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Zwierzęta czują tak samo jak my. Gdy są wdzięczne, 

dają prezenty, gdy się wkurzą, dają sobie po razie – 
mówi Peter Wohlleben, leśnik i autor książki 

„Duchowe życie zwierząt”. 

 

   Zwierzęta potrafią być wobec siebie tak samo 
okrutne jak ludzie. My wymyśliliśmy sądy, żeby 

karać tych, co łamią zasady, ale kiedy wilk zabije 

innego wilka, też zostanie ukarany przez swoich 
braci. Mogą go nawet wykluczyć ze swojego grona, 

tak jak my izolujemy więźniów.  

 

Czyli nie różnimy się od zwierząt tak bardzo? 
 

   Różni nas przede wszystkim kultura. Zwierzęta nie 

zbudowały rakiety, nie napisały żadnej książki. 
Mamy po prostu zdolności, których one nie 

posiadają. Myślimy, że zwierzęta działają 

instynktownie, a my używamy rozumu, ale tak 
naprawdę nami też rządzą najprostsze emocje – 

radość, miłość. 

 

Ale nasze emocje chyba różnią się od zwierzęcych 

instynktów? 

 

   To sprawka instynktu, że pod wpływem emocji 
działamy w określony sposób. Zakochani okazujemy 

sobie czułość, przestraszeni – uciekamy. Wydaje nam 

się, że  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

robimy to wszystko świadomie, jednak badania temu 
przeczą. Okazuje się, że nasze ciało jest  

przygotowane na reakcję już 7 sekund  

wcześniej, zanim mózg zrozumie, co czujemy. Co 

to znaczy? Kierują nami instynkty, a umysł daje tylko 
wymówkę,  

żebyśmy mogli sobie powiedzieć: to ja tu podejmuję 

decyzje. 
 

W takim razie czy zwierzęta też odczuwają 

emocje? Moja mama uważa na przykład, że jej 

koty ją kochają. 

 

   Oczywiście nie dowiemy się, co naprawdę czują 

koty pani mamy, ale wiemy z całą pewnością, że 

koty potrafią kochać, choćby stąd, że działa na nie 

oksytocyna, czyli hormon miłości. Co więcej, 

zwierzęta potrafią wyrażać te dobre emocje. Mój 
amerykański tłumacz opowiedział mi o dziewczynce, 

która karmiła wrony i od jednej z nich dostawała 

prezenty – szkiełka i świecidełka. Wtedy dotarło do 

mnie, że wrona, którą ja dokarmiam, robi to samo. 
Zastanawiałem się, skąd pod moim domem wciąż 

biorą się małe jabłuszka, kamyki czy nieżywe myszy. 

Nie wpadłem na to, że moja wrona chce mi w ten 
sposób powiedzieć „dziękuję”. Zwierzęta są też 

zdolne do przyjaźni. Humbaki z rodziny waleni 

pomagają fokom uciec przed orkami, podsadzając je 
na kry lodowe. Nie mają z tego żadnego pożytku, po 

prostu kierują się współczuciem. Kruki pamiętają, 

kto jest ich znajomym lub należy do rodziny. Poznają 

ich prawdopodobnie po głosie i zapachu, nawet jeśli 
dawno się nie widzieli, i witają ich dźwiękami 

zarezerwowanymi tylko dla nich. Czy pani 

próbowała kiedyś rozpoznawać pszczoły po 

rysach ich... twarzy? 

 

To chyba niemożliwe. 
 

   No właśnie. A one nas rozpoznają. Choć to nie jest 

dla nich naturalne, musiały się tego nauczyć. Jeśli 

ktoś był dla nich niedobry, będą się bronić, a mnie 
nie żądlą, bo się o nie troszczę. Wciąż myślimy, że 

jesteśmy na samej górze piramidy życia. Owszem, 

mamy swoje książki i komputery, ale jest tyle rzeczy, 
których nie umiemy. Dlaczego naukowcy, badając 

szympansy, uczą je rozumieć nasz język, a sami nie 

próbują nauczyć się języka szympansów? Myślę, że 



dobrym przykładem jest nasza rozmowa. Ja nie 

mówię w moim języku, niemieckim, pani nie mówi 
do mnie po polsku. Rozmawiamy po angielsku i 

dzięki temu jesteśmy sobie równi, dobrze się 

rozumiemy. Gdybyśmy próbowali rozmawiać ze 

zwierzętami, traktując je z szacunkiem, byłoby nam 
łatwiej. 

