
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń – luty 2011  

 

W tym numerze 

 

1. Z życia szkoły  

2. Otwarcie Sali gimnastycznej – „Nowa sala nowe szanse” 

3. „Last Friends”- recenzja  

4. Nasza twórczość 

5. Dla każdego coś innego -  czyli filmowe nowości styczniu i lutym  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

1. W dn. 26 X 2010 r. w Pałacyku „Sokół” odbył się uroczysty finał konkursu „Moja 

Europa czyli czym Europa jest dla mnie” ogłoszonego przez Bibliotekę Pedagogiczną 

i Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast. Wśród nagrodzonych byli również 

uczniowie naszej szkoły. I miejsce za przygotowanie prezentacji multimedialnej 

zdobyła Agnieszka Ostrogórska – kl. Ib. Wyróżnienie zostało przyznane Agacie 

Baran,  Kindze Kozik – kl. Ib. Jury w swoim werdykcie podkreśliło wysoki poziom, 

wiedzę, oryginalność, ciekawe podejście do tematu wszystkich uczestników konkursu. 

Bardzo serdecznie GRATULUJEMY!!! 

 

 

2. 30 XI 2010r. odbył się w naszej szkole Finał X Konkursu Literackiego im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. Jury miało bardzo dużo pracy ponieważ na konkurs wpłynęło 

wiele ciekawych prac. Wśród nagrodzonych byli róa.nież uczniowie naszej szkoły. W 

kategorii Poezja - III miejsce Agata Grodowska oraz wyróżnienie Ewelina Zając. W 

kolejnej kategorii Proza - I miejsce powędrowało do Katarzyny Ożóg, II miejsce do 

Zuzanny Obrączki a wyróżnienie zdobyły Magdalena Gąsiorka i Sylwia Szczyrbak. 
Wszystkim laureatom GRATULUJEMY!!!!! 

 
 

 
 
 
 



3. W dniu 01.12.2010 w  naszej szkole przeprowadzona została akcja charytatywna na 

rzecz "Pomoc dla Ani". Przedstawiciele Stowarzyszenia „Dobromir” rozprowadzali 

wśród uczniów cegiełki w formie obrazków. Rozprowadzono 33 cegiełki i zebrano  

350 zł, które zostały przekazane na  konto Stowarzyszenia "DOBROMIR"! 
Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy przyłączyli się do akcji bardzo serdecznie 

dziękujemy. 
 
 
4.   06 i 07 grudnia uczniowie klasy Ib i IIb przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz 

Domu małego dziecka w Krakowie. Uczniowie zebrali …. Za zebrane pieniądze 

zakupione zostały pieluchy, kosmetyki dla maluchów. Uczniowie obu klas oprócz 

akcji przeprowadzanej w szkole postanowili zrobić również prezenty od siebie , aby 

obdarować nimi małych podopiecznych domu dziecka. Dzięki temu dzieciaki mogły 

poczuć „Magię Świąt”. Dyrekcja Domu Dziecka przesłała do szkoły podziękowania 

za wszystkie prezenty. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tą akcję.  
 

 
5.  9 listopada 2010 r. w naszej szkole w ramach programu „Profilaktyka na TAK”, 

odbyły się zajęcia edukacyjne prowadzone przez studentów medycyny, którzy 

prezentowali treści na temat profilaktyki raka szyjki macicy i badań cytologicznych. 

W spotkaniu uczestniczyło 87 licealistek z klas I. Drugi blok tematyczny, który odbył 

się 29 listopada 2010 r., dotyczył wczesnego wykrywania raka piersi a udział w nim 

wzięło 105 uczennic z klas II i III. Instruktaż prowadzony był przez pielęgniarki i 

obejmował naukę samobadania piersi. Ponadto dziewczęta otrzymały przygotowane 

materiały edukacyjne. W ankiecie, która została przeprowadzona 91,87% uczennic 

było zadowolonych z poziomu przeprowadzonych zajęć a 89,43% z nich określiło je 

jako przydatne.  
 
