiczne. Dzięki tej parafii wiele odkryłem i wiele się nauczyłem jako duszpasterz. Dużo
zawdzięczam moim kolegom, z którymi przyszło mi wtedy pracować a także ks. Proboszczowi,
Tadeuszowi Kasperkowi, który wprowadzał wiele ciekawych inicjatyw duszpasterskich, a które ja
dzisiaj mogę wykorzystać w swojej pracy katechetycznej. Dzięki pracy w Wadowicach mogłem także
lepiej poznać życie Św. Jana Pawła II, poznać ludzi, którzy z nim się spotykali podczas jego wizyt w
tym rodzinnym mieście. Reasumując praca w tym „Papieskim” mieście była piękna i przynosiła
satysfakcje.

R: Czym się ksiądz interesuje ?
Ksiądz Dominik: Moim głównym zainteresowaniem są piesze wędrówki w każdym wymiarze.
Ponadto uwielbiam podróżować w miejsca mało znane, o których często nie słyszymy w ofertach biur
turystycznych. Taką wyprawę staram się organizować na własną rękę, gdyż dzięki temu dany kraj
można poznać o wiele lepiej. Można odkryć i zobaczyć piękno miejsca, o które trudno w katalogach.
Ponadto dla zdrowia staram się grać piłkę nożną, w miarę regularnie jeździć na rowerze oraz w
okresie zimowym jeździć na nartach. Moją pasją jest także muzyka, oczywiście nie śpiew, ale
delektowanie się jej brzmieniem. Jest to muzyka głównie w wykonaniu Chrisa Bottiego oraz Sarah
Brightman.
R: Ile lat pracuje ksiądz z młodzieżą?
Ksiądz Dominik: Jako ksiądz od początku, moja praca to głównie praca z młodzieżą i dziećmi.
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W sumie pracuję zajmując się młodzieżą 9 lat.

R: Jak ocenia ksiądz młodzież w naszym Gimnazjum ?
Ksiądz Dominik: Praca w szkole nie należy do łatwych, jednak tutejszą młodzież oceniam bardzo
pozytywnie. Sam kiedyś byłem uczniem i staram się ich zrozumieć. Doskonale wiem, że czasem…
a nawet bardzo często w życie młodego człowieka wkrada się lenistwo. Współczesny świat oferuje
masę rozrywek …, które w jakiś sposób powodują, że młody człowiek zamiast nauki wybiera coś
innego. Nie jest łatwo wybrać wśród wszystkich propozycji tego świata coś co wymaga od nas
dyscypliny, rzetelności, staranności czy pilności. A tego wymaga proces zdobywania wiedzy w szkole.
Jednak bardzo się cieszę, że tutejsza młodzież stara się to wybrać, stara się zdobywać wiedzę pomimo
wszystko. Ponadto niesamowicie cenię sobie ich dyscyplinę, jest to wynik nie tylko środowiska
domowego, ale przede wszystkim świetnej organizacji Szkoły, która tutaj nie tylko przekazuje wiedzę,
ale ponadto wychowuje i formuje to młode pokolenie.

R: Kto jest dla księdza autorytetem?
Ksiądz Dominik: Moim autorytetem jest założyciel Opus Dei – Jose Maria Escriva. Bardzo cenię
sobie jego życiowe motto, które mówi, że przez staranne, rzetelne wykonywanie swoich codziennych
obowiązków domowych czy zawodowych można osiągnąć świętość.

R: Czy spodobało się księdzu w naszej parafii?
Ksiądz Dominik: Po otrzymaniu aplikaty od ks. Biskupa, a więc skierowania do pracy w parafii
Kasinka Mała nie kryłem swojej radości. Co prawda nie znałem tej parafii zbyt dobrze. Jako diakon
byłem tutaj na rekolekcjach z chorymi – w szkole na Zagródcu w 2008 roku. W 2013 byłem także na
obozie Liturgicznym z LSO Wadowice w Węglówce. Jednak wtedy nie myślałem, że będę tutaj
pracował jako wikariusz. Zachwycony jestem nie tylko dobrą organizacją parafii, dużą ilością
wiernych, chętną do pracy młodzieżą, pięknym kościołem, ale także krajobrazami i dużą możliwości
pieszych wędrówek.

Dziękujemy za wywiad i życzymy, aby tu - w naszej parafii
i w naszej szkole, ksiądz czuł się jak u siebie w domu .
Witamy serdecznie!

A K T U A L N O Ś C I
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Rozwiąż i wygraj
Krzyżówka
Nuda, w tym przypadku się nie uda!

□□□□□□
2 □□□□□□□□□□□
□□□□
4 □□□□□□
5 □□□□□□□
6 □□□□
7 □□□□□□□□□
8 □□□□□
9 □□□□□□□
10 □□□□
11 □□□□□□
12 □□□□□□
13 □□□□□□□
14 □□□□□□□□
15 □□□□□□□□
16 □□□□□□□□
1
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1. …... w oku bliźniego widzisz, a belki w swoim nie dostrzegasz.
2. Na jakiej trąbie nie można zagrać?
3. Na …… nie ma lekarstwa.
4. Co zrobił Sobieski po wstąpieniu na tron?
5. W pokoju stoi lampa naftowa i świeca, co pierwsze zapalisz?
6. Trafiła …… na kamień.
7. Zamienił stryjek …… na kijek.
8. Idziesz spać o ósmej, wstajesz o dziewiątej. Ile godzin spałeś?
9. …… kołem się toczy.
10. Czego nie da się zamoczyć?
11. Pod jakim drzewem stoi zająć gdy pada deszcz?
12. Gdzie są suche rzeki? Na …… .
13. Słówko „tanio” to angielsku.
14. Dla ….. nic trudnego.
15. Stara miłość nie …… .
16. Na czym stoi prąd?

Jeśli odgadłeś hasło, napisz je na kartce,
podpisz swoim imieniem i nazwiskiem,
dopisz do której klasy chodzisz,

wrzuć do skrzynki samorządowej,

my wylosujemy szczęściarza,
który dostanie nagrodę!!!

Nagrodą będzie artykuł o Tobie w następnym numerze 
Zwycięzcą możesz być właśnie Ty!
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Humor


Jak nazywa się przesolona firanka?
- zasłona
Jak nazywa się 8 małżonka wdowca?
- usmażona

Po co dresiarz idzie do lasu?
- poziomki
Nauczycielka: zaraz zadzwonię do twoich rodziców !
Uczeń: czy moi rodzice dzwonią do pani i zwierzają się ze swoich
problemów w pracy !

A K T U A L N O Ś C I
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Zapraszamy do czytania następnego numeru gazetki!

Jeśli masz ciekawy temat napisz do nas:

adres e-mail: redakcja2@poczta.fm
Redakcja:

Basia Lis, Ola Łabuz, Lidia Opioła, Paulina Leżańska, Natalia Boduch,
Natalia Klimek, Edyta Juszczak, Aneta Kuczaj.

