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Z Ŝycia klas 0 i I - III SP 
 

W krainie  baśni – „Kopciuszek” 
 

 
 Koło Teatralne działające w szkole 
podstawowej przygotowało spektakl dla 
najmłodszych uczniów  na motywach 
baśni  „Kopciuszek”. W przedstawieniu 
wystąpili członkowie koła z klasy Va               
i VIa. Uroczysta premiera miała miejsce 
22 marca na sali gimnastycznej. 
Zaprosiliśmy na nią uczniów z klas „0”             
i I-III wraz z wychowawczyniami. 
Dzieciom podobała się gra aktorów, 
scenografia, baśniowe kostiumy                        
i rekwizyty. Z zapartym tchem patrzyły na 
tańczących na scenie aktorów. 
Publiczność była zachwycona walcem  w 
wykonaniu królewskiej pary, Kopciuszka 
i księcia, macochy i wdowca oraz 
niedobrych sióstr. Spektakl obejrzały 
równieŜ dzieci z przedszkola, dla których 
była to nie lada atrakcja.   
       30 marca gościliśmy w szkole                   
w Skoraszewicach, gdzie po raz kolejny 
wystawiliśmy „Kopciuszka”. RównieŜ 

tam spektakl został ciepło przyjęty przez najmłodszych uczniów skoraszewickiej szkoły. 
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Dziękujemy p.Alicji Skowro ńskiej za pomoc w nauce tańca.  
Dziękujemy równieŜ Rodzicom młodych aktorów za wkład pracy w przygotowanie 
kostiumów i rekwizytów. 
                                                                                                               Joanna Góźdź 
                                                                                                                                                Marlena Wachowiak 
 

 
Jasełka dla seniorów 

 
19 stycznia 2010 r. na zaproszenie seniorów z Siedlca uczniowie klas drugich  po raz 

kolejny wystąpili w przedstawieniu ,,Maleńka dziecina wśród bajkowych postaci”. Występ 
bardzo się podobał, mali aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami i słodkim 
poczęstunkiem. 
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Dziękujemy panu sołtysowi - Mirosławowi Stachowiakowi - za zaproszenie i pomoc                                      

w przewiezieniu elementów dekoracji. 
 
                                      Violetta Rolnik 
                                                                                                                             Beata Kaczmarek 
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W karnawale, w karnawale . . .  
 
 

                                                                                           
8 lutego 2010 r.  uczniowie klas 
IIb i IIc,   przebrani za bajkowe 
postacie, rozpoczęli bal na sali 
gimnastycznej. Tańczył lekarz                    
z królewną, miś z damą, kowboj  
z wiosną. KaŜdy był przebrany              
i jak najpiękniej odgrywał swoją 
rolę. Tańce i pląsy przeplatane 
były konkursami – taniec                    
z balonem, taniec na gazecie. 
Czas szybko płynął, prysnął czar  
i kolorowe postacie zamieniły się      
w uczniów. Zabawa była przednia 
i z Ŝalem wróciliśmy do klas. 

 

  
                                                                                                                                            Violetta Rolnik 
                                                                                                                                          Beata Kaczmarek  
 

 
 

Biały tydzień w „zerówce” 
 

W pierwszym tygodniu marca dzieci ubierały się do szkoły na biało, a na śniadanie 
degustowały jogurty o róŜnych smakach. Na zajęciach dowiedziały się, dlaczego naleŜy pić 
mleko i spoŜywać duŜo nabiału. W ramach programu edukacyjnego „Moje dziecko idzie do 
szkoły” sześciolatki odwiedziły stomatologa - panią Urszulę Redlich. Podczas tej wizyty 
dowiedziały się, jakie produkty są najbardziej niebezpieczne dla zębów, jak naleŜy dbać                
o zęby oraz czym się róŜnią zęby stałe od mlecznych. KaŜde dziecko mogło usiąść w fotelu 
dentystycznym i dokonać przeglądu stanu swego uzębienia. W nagrodę za odwagę wszyscy 
otrzymali naklejki: Dzielny pacjent. 
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Lidia Machowska  
Maria Tomczak 
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ROK CHOPINOWSKI 
w kształceniu zintegrowanym 

 

 
Z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina została urządzona wystawa 

fotograficzna zatytułowana „Fryderyk Chopin – artysta znany na całym świecie”. Ekspozycja 
zawiera reprodukcję zdjęć miejsc związanych z Ŝyciem kompozytora oraz symbolicznie ujęty 
dorobek muzyczny Chopina. Wystawa skierowana jest dla uczniów klas 0 i I – III. 