 

Co zrobić, żeby rozumieć zwierzęta? 

 

   Dogaduje się pani ze swoim psem? No właśnie! To 

dlatego, że spędzacie razem sporo czasu. Gdyby 
przebywała pani dużo wśród krów, też by je pani 

rozumiała. Najłatwiej zacząć od dokarmiania ptaków 

lub wiewiórek. Można wtedy je obserwować i 

nawiązać z nimi kontakt. A kiedy idziemy do lasu, 
zachowujmy się jak najbardziej naturalnie. 

 

   W naszej części Europy lasy są pełne zwierząt – 
wyliczono nawet dokładnie, że około 50 na km2. 

Wiele z nich jest aktywnych w dzień, więc 

powinniśmy je widzieć. Niestety, nauczyły się 
ukrywać z obawy przed myśliwymi. Jeśli jednak nie 

skradamy się, lecz normalnie rozmawiamy, zwierzęta 

będą wiedziały, że nie przyszliśmy polować, i nie 

będą się nas bały. 
 

A czy zwierzęta mają marzenia? 

 
   Nie do końca wiadomo. Wiemy za to na pewno, że 

śnią. Szczury na przykład mają sny o tym, co 

przydarzyło im się w ciągu dnia. Muszki owocówki 

we śnie poruszają nóżkami, więc przypuszczamy, że 
śni im się, jak latają.  

 

Rozmawiała: Joanna Zaguła 
zdjęcia: Alamy/Bew, Getty Images, Shutterstock, 

Tobias Wohlleben 

 

 
Oprac. Kasia Szymańska, kl. 6b na podst.: 

https://www.werandacountry.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P A M I Ę T A M Y 

Dnia 1 września 2019 r. w 80. rocznicę napaści 

Niemiec hitlerowskich na Polskę i wybuchu II wojny 

światowej delegacja naszej szkoły w składzie: 

Izabela Tomella, Maciej Dudek i Wiktoria Tomella 

złożyła kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości na 

Placu Rotmistrza Witolda Pileckiego. 

Izabela Tomella 

 

 

      

      

      

                                                                                                                                      

    

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

Agata Markowicz-Narękiewicz 

 

https://www.werandacountry.pl/


ŚWIATOWY DZIEŃ MUZYKI  

u SIENKIEWICZA  

   Dzisiaj w naszej szkole roztańczone i rozśpiewane 

nutki rozkołysały cały budynek i przeniosły nas do 

Krainy Muzyki. A wszystko to za sprawą p. Doroty 

Gąsior, naszej nadwornej, muzycznej czarodziejki, 

która potrafiła wciągnąć dzieci do wspólnej zabawy. 

Przy sprzęcie zaś czuwali ucz. kl. 6b: Antoni 

Gulbinowicz i Maksymilian Ogórski. Dziękujemy za 

piękne chwile. Chcemy takich jak najwięcej podczas 

przerw.  

M. Bodnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ale draka! Ale draka!  

W naszej klasie Dzień Chłopaka! 

Stara się każda dziewczyna. 

U wszystkich dzisiaj wesoła mina. 

A i prezentów nie brakuje. 

Uśmiechem każdy Pan dziękuje. 
M. Bodnar 

 

 

 

 

 

 

 

POMAGAJ! WYSTARCZY  

TAK NIEWIELE... 

  2. każdego miesiąca zapraszamy do udziału  

w naszym KIERMASZU na rzecz dzieci z "KASISI- 

ZAMBIA". W środę (2.10.19r.) każdy miał 
możliwość wspomóc afrykańskie dziecko, kupując   

LIZAKA DLA DZIECIAKA! 1$= 4 zł. Tyle kasy 

kosztuje lizak. Jest to też dzienny koszt wyżywienia 

afrykańskiego dziecka. POMAGAJMY! NIE 
ZWLEKAJMY! AFRYKAŃSKIE DZIECKO 

CZEKA!  

