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W numerze m.in.:
- aktualności z życia szkoły 

- pożegnanie Maturzystów

- wywiad z Anią Kowalewską

- ciekawostki…

- krzyżówka wielkanocna

- pasjonaci 

- lista osób nagrodzonych

- wiadomości sportowe

Gratulacje
Najwyższą średnią w szkole w I semestrze 2010/2011 uzyskali: 

Graj Weronika (4,93),  Stroińska Natalia (4,93), Czempińska Patrycja 

(4,6), Kawczyńska Zuzanna (4,56).

Uczniowie, którzy utrzymali 100% frekwencję w I semestrze 

2010/2011: Andrzejewska Kamila i Lech Tomasz.



Sukces Murowany 21 marca 2011

DWUMIESIĘCZNIK Sukces Murowany 
Redakcja wydania: F. Bachorski – red. naczelny, A. Angielska – zastępca red. 
naczelnego,  M.  Zandecka  –  sekretarz,  M.  Wujewska,  A.  Graczyk,  E. 
Bączkowska, N. Janiak, D. Burdon, K. Marcinowski, M. Dębiński.
Opiekun: A. Stefańska. Obsługa wydania internetowego: N. Musiał.
Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo do 
skracania, adiustacji oraz zmiany tytułów nadesłanych tekstów. Adres redakcji: 
biblioteka szkolna; adres e-mail: sukcesmurowany@poczta.fm

Aktualności
Walentynki

14  lutego  w  naszej  szkole  odbyły  się  szkolne  walentynki.  

Ekipa  do  zadań  teatralno-wokalno-nagłośnieniowych  pod  opieką  K. 

Wrzesińskiej i M. Statuckiej przygotowała przedstawienie - było wesoło i 

zabawnie.  Rozstrzygnięto  również  konkurs  na  Najsympatyczniejszą  i 

Najsympatyczniejszego  ucznia  naszej  szkoły.  Gratulujemy:  Ani 

Kowalewskiej oraz Szymonowi Wasielewskiemu. 

Wywiad z Najsympatyczniejszą Dziewczyną
Ewa: Aniu, co sądzisz o konkursie, który wygrałaś? 

Anna:  Uważam,  że  był  beznadziejny,  ponieważ  jest  dużo  klas  i  tak 

naprawdę każdy głosował na siebie. Ale pomysł był świetny. 

Ewa:  Czy  jesteś  dumna  z  tytułu  „Najsympatyczniejsza  dziewczyna 

szkoły”? 

Anna: Nie uważam się za dumną, ale oczywiście radość z tego jest. 

Ewa:  Twoim  zdaniem  w  naszej  szkole  jest  dziewczyna,  która  bardziej 

zasługuje na ten tytuł? 
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Anna: Oczywiście, że tak. 

Ewa: Czy ten tytuł ma odwzorowanie w rzeczywistości? 

Anna:  Nie  bardzo.  [śmiech]  Wygrałam tylko  dlatego,  że  głosowała  na 

mnie grupa znajomych.

Ewa: W jaki sposób Twoim zdaniem można zostać najsympatyczniejszą 

osobą w szkole? 

Anna:  Trzeba  być  miłym,  uprzejmym,  a  ja  raczej  taka  nie  jestem. 

[śmiech]

Ewa:  Co  sądzisz  o  „partnerze”  Szymonie  Wasielewskim,  który  także 

wygrał konkurs? 

Anna: Szymona lubię, ale nie uważam, że jest najsympatyczniejszą osobą 

w szkole. 

Ewa: Czym się interesujesz na co dzień? 

Anna: Uwielbiam fotografię, piłkę nożną, kocham chodzić na mecze i jak 

każda kobieta na zakupy. 

Ewa: Co robisz po szkole? 

Anna: Uczę się i spędzam czas ze znajomymi. 

Ewa: Co uważasz o chłopakach z naszej szkoły? 

Anna: W naszej szkole jest podział na chamskich i przyzwoitych. 

Ewa: Co sądzisz Aniu o naszych nauczycielach?

Anna: Nauczyciele są okej, idą na rękę, osobiście ich szanuję. 

Ewa: Jak radzisz sobie w naszej szkole? 

Anna: Radzę sobie świetnie póki co. Nie chcę zapeszać. 

Ewa: Zdradzisz nam swoje marzenia na przyszłość? 