 
6.  20 grudnia 2010r. odbyło się otwarcie sali gimnastycznej, która będzie służyć 

również uczniom naszej szkoły. Więcej o otwarciu Sali przeczytać można w artykule 

pod tytułem „Nowa sala nowe szanse”. 
 

 
7. 21 grudnia 2010r. samorząd uczniowski zorganizował „Konkurs Mikołajkowy”, do 

udziału w którym zaproszeni zostali uczniowie wszystkich klas. Przedstawiciele klas 

rywalizowali ze sobą w następujących  konkurencjach - prezentacja Mikołaja, wyścig 

„zaprzęgu” Mikołaja, kalambury oraz życzenia świąteczne. Klasy które zajęły I 

miejsca w  konkursie na poszczególnych szczeblach klasowych wygrały „dzień bez 

pytania” dla całej klasy. Serdecznie gratulujemy.  
 
8. 22 grudnia 2010r. upłynął w naszej szkole w atmosferze Świątecznej. Tradycyjnie już 

odbył się „Konkurs Kolęd i piosenek o tematyce zimowej”. W konkursie 

zaprezentowały się wszystkie klasy. Wśród klas pierwszych najlepsza okazała się 

klasa 1c z  p. Julia Wątor. W klasach drugich bezkonkurencyjna okazała się klasa 2c z 

p. Andrzejem Morawą. Rywalizację wśród klas trzecich wygrała klasa 3d z p. Dorotą 



Karwat. W trakcie trwania Konkursu Kolęd, odbyły się również  w atmosferze życzeń, 

śpiewu kolęd i suto zastawionych stołów „wigilie klasowe”. Wszystkim zwycięzcą 

Konkursu oczywiście serdecznie GRATULUJEMY!!! 
 

9.  09 stycznia 2011r. po raz kolejny w naszej szkole był sztab WILEKIEJ ORKIESTRY 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Sztab liczył ponad 120 uczniów- wolontariuszy , którzy 

kwestowali w Skawinie, w Radziszowie, w Woli Radziszowskiej, w Leńczach oraz na 

hali Centrum Kultury i Sportu. Celem XIX Finału WOŚP było zbieranie pieniędzy na 

UROLOGIĘ I NEFROLOGIĘ DZIECIĘCĄ.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Nowa sala – nowe szanse” 
 

„Sportowy wulkan wybucha, bo każdy nam ufa. Już dzisiaj zacznijmy ćwiczenia, by 

spełnić najskrytsze marzenia…” tak na uroczystym otwarciu hali śpiewali nasi młodsi 

koledzy ze Szkoły Podstawowej nr 2. Jakże trafne są słowa, które w pełni oddają cel jaki 

przyświecał inicjatorom budowy sali gimnastycznej. Ma ona służyć aż trzem szkołom. 

Uczniowie z  naszego Liceum, Szkoły Podstawowej nr2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego będą mieli nareszcie możliwość rozwijania swoich umiejętności 

sportowych w „godnych” warunkach na miarę XXI wieku.   

Nowa sala jest nowoczesna i bogato wyposażona. Stwarza możliwość gry w 

siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz piłkę nożną halową. W sali będą mogły odbywać 

się także zajęcia gimnastyczne na specjalnie przygotowanym sprzęcie gimnastycznym. Na 

Sali znajduje się również widownia liczącą 354 miejsca.  Sala posiada dodatkowe 

pomieszczenia sportowo rekreacyjne: salę siłowni lub do ćwiczeń aerobiku z własnym 

zapleczem socjalnym oraz dwie małe salki gimnastyczne. Cały kompleks w pełni 

przystosowany jest do użytku przez osoby niepełnosprawne, zarówno zawodników, jak i 

widzów Projekt zakłada również, że w nowej sali będą mogły być rozgrywane profesjonalne 

zawody sportowe.  

Uczniowie naszej szkoły z niecierpliwością oczekiwali na otwarcie nowej sali 

gimnastycznej. Pojawiające się wciąż nowe terminy otwarcia sali stawały się coraz mniej 

realne. Ciągłe próby i przygotowania do uroczystego otwarcia zaczęły już niektórych 

irytować. Ale warto było czekać!!!  