S. Monika Hoffmann 

 

 

 

 

 

3. www.latestly.com 

 



RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ 

   Drodzy Nauczyciele, Rodzice i kochane Dzieci! 

Udało się! Nasz szkolny Wolontariat – ❤SERCE 

DWÓJKI❤ rozpoczął swoją działalność  
i 2 października odbył się nasz pierwszy kiermasz 
dedykowany dzieciom z Sierocińca w Kasisi.        
Pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy 
umożliwili nam zorganizowanie go, wszystkim 
darczyńcom z serca dziękujemy. 
   Pragniemy serdeczne podziękowania złożyć 
dzieciom z klas: VIIc, IIb i Koła Misyjno- 
Ewangelizacyjnego wraz z ich opiekunami, które 
zaangażowały się w przygotowanie kiermaszu  
i obsługiwały stoiska.  
  Dziękujemy KAŻDEMU, kto odpowiedział na nasz 
apel, zakupił "Lizaka dla Dzieciaka" i nie przeszedł 
obojętnie wobec naszej inicjatywy, by wspomóc 
tych, którzy mają trudniejszą sytuację niż my, by ten 
nasz gest mógł dać komuś nadzieję na jutro- WIELKIE 
DZIĘKI!!!  RAZEM, NAPRAWDĘ MOŻEMY WIĘCEJ… 
 

    Zebraliśmy niemałą sumę 841,59 zł.  
Zapraszamy na każdy nasz kiermasz! 

 
Siostra Monika Hoffmann i Zespół Wolontariatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SZYJEMY DLA KASISI 

   Siostra Monika kolejny raz organizuje pomoc dla 

"Kasisi". Tym razem dzięki wsparciu wolontariuszy  

i darczyńców - powstają uszyte z materiałów torebki, 

które pojawią się do nabycia na szkolnych 

kiermaszach. Wszystkie zdobyte w ten sposób środki 

finansowe przekazane zostaną na pomoc dzieciom  

w ramach misji "Kasisi".  

Organizator:  Izabela Borys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy powietrze się poci? 
   Na te i inne pytania odpowiadał p. BARTOSZ 

KLEPACKI, z wykształcenia fizyk, pracownik 

Działu Promocji z Morskiego Centrum Nauki ze 
Szczecina. Przyjechał on na zaproszenie SP2  

w Goleniowie dzięki inicjatywie p. Beaty Rucińskiej. 

Podczas zajęć z p. Bartoszem dzieci mogły 
dowiedzieć się, poprzez zabawę, interesujących 

wiadomości z dziedziny chemii i fizyki, zachwycić 

się różnymi eksperymentami z azotem, np. dmuchać 

w kubek z azotem, jeść chrupka i puszczać azotową 
parę nosem, podziwiać znikający w azocie balon,  

a potem wyjęty i odzyskujący dawny kształt. 

Niektórym nawet płonęły ręce. 
  Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w Szczecinie na 

Łasztowni w 2022r. ma powstać, na wzór Centrum 

Kopernika, nasze własne Morskie Centrum Nauki 

udostępnione dla wszystkich małych i dużych 
"naukowców". 

 

M. Bodnar 
 

c.d.  

na str. 11. 

4. 



SP2 WŁĄCZYŁA się w PROJEKT 

FILMOWY dla SZKÓŁ! 

Opis projektu: 

 

   Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to 

odbywające się przez cały rok szkolny 2019/2020 

projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w tamach 
cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich 

etapów edukacyjnych. NHEF to projekt 

umożliwiający dzieciom i młodzieży spotkania  
z kinem, pogłębianie ich wiedzy, a także rozwijanie 

ich wrażliwości. To wyjątkowe spotkanie z kulturą. 

Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna 
wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane 

w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny  

z podstawą programową MEN. 