Daria Wodniczak 
Maria Tomczak 

Lidia Machowska 
Emilia RóŜyńska 

 

Wśród młodych muzyków  
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        W tym roku obchodzimy 200. rocznicę narodzin największego polskiego kompozytora 
Fryderyka Chopina. Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Chopinowskim, który staje się 
ogromną szansą na promocję polskiej kultury i sztuki nie tylko w Polsce,  ale i na świecie. 
Jest to wspaniała  moŜliwość poznania naszego dziedzictwa narodowego równieŜ przez 
najmłodszych Polaków . 

W związku z powyŜszym, uczniowie klas IIb, IIc, IIIa i IIIb w odświętnych strojach 
wzięli udział w koncercie zorganizowanym przez uczniów Szkoły Muzycznej w Gostyniu. 
Młodzi wykonawcy zaprezentowali wiele utworów, które wykonali na róŜnych instrumentach 
KaŜdy został nagrodzony gromkimi brawami. Po wysłuchaniu wszystkich utworów drugo-                           
i trzecioklasiści, dziękując  za wspaniały „muzyczny poranek ”, wręczyli Pani Dyrektor 
tamtejszej szkoły  piękny bukiet róŜ . 
           Koncert  przybliŜył naszym uczniom genialnego artystę, jak i jego ponadczasowe 
dzieła, które wykraczają poza wymiar artysty, stając się bliskie sercom wielu pokoleń. 
 

 
                                                                                                                                       Wychowawcy klas II i III  
                                                                                                                                            
                                                                                                                       

„Hu, hu, ha nasza zima zła” 
 

W mroźne, zimowe przedpołudnie 5 lutego 2010r. uczniowie klasy IIb i IIc wybrali 
się na kulig. Ciepło ubrani z saneczkami udaliśmy się do Kościuszkowa. Przed wiejską 
świetlicą czekał na nas traktor, za którym doczepiliśmy sanki. Kierował pan M. Nowacki. 
Jazda była wspaniała. W uszach gwizdał wiatr, w oczy prószył śnieg.  
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Po zakończeniu kuligu udaliśmy się na salę, gdzie p.Dubiel-Gruchała przygotowała 

dla nas ciepłą herbatę z cytryną i smaŜone kiełbaski. Zadowoleni z uśmiechami na twarzy 
wróciliśmy do szkoły. 

B. Kaczmarek 
V. Rolnik 

 
 

„ … od wieków dobro kształtują w człowieku” 
 
Nowy 2010r. uczniowie klas drugich rozpoczęli wizytą w teatrze. Po raz kolejny na 

scenie kina w Krotoszynie wystąpili aktorzy Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia. 
Dzieci obejrzały spektakl „Baśnie polskie”. Baśni polskich nie trzeba nikomu reklamować ani 
zapewniać o ich pięknie. Przez wieki odgrywały ogromną rolę wychowawczą. Artyści, 
proponując ten spektakl, próbują jak najwięcej ocalić od zapomnienia. 

Janek i Marysia, którzy za sprawą intrygi Boruty i Rokity znaleźli się w krainie baśni, 
poznają tam Skarbnika, Zbója, Madeja i Smoka Wawelskiego. Spotkanie baśniowych dzieci  
z kaŜdym z nich, to okazja do pokazania skutków niewłaściwych wyborów. 

Mówiący zawsze prawdę Skarbnik, brzydzący się chciwością sprawiedliwy sędzia, 
piętnują  materialistyczne podejście do świata. Z kolei dziecięca roztropność i ogromna moc 
dobroci uczyniły ze zbója Madaja i jego pomocnika uczciwych obywateli. Pomoc 
odtrąconemu Smokowi Wawelskiemu promuje wśród najmłodszych odwagę i Ŝyczliwą 
akceptację odmienności wśród innych. 