Anna: O marzeniach się nie mówi…

Ewa: Dziękuję za rozmowę.
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Z Anną Kowalewską rozmawiała Ewa Bączkowska

My w Goślińskiej Akademii Pokoleń
3 marca odbył się pierwszy wykład w ramach Goślińskiej Akademii 

Pokoleń.  Nie  mogło  tam zabraknąć  nas  –  uczniów technikum i  szkoły 

zawodowej.  Stawiliśmy  się  w  sali  gimnazjum  w  dość  licznym,  jak  na 

wieczorną  porę  siedmioosobowym  składzie:  Paulina  Piechowiak, 

Fabian  Bachorski,  Przemysław  Bitner,  Mateusz  Ślot,  Dariusz 

Polowczyk,  Bartłomiej  Hedrych i  Jakub Jan Szymczak.  Wraz z 

naszą polonistką Anną Stefańską wysłuchaliśmy wykładu o pojmowaniu i 

funkcjonowaniu języka, jako najdoskonalszego środka komunikacji pana 

prof.  Stanisława  Mikołajczaka  -  Kierownika  Zakładu  Gramatyki 

Współczesnego  Języka  Polskiego  i  Onomastyki  IFP  Uniwersytetu  A. 

Mickiewicza.  Byliśmy  najmłodszymi  uczestnikami  wykładu,  a 

jednocześnie  najliczniejszą  grupą,  która  wysłuchała  profesorskiego 

wywodu,  w  który  wplecione  zostały  anegdoty  pochodzące  nie  tylko  ze 

świata języka,  ale również z często orientalnych kultur,  a  nawet świata 

owadów społecznych. 

Na  następne  spotkania  przyjęli  już  zaproszenie:  prof. dr  hab. 

Wojciech  Wesoły  - Kierownik  Zakładu  Selekcji,  Nasiennictwa  i 

Szkółkarstwa Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego - z bardzo ciekawym 

wykładem połączonym z prezentacją pt. „Las i drzewa”, dr Marcin Telicki 

z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Zakład Literatury i Kultury 

Nowoczesnej - wygłosi wykład „Miłosz jak świat?”, dr hab. Piotr Gronek z 

Zakładu Fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego. Poświęci spotkanie 

Akademii  Koncentracji,  psycholog  Magdalena  Korczak-Zachwyc z 
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pakietem wykładów na temat psychologii i zdrowia człowieka.  Następne 

spotkanie odbędzie się  7 kwietnia, czyli zgodnie z planem, w pierwszy 

czwartek miesiąca, o godz. 18:00 w Gimnazjum nr 2. Mamy nadzieję, że 

grupa „studentów” akademii  rodem z naszej  szkoły zostanie  zasilona o 

nowych żaków. Zapraszamy!

Dla rodziców
W  II  semestrze  roku  szkolnego  2010/2011  odbędą  się  spotkania  z 

rodzicami w następujących terminach:  24 marca oraz  19 maja 2011 r. 

(dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym).

Nasza szkoła na targach
Od 4 do 6  marca na terenie MTP miały miejsce   Targi Edukacyjne  

organizowane  z  inicjatywy Ośrodka  Doskonalenia  Nauczycieli.  Była  to 

dobra okazja  do  uzyskania  pełnych  informacji o uczelniach i szkołach w 

Wielkopolsce.  Na targach nie zabrakło również naszej  szkoły, która  w 

ramach ZS w Rokietnicy  prezentowała  swoją  ofertę   edukacyjną, a nasi  

nauczyciele  i uczniowie odpowiadali na pytania zwiedzających.

Konkurs wielkanocny
Zapraszamy  do  udziału  w  wielkanocnym  konkursie 

gastronomicznym, który odbędzie się  15 kwietnia (w piątek). Konkurs 

będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach: 

1.      Stół Wielkanocny – pięknie nakryty
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2.     Mazurek - wielkanocny przysmakPasjonaci
Mikołaj Dębiński I TH: Gitara to jest to!

Witam czytających. Mam na imię Mikołaj i uczęszczam do klasy ITH. 