 
Kino Kawiarnia będzie realizowała następujące 

cykle: 

Filmowe przygody (dzieci przedszkolne) 
Filmowe podróże (klasy 1-3) 

Kino współczesne (klasy 4-6) 

Świat wartości (klasy 7-8) 

Trudne tematy (szkoły ponadpodstawowe) 
Każdy cykl trwa przez 7 kolejnych miesięcy (od 

października do kwietnia) i przewiduje po jednym 

seansie w miesiącu dla każdej grupy wiekowej. 
   Cena pojedynczego biletu to 10 zł. Jednocześnie 

informujemy, iż dla dzieci w trudnej sytuacji 

finansowej przewidzieliśmy darmowe wejściówki. 
 

DLACZEGO WARTO? 

Cały program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą 

programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 
2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą 

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii 

„edukacja młodego widza”. W 2011 roku Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej zostały włączone do 

rodziny projektów Filmoteki Szkolnej. Nowe 

Horyzonty Edukacji Filmowej należą do Koalicji dla 
edukacji filmowej powołanej przez Polski Instytut 

Sztuki Filmowej. Honorowy patronat nad programem 

ma organizacja Europa Cinemas. 

MB 
Informacje ze strony: 

https://kinogoleniow.pl/filmy-i-wydarzenia.html 
 
 

 

 

 

 

✈WIZYTA ABSOLWENTÓW SP2 ✈ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   Ostatnio często gościmy absolwentów naszej 
szkoły, którzy uczą się obecnie w Zespole Szkół im. 

Macieja Rataja w Gościnie. Jesteśmy z Was dumni! 

 
MB 

GOŚCIE Z GOŚCINA 

  W ramach doradztwa zawodowego w kl. 8. odbyła 

się dziś prezentacja szkoły służb mundurowych im. 
Macieja Rataja w Gościnie. Kilka dni temu 

absolwenci naszej szkoły złożyli uroczyste 

ślubowanie i stali się pełnoprawnymi uczniami 
noszącymi mundury wojskowe i policyjne. 

  Mundur zobowiązuje- mieliśmy możliwość 

zobaczyć dziś powagę i szacunek, jaki pokazali 

młodzi ludzie, którzy tak niedawno zasiadali  
w naszych szkolnych ławach. A ponieważ najlepiej 

sprawdza się nauka oparta na pomocy koleżeńskiej, 

goście z Gościna przeprowadzili krótkie ćwiczenia 
musztry i zaprawy porannej w kl.: 8c i 8d. 

 

Izabela Borys 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://kinogoleniow.pl/filmy-i-wydarzenia.html


 

 

https://owips.com/clipart-12739556 

 

 

 
 

 

 

 
   Bardzo mądry stary nauczyciel powiedział kiedyś: 

"Uważam, że dzień nauki jest zmarnowany, jeśli nie 

wszyscy będziemy się śmiać." Dlatego w Dniu 
Edukacji Narodowej życzymy wszystkim 

pracownikom naszej szkoły jak najwięcej powodów 

do uśmiechu każdego dnia :) 

Zespół ,,Dwójkomaniaka" 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMICZNY UNIWERSYTET 

DZIECIĘCY 

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY 
 
   Kolejna edycja projektu ekonomicznego została 

rozpoczęta. 

Młodzi studenci z Ekonomicznego Uniwersytetu 
Dziecięcego oraz Akademii Młodego Ekonomisty 

rozpoczęli dzisiaj swój rok akademicki. Inauguracja, 

z udziałem Władz Instytutu Zarządzania była dla 
wielu z nich ogromnym przeżyciem.  

Studenci złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy,  

w których będą potwierdzać swoje uczestnictwo  

w zajęciach. 
 

Tematyka niektórych warsztatów: 

EUD: ,,Rola banku w gospodarce" poprowadził dr 
hab. Przemysław Pluskota,  

AME: ,,Badania marketingowe" poprowadził dr 

Leszek Gracz. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   To bardzo ważna uroczystość w naszym szkolnym 

kalendarzu. W poniedziałek- 28 października 2019r. 
w poczet społeczności uczniowskiej zostało 

przyjętych czterdziestu trzech uczniów klas 

pierwszych.  

   Najmłodsi uczniowie zaprezentowali swoje 
umiejętności w przygotowanym wcześniej programie 

artystycznym, a następnie złożyli przysięgę na 

sztandar szkoły i uczestniczyli w ceremonii 
pasowania ołówkiem, po której już oficjalnie zostali 

przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły.  