Zastosowana w przedstawieniu mowa wiązana, przeplatana piosenkami z silnie 
wyakcentowaną puentą spowodowała, Ŝe widowisko było bardzo dynamiczne. Atutem 
przedstawienia był równieŜ humor sytuacyjny, który stał się doskonałym narzędziem do 
likwidowania barier między sceną a widownią. Przedstawienie zachęca dzieci do czytania 
„Baśni polskich”, bo przecieŜ: „ … od wieków dobro kształtują w człowieku”. 
 

B. Kaczmarek, V. Rolnik 
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STRAśACKI KONKURS 
   
  Ogólnopolski konkurs plastyczny „Młodzie Ŝ zapobiega poŜarom”-  na szczeblu 
gminy  został rozstrzygnięty w marcu br.  W nagrodę za udział w konkursie Zarząd 
Gminnego Związku OSP w Pępowie zaprosił do remizy 57 uczestników. Tutaj zostały 
wręczone dyplomy i statuetki straŜaka laureatom konkursu. Wśród  nagrodzonych  byli:  

• Alicja Woźniak 
• Oliwia Błaszyk 
• Oliwia Adamczak 
• Damian Rolnik 
• Sebastian Kubiak 
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Laureaci konkursu zakwalifikowali się do drugiego etapu - powiatowego. Wszystkich 
uczestników  konkursu obdarowano słodką niespodzianką. 
             Główną atrakcją spotkania w remizie okazały się zajęcia prowadzone przez  
straŜaków, które wzbudziły ciekawość i zainteresowanie dzieci. Wielkim przeŜyciem było 
gaszenie „fikcyjnego  poŜaru”. Wspólnie ze straŜakami uruchamiali gaśnicę proszkową. 
Zapoznawali się ze sprzętem straŜackim. Do szkoły wrócili bardzo zadowoleni.  
   Za perfekcyjne przygotowanie zajęć dzieci dziękuj ą członkom Zarządu OSP                           
w Pępowie: komendantowi - I. Małeckiemu, sekretarzowi - G. Wabińskiemu                               
i  skarbnikowi - P. Bzodkowi. 
             Do zobaczenia za rok!  

                                                                            Emilia RóŜyńska 
                                                                                                                   Daria Wodniczak 

 

 
 
Konkurs ortograficzny 
 
Czemu zwykłe „u” kukułka 
A jaskółka  tak jak kółka? 
Czemu róŜnie duch i druh? 
Wszystko trzeba wiedzieć..... Uch! 
                                          Odpowiedzieć ten potrafi,  
                                          Kto się zna na ortografii! 
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Dnia 12 marca 2010 roku. w Szkole Podstawowej w Kobylinie odbył się              
Mi ędzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla klas III.  W konkursie wzięło udział dwanaście  
szkół z powiatów: krotoszyńskiego, gostyńskiego i rawickiego. Tekst dyktanda przywiozły 
szkoły biorące udział w konkursie i w drodze losowania wybrany został jeden, który wszyscy 
uczestnicy pisali. Tegoroczny tekst okazał się tekstem literackim z lektury „Kajtkowe 
przygody” Marii Kownackiej. 
           Naszą szkołę  na   konkursie reprezentowało dwóch uczniów :                                                                       
Łukasz Cichowlas – kl.IIIa  i Łukasz Marciniak -  kl.IIIc. 
Uczniowie poradzili sobie pięknie z trudnym tekstem. Gratulacje dla Łukasza Cichowlasa                  
za zajęcie III miejsca  i Łukasza  Marciniaka za wyróŜnienie w konkursie. BRAWO! 
 

         Emilia RóŜyńska 

 
 
Wiosna  juŜ zawitała ! 
 

  Jednym ze staropolskich zwyczajów jest 
obrzęd „topienia marzanny”. Dzieci z klas IIa                      
i IIIc, chcąc kultywować tradycję, zrobiły                
z wiechcia słomianą kukłę marzanny                         
i ozdobiły ją wstąŜkami. W barwnym 
korowodzie przemaszerowały ulicami 
Pępowa, kierując się w stronę pobliskiej 
rzeczki - Dąbroczni. Jak obyczaj stary kaŜe, 
marzannę - zimową pannę, Pani podpaliła              
i wrzuciła do rzeczki przy  głośnym 
skandowaniu dzieci: „ Precz zimo zła!  
Płyń. Przepadnij!” Kiedy marzanna 
odpłynęła, powitaliśmy wiosnę na łące 

piosenką : „Wiosna, wiosna juŜ na łące, powitalny będzie koncert.”  
 