Aktualnie mieszkam w Murowanej Goślinie. Chciałbym przedstawić moją 

pasję…

Moją pasją jest granie na gitarze elektrycznej i akustycznej, chociaż 

tej drugiej nie posiadam. Moje zainteresowanie tym instrumentem zaczęło 

się rok temu, w wakacje. Najpierw lubiłem słuchać mocnej muzyki, potem 

była moja aktualna pasja. Namówił mnie do tego kumpel, który gra na 

perkusji. Pomyślałem: czemu nie? Można spróbować. Brałem lekcje gitary 

u  profesjonalnego  nauczyciela,  który  nakierował  moje  myśli  na  sposób 

gry. Co pewien czas robiłem postępy i „wkręciło” mnie. Aktualnie już rok 

uczę  się  gry  na  tym wspaniałym  instrumencie.  Na  razie  nie  posiadam 

swojego zespołu, ale szukam „składu” do grania. Mogę grać muzykę od 

bluesa  po  metal  (tylko  nie  death  metal  -  nie  lubię  grać  czy  śpiewać  o 

śmierci  i  klockach  lego).  Do  „porządnego”  grania  potrzeba  zarówno 

bardzo dużo ćwiczeń, jak i wiedzy teoretycznej. Sęk w tym: grać świetnie, 

aby  się  nie  mylić  i  znać  się  na  wszystkim  związanym  z  gitarą.  Jako 

gitarzysta muszę znać się na sprzęcie, z którym pracuję, aby wiedzieć co 

kupić i jak się tym posługiwać. Bo gitara to nie tylko ''latanie po gryfie''... 

Na razie posiadam gitarę Flame LP3 z jednym przetwornikiem Seymour 

Duncan  Pearly  Gates,  wzmacniacz  Orange  Crush  15  i  efekt  Wah-Wah 

Dunlop Cry Baby Jimi Hendrix. 
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Moimi  inspiracjami  są  Slash  (Guns  N'  Roses),  Jimmy  Page  (Led 

Zeppelin),  Angus  Young  (AC/DC),  Jerzy  Styczyński  (Dżem),  Jimi 

Hendrix, John Mayer. Jest jeszcze wielu gitarzystów, których wielbię, ale 

nie  będę się  rozpisywał.  AAA!  I  rada dla  każdego:  jeżeli  chcesz  zacząć 

rozwijać swoją pasję a nie jesteś pewien,  że sobie dasz radę,  spróbuj jak 

ja, bo nie żałuję.

Krzysztof Marcinowski II TI: Dziewczyny…

Moją największą pasją są psy,  hodujemy Nowofundlandy. Obecnie 

mamy trzy „dziewczyny”: Ashanti (Aśkę), Rubi i Baby. Nowofundlandy są 

psami wodnymi, są wykorzystywane do ratownictwa wodnego.

Moje psy są przeszkolone i  mają uprawnienia ratownika wodnego, 

prezentujemy je na wystawach w kraju i za granicą. W Polsce ukończyły 

Championaty,  jestem  z  tego  dumny,  ponieważ  udział  w  wystawach  i 

przygotowaniu ich jest moją zasługą.  Wielogodzinne treningi  przynoszą 

efekty.  Zadziwia  mnie  ich  instynkt  ratowania  i  niesienia  człowiekowi 

pomocy - tu mam zabawną anegdotę związaną z ratowaniem ludzi: Kiedyś 

pojechaliśmy  z  psami  nad  jezioro,  był  piękny  słoneczny  dzień,  więc 

postanowiliśmy  to  wykorzystać  -  rozbijamy  namiot  przygotowujemy 

miejsce dla psów i wypuszczamy psy z auta. Gromadka dzieci kąpie się w 

jeziorze, więc i my idziemy z naszymi „dziewczynami” do wody popływać, 

lecz  nasze  „panny”,  słysząc  pisk  chlapiących  się  dzieci,  postanowiły  je 

ratować!  Zanim  się  obejrzeliśmy:  zanurzenie  pod  wodę  i  już  maluch 

wczepiony w sierść Rubi płynie do brzegu na jej grzbiecie a za nią Asia i 
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Baby,  tak  samo  powynosiły  dzieci  z  wody  na  brzeg  i  po  zabawie.  Na 

brzegu  zdenerwowani  rodzice,  myśląc,  że  ich  pociechom  się  stanie 

krzywda,  wpadli  w  panikę  -   dopiero  moi  rodzice  wytłumaczyli,  o  co 

naszym psom chodziło i dlaczego tak postąpiły. Kiedy psy już spełniły swój 

obowiązek do wieczora pilnowały, żeby żadnemu z pływających nie stała 

się krzywda i czujnie obserwowały jezioro, na zmianę opływając ludzi. Ta 

rasa  jest  najcudowniejsza  na  świecie,  nie  ma  w  nich  odrobiny  agresji, 

uwielbiają towarzystwo człowieka. Kiedy wracam ze szkoły, cieszą się na 

mój  widok  jak  szczenięta,  przynoszą  kapcie.  Zawsze  muszę  mieć  jakiś 

smakołyk dla nich. Moje psy potrzebują czułości i przytulania, cierpliwie 

czekają, kiedy tata wróci z pracy, a ja odrobię lekcję - chwila zabawy jest 

obowiązkowa. Kiedy czas się wydłuża, potrafią się upominać - chodząc i 

zaczepiając nas z zawadiackim pomrukiwaniem. 