20 grudnia 2010r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej Sali gimnastycznej. Wśród 

zaproszonych gości obecni byli m.in.: starosta krakowski Józef Krzyworzeka, wicestarosta 

Urszula Stochel, członek Zarządu Powiatu Adam Wójcik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

w Krakowie Tadeusz Nabagło, radni powiatowi Janina Lasoń, Piotr Ćwik, Janusz Cerek, 

Łukasz Krupa, Krzysztof Karczewski, Piotr Goraj, poseł Jacek Krupa, dyrektorowie 

wydziałów Starostwa Powiatowego w Krakowie i jednostek powiatowych, dyrektorowie 

szkół z terenu powiatu krakowskiego.                                                  

 
Po uroczystym przecięciu wstęgi i okolicznościowych przemówieniach został 

zaprezentowany program artystyczny przygotowany przez grupę uczniów z naszego Liceum, 



swój program zaprezentowały również pozostałe szkoły. Młodzież ZSO przy współpracy z 

absolwentami Szkoły: panią Jadwigą Gawle oraz panami Andrzejem Kozakiem, Januszem 

Cerkiem, Andrzejem Małysą, Łukaszem Skrzyńskim i Marcinem Starzakiem zaprezentowała 

program: „Sportowa historia Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie 1954-2010”. Wysiłek 

jaki został włożony w przygotowanie programu artystycznego opłacił się. Widzowie byli 

„oczarowani” występami naszych kolegów i koleżanek.  

Niestety nie wszystkim dane było to szczęście uczestniczenia w uroczystym otwarciu. 

Organizatorzy postarali się choć w części zrekompensować nam tę nieopisaną stratę. Podczas 

imprezy mikołajkowej, która została zorganizowana na drugi dzień i była „drugim otwarciem 

sali”, tym razem dla uczniów, którzy faktycznie będą z niej korzystać,  zaprezentowali nam 

program, który był przedstawiany zaproszonym gościom podczas uroczystego otwarcia.  

Od nowego roku kalendarzowego mamy możliwość w pełni korzystać z nowej sali 

gimnastycznej. Koniec tracenia czasu na przejście do hali ciekawe jednak czy spowoduje to 

zmniejszenie zwolnień z wf-u. Miejmy nadzieję, że zajęcia na nowej sali gimnastycznej, 

obudzą w uczniach naszej szkoły drzemiące talenty sportowe, a co za tym idzie rozsławią 

dobre imię Naszej szkoły nie tylko w Skawinie, województwie czy kraju ale na całym 

świecie. Życzymy wielu sukcesów sportowych, aby udało nam się: 

Dosięgnąć nieba i złapać wiatr, 

Pokonać słabość, wznieść się jak ptak! 

By niemożliwe spełniło się, 

Musisz uwierzyć i zacząć grę! 

 

Ref. Dzisiaj sportowy wulkan wybucha 

Bo każdy nam przecież zaufa! 

Pokażmy wszystkim pazurek, 

By częściej brzmiał polski mazurek! 

Ukryte spełnijmy marzenia! 

Już dzisiaj zacznijmy ćwiczenia! 

By kiedyś zdobywać medale, 

W tej sali trenujmy wytrwale! 

 

Przestań być widzem i odważ się! 

Zacznij się zmagać, podejmij grę! 

Usłyszysz w końcu ten łopot flag! 

A na trybunach ocean braw! 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



„Last Friends”- japońska drama, która gościła na antenie Fuji TV w 2008 roku. Reżyserowana 

była kolejno przez: Kato Hiromasę, Nishisaka Mizuki i Endo Mitsutakę, według scenariusza 

napisanego przez Asano Taeko. W rolę głównej bohaterki wcieliła się Nagasawa Masami, w 

pozostałych rolach można zobaczyć Ueno Juri, Eitę, Nishikido Ryo oraz Mizukawę Asami. 

Za muzykę odpowiedzialni byli Izutsu Akio oraz S.E.N.S. 