  
 

Do szkoły wracaliśmy z gaikiem -  symbolem Ŝycia, szukając wiosny                                  
w przydomowych ogródkach. Podsumowując wiosenny spacer, na zajęciach  w klasie 
pisaliśmy sprawozdanie, opisywaliśmy marzannę i układaliśmy rymowanki o wiośnie. 
 

Emilia RóŜyńska  
Daria Wodniczak 
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PoŜegnanie zimy 
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,,Radują się drzewa, rozwija się kwiatek, Ŝegnamy marzanę - chochoła ze szmatek’’ 

Zgodnie z wieloletnią tradycją takŜe i w tym roku 
,,zerówka” Ŝegnała zimę i witała nowa porę roku - 
wiosnę. Impreza miała miejsce we wtorek,                 
23 marca 2010r. na boisku szkolnym. Dzieci miały 
okazję być świadkami palenia marzanny przez 
Pana Woźnego.    

 
           Nie tak dawno topiono ją w rzece, aby płynęła do morza i wołano: „Marzanno, 

marzanno, ty słomiana panno, zrób miejsce wiośnie, płyń, gdzie pieprz rośnie!” Dziś nie 
chcemy zaśmiecać rzeki, poniewaŜ jesteśmy przyjaciółmi przyrody i Ŝyjemy z nią w zgodzie. 
,,Z ekologią Ŝyjąc w zgodzie,  spal marzannę - nie top w wodzie.” 
 Chwile po tym, wszystkie dzieci głośno zaczęły wołać: ,,Dzisiaj mamy święto wiosny, 
kaŜdy musi być radosny”. 
  Następnie weseli i uśmiechnięci poszliśmy szukać w szkolnym zieleńcu oznak 
wiosny. 

                                                                     Maria  Tomczak 
                                                                Lidia Machowska 
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Jan Paweł II w oczach dzieci 
 
                                     „KaŜde chyba dziecko go zna . 

                                      Nikt tak jak dzieci go nie kocha , 

                                      bo tylko dzieci potrafią tak pięknie swe uczucia wyraŜać , 

                                      taką piękną dawką miłości papieŜa obdarzać .” 
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       2 kwietnia br., w rocznicę śmierci papieŜa Jana Pawła II, obchodzimy Dzień Patrona 
Szkoły. Z tej okazji  uczniowie klas IIIa i IIIb przygotowali dla uczniów kształcenia 
zintegrowanego i wychowania przedszkolnego program słowno – poetycki .  
      Rozpoczęliśmy go ulubioną piosenką Ojca Świętego -„Barką”.  Dla naszej szkolnej 
społeczności jest to dzień szczególny, poświęcony bowiem sylwetce patrona szkoły. 
Uczniowie, recytując wiersze pisane prostym, dziecięcym językiem, przypomniały                         
i przybliŜyły sylwetkę sławnego Polaka .    
      Zaprezentowany przez uczniów  ten krótki program miał sprawić, by pamięć o Ojcu 
Świętym trwała w nas jak najdłuŜej . 
  Na zakończenie, śpiewając pieśń „Abba Ojcze” przewodniczący klas złoŜyli znicze                  
w kąciku patrona . Po apelu s. Melania wręczyła laureatom konkursu „Wielcy kapłani 
Wielkopolski” nagrody i dyplomy.                                                                                                                    
Laureatami zostali:  

• Hubert Lewandowski - kl.IVb  - album  poświęcony ks. Stanisławowi Kaczmarkowi 

• Klaudia Lewandowska – kl.IIb - album poświęcony ks. Zenonowi Półrolniczakowi 
• Beata Krystkowiak- kl.IIc  – album poświęcony księŜom: Zenonowi Półrolniczakowi  

i Wawrzyńcowi Kuśniakowi. 
                                                                                                                         Jolanta Durczewska 
                                                                                                                                       Małgorzata Andrzejewska                              
 

Czy ktoś widział zajączka ?  