Ale nie tylko zabawy i wygłupy -  jest również obowiązek: karmienie, 

pojenie, sprzątanie, czesanie szaty. Nowofundlandy muszą być regularnie 

wyczesywane. Przygotowanie na wystawę trwa około 10 godzin (!). „Moje 

dziewczyny” wiedzą, że jadą na wystawę i bardzo to lubią, a najbardziej, 

kiedy wygrywają,  wtedy są  dumne,  a  ja  jestem szczęśliwy,  bo wiem że 

robią to dla mnie…

Dagmara Burdon II CZ: Bez niego każdy dzień byłby zwykły

Pasją dla mnie jest śpiew. Uwielbiam wyrażać 

siebie  poprzez  muzykę.  Już  od  najmłodszych  lat 

fascynowałam się wszystkim, co było z nią związane. 
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Śpiew jest  dla mnie częścią życia.  Bez niego każdy dzień byłby zwykły. 

Muzyka poprawia mi nastrój. Zawsze, gdy mam gorszy dzień, zamykam 

się w pokoju, włączam ulubiony „kawałek” i nucę. 

Kiedy  miałam  10  lat  moje  zainteresowanie  śpiewem  natchnęło,  a 

raczej  skłoniło  mnie  do  działania  i  tak  zaczęłam  moją  „przygodę”  z 

muzyką.  Od  2003  roku  uczęszczałam  na  lekcje  śpiewu  do  chórzystki 

kościelnej.  Bardzo  mi  się  podobało,  więc  wstąpiłam  do  sekcji  chóru 

kościelnego. Uwielbiałam, gdy mój głos rozbrzmiewał w całym budynku. 

Jednak  chciałam  czegoś  więcej.  Za  namową  rodziców,  wstąpiłam  do 

profesjonalnego  chóru  dziewczęcego  o  nazwie  Canzona.  Mama  wtedy 

powiedziała:  Twój  głos  nie  może  się  zmarnować.  Od  tamtego  czasu 

śpiewając  czuję  moc,  jaką  niesie  muzyka.  Ważne  dla  mnie  jest  to,  że 

poprzez  muzykę  można  przeniknąć  do  serc  ludzi.  W  chórze  śpiewamy 

pieśni, które niosą przekaz. Między innymi wykonujemy utwór napisany 

przez  głuchoniemą  dziewczynkę,  która  wyraża  swoje  uczucia  ze  świata 

ciszy.  Chór,  w  którym  śpiewam,  umożliwił  mi  rozwinięcie  skrzydeł  i 

otworzył przede mną nowe możliwości oraz przygody. Przykładem tego są 

podróże.  Razem  z  chórzystkami  wyjeżdżamy  często  na  wycieczki  po 

świecie. Byłyśmy już w Grecji, Chorwacji, Finlandii, Szkocji, na Ukrainie i 

w wielu innych krajach. Dzięki temu miałam możliwość udziału w wielu 

festiwalach i konkursach. 

Gdy śpiewam, mogę się otworzyć na innych ludzi. Śpiew wzmacnia 

mnie, daje siłę oraz chęć do stawiania sobie wyzwań, a co za tym idzie – 

do podejmowania ryzyka,  co lubię.  Śpiew motywuje mnie do działania. 

Dodatkową satysfakcją, obok pamiątek i wrażeń, jest zdobywanie nagród i 

wyróżnień w konkursach i na festiwalach chóralnych, jak np. 3. miejsce na 
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festiwalu  w  Finlandii,  2.  miejsce  w  konkursie  w  Szkocji,  w  Odessie  i 

Słowacji.  Śpiew  to  nie  tylko  wyjazdy,  koncerty  i  zwiedzanie  ciekawych 

miejsc, ale przede wszystkim ciężka praca przy przygotowaniu repertuaru. 