 Jedenaście odcinków dramy opowiada historię Michiru (Nagasawa Masami), która jest 

asystentką w salonie fryzjerskim i ma chłopaka, Sousuke (Niskido Ryo). Kiedy dochodzi do 

zaręczyn i wprowadza się do niego, spotyka też swoją dawną przyjaciółkę z liceum, Rukę 

(Ueno Juri). Jej życie zaczyna nabierać tempa, niektóre sprawy znacznie się komplikują i 

zmieniają, a dzięki Ruce poznaje jej współlokatorów, stewardessę Eri (Mizukawa Asami) 

oraz profesjonalnego stylistę i makijażystę, Takeru (Eita). 

 Drama ta przypadła mi do gustu, po przeliczeniu plusów i minusów, choć tych 

pierwszych było znacznie więcej. Zaczynając od openingu, piosenka Utady Hikaru „Prisoner 

of Love” pasuje, zarówno jeśli chodzi o melodię, jak i tekst, do całej reszty. Pojawiające się 

słowa oznaczają to, z czym zmaga się każdy z bohaterów; Michiru z miłością, Ruka z 

pragnieniem wyzwolenia, Takeru przechodzi w swoim życiu przez agonię, a Souske nie 

potrafi poradzić sobie z wewnętrznymi sprzecznościami. Pojawiająca się czerwona nić 

sugeruje powiązanie między bohaterami i ich podobieństwa. 

 Minusem, według mnie, była gra Nagasawy Masami. Nie jestem pewna, czy to przez 

osobowość Michiru czy jej grę aktorską zupełnie nie potrafiłam czasami uwierzyć w te 

emocje i uczucia, które były przez nią opisywane. Wielokrotnie oglądając sceny z jej 

udziałem po prostu nie potrafiłam poczuć tego, co ona.  

 Zaczynając oglądać całą serię, miałam obawy co treści. Czy historia może być dobra, 

jeżeli w trakcie kręcenia dramy, specjalnie dla jednego bohatera, zmieniany jest scenariusz? 

Wygląda na to, że tak. Znacząca dla mnie była gra aktorska Nishikido Ryo, często 

wystarczało, by tylko pojawił się na ekranie a przechodziły mnie ciarki. Mimika jego twarzy 

utkwiła mi w pamięci jako jedna z tych rzeczy, które przerażają mnie najbardziej. Nie mogę 

jednak powiedzieć, że jego postać wywołała u mnie skrajnie negatywne emocje; Nishikido 

bardzo dobrze zagrał niepewność i rozdarcie wewnętrzne, aż do ostatniej sceny w której grał, 

wzbudzał u mnie zarówno niechęć, zniesmaczenie, jak i współczucie czy litość.  

 Ueno Juri wyszła obronną ręką podczas odgrywania swojej roli, tak samo jak i 

pozostali aktorzy. Ich umiejętności aktorskie z całą pewnością mogę ocenić na bardzo dobre. 

Minusem jednak tej serii, moim zdaniem, było niezbyt dokładne rozszerzenie wątków 

pobocznych; sytuacji, w jakiej znajdował się Takeru i powodów, przez które Eri spotkała 

samotność.  

 Słowa, które zostają zawarte w liście pisanym w pierwszym odcinku dramy: „Niebo 

jest tak niebieskie, Ruka. A jak wygląda niebo tam, gdzie teraz jesteś? Wciąż sadzę, iż jest 

nam ciężko zrozumieć się nawzajem.." wydają mi się mieć kluczowe znaczenie dla całej serii, 

wprowadzają element tajemnicy, a jednocześnie wprowadzają widza w świat, którego 

dotyczy opowieść. Każdy list, który został napisany, głęboko zapada w pamięć.  

 Odradzam tę dramę wszystkim tym, którzy poszukują łatwej i prostej rozrywki, 

polecam natomiast wszystkim innym. Treść w niej zawarta zmusza do poświęcenia uwagi 

problemom, o których traktuje, praktycznie nakazuje posiedzieć w ciszy i pomyśleć nad tym, 

co się chwilę wcześniej zobaczyło. Zachęcam wszystkich, którzy mają chwilę wolnego czasu, 

do zapoznania się z tą pozycją, ponieważ jest to jedna z lepszych dram, jakie do tej pory 

widziałam. 