         Święta Wielkiej Nocy to dla małych dzieci czas oczekiwania na zajączka . 
Przygotowują oni kolorowe koszyczki i z niecierpliwością czekają na słodki upominek .  
     Nie zabrakło tego zwyczaju równieŜ wśród trzecioklasistów. Od samego rana uczniowie 
byli bardzo podekscytowani i trochę zaniepokojeni tym, czy zając nie zapomni odwiedzić 
naszej szkoły. I nie zapomniał. IleŜ było radości, kiedy kaŜdy otrzymał swój koszyczek               
z niespodzianką! 

 
Uczniowie klasy IIIa ze świąteczną niespodzianką.            
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        Uczniowie klasy IIIb ze swoimi koszyczkami. 
                                                                                                                                    Jolanta Durczewska 
                                                                                                                                     Małgorzata Andrzejewska                                                                                  

 
 
 

SZUKAMY WIELKANOCNEGO ZAJ ĄCZKA 
 

   We wtorek, 30 marca 2010r., jedząc śniadanie w stołówce szkolnej, dzieci z grupy 
zerowej zauwaŜyły przez okno coś szarego, długiego. Okazało się , Ŝe to chyba uszy naleŜące 
do zajączka . Wszystkie dzieci chciały jak najszybciej zobaczyć, czy coś mają w kolorowych 
koszyczkach. Nie tracąc czasu poszliśmy do szatni załoŜyć kurtki, a następnie wyszliśmy 
przed szkołę. Gdy przypuszczenie się potwierdziło, zapanowała wielka radość. Okrzyki było 
słychać wszędzie. Dzieci zaczęły szukać swoich koszyków. Niektórzy mieli schowane pod 
krzakami, inni pod choinkami, a jeszcze inni w zielonych tujach. Następnie obydwie grupy 
zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie i w podziękowaniu zaśpiewały zajączkowi  piosenkę.  
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Chwilę później uśmiechnięci z pełnymi koszykami  wróciliśmy do swoich sal. 
 

 
 

 
 

                                                                            M. Tomczak 
                                                                     L. Machowska 
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PLASTYCZNE PRZYWOŁANIE WIOSNY 
 

„ Zaczyna się wiosna, 
kwitnie kwiat, 
staje się kolorowy cały świat. 
Śpiewa ptak, 
szumi las, 
staje się piękny wiosny czas.” 

 
Po długiej tegorocznej zimie 
wszyscy marzyliśmy o słońcu, 
zielonej trawie, zapachu 
pierwszych kwiatów i ptakach, 
które wróciły z dalekich 
podróŜy. PoniewaŜ  wiosna 
sama nie chciała nadejść, trzeba 
było ją ponaglić. Z całą  
pewnością najlepiej potrafiły to 

zrobić dzieci. Dobrym sposobem był udział w konkursie plastycznym „Pani Wiosna” dla 
klas 0 i I – III oraz uczniów niepełnosprawnych. Celem konkursu było wyrobienie                       
w dzieciach uczuć estetycznych w obcowaniu z przyrodą. Na zajęciach uczniowie  pod okiem 
swoich pań wykonali piękne prace plastyczne, przedstawiające portret Wiosny oraz uroki 
wiosennej pory roku. Na szarym papierze dominowały: biedronki, motyki, Ŝabki, pszczółki, 
tulipany, krokusy, przebiśniegi. Mali artyści wykorzystali róŜne techniki plastyczne: 
wycinanka, collage, wydrapywanka, wyklejanka. Za pomocą kredek, farb plakatowych, 
bibuły, plasteliny i grochu wykonali ciekawe kompozycje kolorystyczne. Prace urzekły 
kolorami wiosny, wywołując radość i uśmiech. Dzięki nim wiosna rozpoczęła królowanie nie 
tylko za oknami szkoły, ale teŜ w jej wnętrzach. 
 

 
                Praca zespołowa uczniów niepełnosprawnych 
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Klasa 0a 

 
Klasa 0a 
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Klasa 0b 

 
Klasa 0b 
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Klasa Ia 
 

 
Klasa Ia 
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Klasa Ib 
 

 
Klasa Ib 
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Klasa IIa 
 

 
Klasa IIa 
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Klasa IIb 
 

 
Klasa IIb 
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Klasa IIc 
 

 
Klasa IIc 
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Klasa IIIa 
 

 
Klasa IIIa 
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Klasa IIIb 

 

 
Klasa IIIb 
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Klasa IIIc 
 

      
Klasa IIIc 
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Jury nie miało wątpliwości związanych z rozstrzygnięciem konkursu, gdyŜ wszystkie 

prace były niezwykle staranne, oryginalne i pomysłowe. KaŜda klasa została laureatem                      
i w nagrodę otrzymała piękny dyplom, wielkanocną kurkę oraz słodycze. 