Jednak  oklaski  po  koncercie,  dają  taką  satysfakcję,  że  zapomina  się  o 

trudnościach i ciągle chce się więcej, nie zwracając uwagi na zmęczenie. Ciekawostki
Ale jaja…

Jaja  kurzego  nie  da  się  zgnieść, 

trzymając  w  sposób  pokazany  na  zdjęciu, 

zresztą  spróbujcie  sami.  Nie  ma  sposobu, 

żebyście  zgnietli  jajko  trzymając  je  za 

bieguny…  nawet  cisnąc  z  całej  siły,  nawet 

największy  siłacz.  Spróbujcie  sami  a 

uwierzycie,  że  nikt  nie  jest  w  stanie  tego 

zrobić.

Prosty przepis

Zwykła  szklanka  wody  może 

spektakularnie poprawić wyniki  egzaminów. 

Badania  prowadzone  przez  naukowców  z 

University  of  East  London  wykazały,  że 

dzieci,  które  przed  wypełnianiem  testów 

szkolnych  poproszono  o  wypicie  szklanki 

wody, uzyskiwały wyniki lepsze nawet o 30%. 

Zdaniem  autorów  badania,  mechanizm  tej 

zależności  nie  jest  całkowicie  jasny,  chociaż 
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wydaje  się,  że  odpowiednio  nawilżone 

komórki  nerwowe  mogą  sprawniej 

przekazywać sobie informacje. Badane dzieci 

w wieku 7-9 lat uzyskiwały lepsze rezultaty w 

testach sprawdzających uwagę przestrzenną. 

Śmiech to zdrowie!

Często  i  z  łatwością  uśmiechający  się  ludzie 

przedłużają  swoje  życie  o  ok.  siedem lat.  Ten 

nieoczekiwany  fakt  -  informuje  londyński 

dziennik  "Daily  Mail"  -  stwierdziła  grupa 

naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Wayne w stanie Michigan. W 

trakcie badań naukowcy odkryli, że "weseli i uśmiechający się ludzie żyją 

dłużej". Obliczenia wykazały, że "średnio uśmiech zwiększa długość życia 

o siedem lat". Na razie naukowcy nie potrafią dokładnie odpowiedzieć na 

pytanie, jaka jest przyczyna tego zjawiska. Uważają jednak, że "uśmiech 

jest  w  pierwszej  kolejności  odbiciem  wewnętrznej  harmonii  człowieka, 

optymizmu i pozytywnego stosunku do życia".Sport
Ekstraklasa:  Obecnym liderem polskiej  najwyższej  piłkarskiej  ligi  jest 

Wisła Kraków mająca przewagę 4 pkt. nad drugą Jagiellonią Białystok 5 

pkt. nad trzecią Legią Warszawą i aż 9 nad Poznańskim Lechem. 

La LIGA: Barcelona po 28 kolejce i zremisowanym meczu z Sevilla 1-1 

posiada 5 pkt. przewagi nad Realem Madryt. Gran Derbi 17 Kwietnia o 
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godzinie 17.00 trzecia drużyna ligi hiszpańskiej Valencia traci 21 pkt. do 

lidera. 

Premier League: po 29 kolejkach liderem jest Manchester United i ma 

kolejno 3 pkt. przewagi nad Arsenalem, 7 pkt. nad Manchester City i 9 

pkt. nad Chelsea. Arsenal i Chelsea ma jeden mecz rozegrany mniej.

Adam Małysz po zakończeniu konkursu mistrzostw świata  na dużym 

obiekcie w Oslo poinformował,  że  to  jego ostatni  sezon w karierze.  26 

marca  w  Zakopanem  skoczę  po  raz  ostatni -  poinformował. Małysz, 

czterokrotny mistrz świata i czterokrotny medalista olimpijski w skokach 

narciarskich,  startował w Pucharze Świata od 1996 roku. Czterokrotnie 

triumfował w klasyfikacji generalnej tego cyklu.Pożegnanie klas IV
Nadszedł  czas,  by  tu  w  szkolnej  gazetce  „Sukces  Murowany” 

oficjalnie  pożegnać  czwartoklasistów,  których  z  powrotem  w  murach 

naszej szkoły zobaczymy w maju, gdy w skupieniu będą pisali, jak dotąd, 

najważniejszy egzamin w swoim życiu. 

W  dniu  29.04  naszą  szkolę  opuści  około  trzydzieścioro  naszych 

koleżanek i kolegów z klas maturalnych. Chodź studniówki nie przeżyli, 

czego  im  strasznie  współczujemy,  do  matury  wydają  się  być  dobrze 

przygotowani. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie po ich myśli. Życzymy 

im  powodzenia  w  kolejnym  etapie  życia.  Wierzymy,  że  miło  będą 

wspominali czas spędzony tutaj, a zdjęcia z czasów szkoły średniej będą 

wywoływały uśmiech  na ich twarzach. 