 



 
 

 

Królik, lis i żubr 

Przyczaił się lis koło zajęczej nory. 

Chcę sprawdzić króliku czyś czasem nie chory. 

 Marchewkę soczystą dla Ciebie mam, 

Wystaw łapkę to Ci ją dam. 

Myśli więc królik jak wyjdę to mnie zje, 

Jak nie wyjdę, to z głodu zginę. 

Zapach marchewki żubra zwabił 

I lis trzmychnął tak szybko, 

Jak szybko się zjawił. 
                                                                                         Karolina Bucka  

 
 

Stokrotka i róża 

Na wielkiej łące żyła sobie stokrotka radosna, 

Gdy pewnego dnia wyrosła obok niej róża wyniosła, 

Próżna i samolubna, chciała być uwielbiana. 

Zakryła stokrotkę, by ta nie była widziana. 

Stokrotka się nie skarżyła, nie protestowała, 

I żyła w cieniu róży skromniutka i mała. 

Róża została zerwana, wsadzona do flakonu, 

Zwiędła w samotności-cóż taka próżnych dola. 

Stokrotka zaś została na swej wielkiej łące, 

I swym wdziękiem umilała innym dni płynące. 
                                                                                              Katarzyna Widurek  

 

Koń i Lis 

Koń był prymusem 

Kłamstwa nie znosił 

Lis był lizusem  

Schlebiał i donosił 

Czy to ironia czy kiepska zabawa 

Zwolnili Konia a Lis dostał awans. 

                                                                                 Angelika Sowa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dla każdego coś innego,  
czyli filmowe nowości w styczniu i lutym: 

 
 

 

Turysta 
 

Premiera: 14 stycznia 
Dramat / Thriller, USA / Francja 2010 
Reżyseria: Florian Henckel von Donnersmarck 
Scenariusz: Julian Fellowes, Christopher McQuarrie, Jeffrey Nachmanoff, William 
Wheeler 
Obsada:  Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton, Steven Berkoff, 
Rufus Sewell  
 

Film przedstawia historię Amerykanina, który wybiera się w podróż do Wenecji, aby uleczyć 
złamane serce. Turysta wdaje się w romans z piękną kobietą, za sprawą której zostaje wplątany 
w międzynarodową intrygę. 
 
 
 
 

Miś Yogi 
 

Premiera: 14 stycznia 
Animacja / Familijny / Przygodowy, USA / Nowa Zelandia 2010 
Reżyseria: Eric Brevig 
Scenariusz: Jeffrey Ventimilia, Joshua Sternin, Brad Copeland 
Obsada (głosy): Dan Aykroyd, Justin Timberlake, Anna Faris, Tom Cavanagh, T.J. Miller 
 

Park Jellystone traci popularność, więc chciwy burmistrz Brown chce go zamknąć i sprzedać 
ziemię. To oznaczałoby nie tylko koniec pięknych rodzinnych wycieczek na łono natury, ale też 
wyrzucenie z domu misiów Yogiego i Boo Boo. Stając w obliczu takiego zagrożenia Yogi musi 
udowodnić, że jest inteligentniejszy niż przeciętny miś i połączyć siły z odwiecznym wrogiem, 
jakim jest Strażnik Smith oraz ocalić Park Jellystone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podróże Guliwera 3D 