Prace konkursowe zostały wyeksponowane na gazetkach szkolnych, na drugim piętrze 
szkoły podstawowej. 

   Maria Tomczak             
                                                                                                                                                      Lidia Machowska 

 
 
 
 

 
POśEGNANIE ZIMY 
 
Marzanno, marzanno 
Ty zimowa panno. 
Ciebie poŜegnamy, 
Wiosnę powitamy. 
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Tradycyjnie, jak co roku, kl. II b wyruszyła nad rzeczkę. Chcąc przyśpieszyć nadejście 
ciepłych dni, bo sroga zima dała się we znaki, poszliśmy utopić kukłę marzanny. Zaopatrzeni 
w gwizdawki, kołatki, tamburyna i talerze (pokrywki) odstraszaliśmy zimę, robiąc wielki 
hałas. Wody w rzeczce było duŜo i marzanna szybko odpłynęła. W ten sposób poŜegnaliśmy 
zimę na długie miesiące. Teraz wypatrujemy pierwszych oznak wiosny.  

 
 

        
                                                                                                                   Violetta Rolnik 
 
 
 

           Gminny Konkurs Ortograficzny - AS  ORTOGRAFII 2009/10 
 
 
        Kształcenie zintegrowane,  to bardzo specyficzny okres w Ŝyciu i karierze szkolnej 
dziecka, w którym to poprzez zabawę dziecko nabywa nowych umiejętności, równieŜ 
umiejętności w zakresie ortografii i interpunkcji. Mając na uwadze propagowanie idei 
dbałości o poprawność ortograficzną od najmłodszych lat szkolnych, dnia 23 kwietnia 2010 
roku w naszej szkole odbył się I Gminny Konkurs Ortograficzny pod hasłem                      
„AS ORTOGRAFII”  , w którym wzięli udział uczniowie klasy II i III  Szkoły Podstawowej 
w Skoraszewicach oraz uczniowie klas II i III naszej szkoły . Mimo, iŜ nauka ma charakter 
zabawowy, to konkurs odbywał się jak najbardziej na powaŜnie. Stających w szranki 
konkursowe uczniów  serdecznie powitały organizatorki konkursu, Ŝycząc wszystkim 
powodzenia. Tekst dyktanda finałowego  dyktowała uczestnikom p. A. Olejniczak – pedagog 
szkolny . W czasie, kiedy komisja konkursowa sprawdzała prace, dzieci podczas słodkiego 
poczęstunku zawierały nowe znajomości. 
      Spośród 25 uczestników konkursu wyłoniono laureatów : 
 
KLASY II :   I miejsce – Zuzanna Kubiak kl. IIc  
                                          Izabela Stanisławska kl. II (SP Skoraszewice) 
                                          Klaudia Lewandowska kl. IIb 
 
                      II miejsce – Julia Fabisiak kl. IIa 
                                          Kasper Grzywaczyk kl. II (SP Skoraszewice) 
 
                      III miejsce – Karol Dworacki kl. II (SP Skoraszewice) 
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KLASY III :  I miejsce – Klaudia Stachowiak kl. III (SP Skoraszewice) 
                                          Krzysztof  Małecki kl. IIIb 
                                          Łukasz Cichowlas kl. IIIa  
 
                     II miejsce – Julia Dąbiczak kl. III (SP Skoraszewice) 
                                           Łukasz Marciniak kl. IIIc 
                                           Martyna Cieplik kl. IIIa 
                     III miejsce – Katarzyna Waleńska kl. IIIc 
                                            Weronika Poślednik kl. IIIb 
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     Wszystkich uczestników obdarowano nagrodami ksiąŜkowymi i dyplomami . 
W przygotowanie swoich wychowanków do konkursu zaangaŜowani byli nauczyciele 
kształcenia zintegrowanego, za co im serdecznie dziękujemy.  
 
                                                                                                                 

 Organizatorzy: 
                                                                                       Małgorzata Andrzejewska 
                                                                                                Jolanta Durczewska 
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