Dziękujemy za wszystko co dla nas zrobiliście, za potajemną pomoc 

w  odrabianiu  zadań  na  korytarzach  szkoły,  za  to,  że  otoczyliście  nas 
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opieką,  gdy  jej  tak  bardzo  potrzebowaliśmy  wchodząc  jako 

pierwszoklasiści  do tej  szkoły,  i  przede wszystkim za  to,  że  daliście  się 

poznać  nam,  młodszym  uczniom,  z  waszej  postawy  możemy  brać 

przykład.

Redakcja SMDrzwi otwarte
Zapraszamy wszystkich chętnych 16 kwietnia 

o  godzinie  10:00  i  11:00  na  drzwi  otwarte  do 

Zespołu  Szkół  im.  J.  i  Wł.  Zamoyskich  Szkoła  w 

Murowanej Goślinie. W programie dnia:

- zwiedzanie szkoły i prezentacja oferty edukacyjnej 

na nowy rok szkolny

- wystawa stołów wielkanocnych

- degustacja wypieków w pracowni gastronomicznej

- pokaz carvingu – sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach

- ekspozycja prac wykonanych przez członków koła artystycznego

- zajęcia z użyciem „tablicy interaktywnej”

- prezentacja multimedialna o życiu szkoły w pracowni  informatycznej

- wesołe przedstawienie – uczniowie w rolach głównych

Leksykon murowany
Leksykon murowany  to  nieuporządkowany  zbiór  wiedzy ujęty  w 

formie  haseł wraz  z  ich  podstawowymi  opisami.  Jest  formą  pośrednią 
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pomiędzy  słownikiem opisującym  hasła  czysto  definicyjnie,  a 

encyklopedią,  zawierającą  artykuły bogato  opisujące  przedstawiane 

tematy. Hasła dotyczą korytarzowych haseł, które czasem niezrozumiałe 

docierają również do pokoju nr 13…

Uchachany - nadmierny stan radości.

Ulung - człowiek wyobcowany, nieumiejący się zachować. 

Tanker -  alkoholik  pijący  wszystko,  co  popadnie,  charakteryzuje  się 

napuchniętą twarzą.

Tap Madl - o czymś co jest debilne, żenujące itp.

Plastik  - reprezentantka  płci  żeńskiej,  nadużywająca  kosmetyków, 

solariów itp.

PKP – patrz komu podajesz. 

Lewo jazdy – posiada je osoba, która zdała prawo jazdy na farcie.

Looz Blues - rym i zapewnienie, że wszystko jest jeszcze bardziej spoko.

Hura bura szef podwóra - cwaniak, ważniak, mądrala, ktoś komu się 

za dużo wydaje....

Wyniki losowania
Rozwiązanie Krzyżówki Juniora z nr 1 Sukcesu Murowanego

Hasło: SUKCES MUROWANY

W wyniku losowania nagrody-niespodzianki otrzymują:

- Martyna Pytlak

- Piotr Polowczyk
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- Łukasz Mańczak

Gratulujemy. Po odbiór nagród zapraszamy do biura redakcji – biblioteki 

od  poniedziałku 21 marca. Przypominamy, że przysłanie rozwiązania 

jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych w przypadku 

wygranej. Rozwiązania bez kuponu nie biorą udziału w losowaniu nagród. 

Coś co zapewne WAS zaskoczy!!!

Ten kupon sprawi, że ŻADEN nauczyciel 
nie ma prawa Cię pytać przez jeden dzień.

WYKORZYSTAJ GO DOBRZE
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Aby  wziąć  udział  w 

losowaniu  nagród  należy 

rozwiązać  krzyżówkę  i 

rozwiązanie dostarczyć na 

wypełnionym kuponie  do 

redakcji  –  biblioteki. 

Dostarczenie  kuponu  jest 

jednoznaczne  z 

wyrażeniem  zgody  na 

publikację  danych  w 

przypadku  wygranej. 

Listę  szczęśliwców 

opublikujemy  w 

następnym  wydaniu 

Sukcesu. Miłej zabawy!

KUPON 

Krzyżówki 

Wielkanocnej 

21 marca 2011

Hasło: 

…………………………
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………………………………………

Dane: ………………………………………………………………….
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