http://film.onet.pl/filmy/katalog/1,popular,dramat,filmy-katalog.html
http://film.onet.pl/filmy/katalog/1,popular,thriller,filmy-katalog.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/florian-henckel-von-donnersmarck,129773,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/julian-fellowes,12020,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/christopher-mcquarrie,9755,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/jeffrey-nachmanoff,58114,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/william-wheeler,45431,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/william-wheeler,45431,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/johnny-depp,9345,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/angelina-jolie,9371,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/paul-bettany,19858,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/timothy-dalton,31347,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/steven-berkoff,7184,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/rufus-sewell,8686,osoba.html
http://film.onet.pl/filmy/katalog/1,popular,animacja,filmy-katalog.html
http://film.onet.pl/filmy/katalog/1,popular,familijny,filmy-katalog.html
http://film.onet.pl/filmy/katalog/1,popular,przygodowy,filmy-katalog.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/eric-brevig,111982,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/jeffrey-ventimilia,60152,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/joshua-sternin,60153,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/brad-copeland,84121,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/dan-aykroyd,17448,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/justin-timberlake,36132,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/anna-faris,17804,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/tom-cavanagh,124521,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/tj-miller,103829,osoba.html


 
Premiera: 28 stycznia 
Akcja / Przygodowy / Fantasy, USA 2010 
Reżyseria: Rob Letterman 
Scenariusz (na podstawie książki Jonathana Swift’a): Nicholas Stoller, Joe Stillman 
Obsada: Emily Blunt, Jason Segel, Jack Black, Amanda Peet, Billy Connolly  
 

Uwspółcześniona ekranizacja słynnej powieści Jonathana Swifta. Lemuel Gulliver, autor 
przewodników turystycznych, wyrusza w podróży służbowej na Bermudy, a trafia do krainy 
Liliputów, zamieszkałej przez miniaturowych mieszkańców, którym pomaga w wojnie z 
wojowniczymi sąsiadami. 
 

 

Dzień dobry TV 
 
 

Premiera: 11 lutego 
Komedia, USA 2010 
Reżyseria: Roger Michell 
Scenariusz: Aline Brosh McKenna 
Obsada: Rachel McAdams, Harrison Ford, Patrick Wilson, Jeff Goldblum, Diane Keaton 
 

Waleczna pani producent wiadomości wynajmuje wybuchowego i znanego aktora by ożywić 
upadającą sieć porannych programów telewizyjnych. 
 
 

Agent XXL 3 
 
 

Premiera: 18 lutego 
Komedia, USA 2011 
Reżyseria: John Whitesell 
Scenariusz: Matthew Fogel 
Obsada: Brandon T. Jackson, Martin Lawrence, Portia Doubleday, Faizon Love, Max Casella 

 
Martin Lawrence po raz trzeci wciela się w rolę agenta do zadań specjalnych, który musi przebrać się 
za energiczną starszą panią i incognito rozwiązać zagadkę morderstwa popełnionego w szkole dla 
dziewcząt. 
 
 
 
 
 
 

The Dilemma 
 

Premiera: 18 lutego 
Komedia / Dramat, USA 2011 
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Reżyseria: Ron Howard 
Scenariusz: Allan Loeb 
Obsada:  Winona Ryder, Vince Vaughn, Queen Latifah, Kevin James, Jennifer Connelly 
 

Partnerzy w firmie projektującej samochody: zatwardziały kawaler Ronny i szczęśliwie żonaty Nick są 
przyjaciółmi już od szkoły średniej. Pracując nad projektem marzeń i mając u boku dziewczynę 
Ronny’ego, Beth i żonę Nicka, Genevę, są nie do pokonania. Pewnego dnia, świat Ronny’ego 
przewraca się do góry nogami, kiedy widzi żonę przyjaciela z innym mężczyzną. Amatorskie śledztwo 
zamienia jego świat w komiczny chaos, a on dowiaduje się, że także Nick skrywa w zanadrzu kilka 
tajemnic. Będąc pod olbrzymią presją związaną z najważniejszą prezentacją w ich karierze, Ronny 
musi zdecydować, czy wyjawić prawdę przyjacielowi. 

 

 

Jeżeli chcesz włączyć się w prace gazetki szkolnej 

zapraszamy na spotkania redakcyjne. Masz ciekawe 

propozycje, chciałbyś coś zmienić - zapraszamy. To od nas 

zależy co znajdzie się w następnym numerze Kupala. 

 Jeżeli masz jakieś propozycje pisz na nasz adres: 

gazetkazso@poczta.fm 
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