   Ślubowanie pierwszoklasistów odebrała Pani 
Dyrektor wraz z przedstawicielami Samorządu 

Uczniowskiego. 

   Uroczystość została przygotowana przy 

współudziale Rodziców, którzy przygotowali swoim 
pociechom słodką niespodziankę – kuferek słodkości, 

a także koszulki z logo naszej szkoły. 

   Wszyscy uczniowie otrzymali również pamiątkowy 
dyplom i biret.  

„Naukę czas zacząć… 

Szkoła cichutko drzwi uchyliła, 

dzieci do siebie zaprosiła.” 
Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy wielu 

sukcesów w nauce i powodów do radości! 

 
Agata Markowicz-Narękiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WIZYTA PANA BURMISTRZA 

 

   Dnia 29.10.2019 r. po uroczystym ślubowaniu klas 

pierwszych, naszych PIERWSZOKLASISTÓW 

odwiedził Burmistrz Gminy Goleniów- p. ROBERT 

5. 
6. 

https://owips.com/clipart-12739556


Redakcja Dwójkomaniaka: opiekun: p. M. 
Bodnar; red. naczelna:   

O. Bujko, 5c; z-ca red. nacz.: Z. 

Przybyszewska, 6f; redaktorzy: K. Szymańska, 

6b; H. Segiet, 6d; Oprac. graficzne: Monika 
Bodnar 

Dwójkomaniak, Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Henryka  Sienkiewicza w Goleniowie, 72- 100 

Goleniów, ul. Szarych Szeregów 14, tel./fax 

(091)418 21 37, e-mail: 

KRUPOWICZ. Pogratulował dzieciom, że są już 

pełnoprawnymi uczniami szkoły i wręczył upominki: 
plecaki z długopisem, naklejkami, odblaskiem  

i uchwytem do telefonu. Dzieci były zachwycone  

i szczęśliwe. W spotkaniu uczestniczyła również 

dyrektor SP2 w Goleniowie- p. KRYSTYNA 
BIELECKA- ZAGÓRNA, pomagając p. 

Burmistrzowi w rozdawaniu miłych podarków. 

 
Angelika Bielecka 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

"A oto Polska właśnie..." 
   Dzisiaj Sienkiewiczacy świętowali 101. rocznicę 
odzyskiwania przez Polskę Niepodległości.  

Dziękujemy: p. Izie Tomelli, p. Dorocie Gąsior,  

p. Anecie Krzak, p. Kajetanowi Strukowi, Marudom 

oraz uczniom klas: 7b, 7c i 3b za przygotowanie 
przepięknego widowiska z tej okazji.  

Mogliśmy się wzruszyć, śpiewając wspólnie 

"Mazurka Dąbrowskiego" i pieśni wojenne, zadumać 
nad losem Ojczyzny i docenić, że żyjemy w wolnym 

kraju. 

M. Bodnar 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

GÓRA GROSZA 
    Co roku, na przełomie listopada i grudnia,  
w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka 

zbiórka monet, pod nazwą Góra Grosza. Nasza 

szkoła także się w nią włącza.  

   Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest 
POMOC DZIECIOM, które wychowują się poza 

swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach 

zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem 
akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie 

najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka 

pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra 

potrzebujących. 
Uczniowie i przedszkolaki nie zawodzą, każdy 

przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: 

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest 
największa na świecie. Nie żałujmy więc grosików! 

 

http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/ 
 

 

 

 

 

Udział pocztu  

sztandarowego  
naszej szkoły  

w miejskich  

uroczystościach  

obchodów  
Święta 

Niepodległości. 

 

MB 

http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/


 

SUKCES ALICJI 

 

 

 

 
 
  16 listopada 2019 r., w sobotę, ALICJA 
KOPACZEWSKA, uczennica kl. 8c, uczestniczyła w XV 
Konkursie Recytatorskim Poświęconym Twórczości 
Pisarzy Ziemi Szczecińskiej „SZCZECIŃSKI PARNAS” 
organizowanym przez Szczeciński Oddział 
Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów pod 
Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Oddziału 
Związku Literatów Polskich. 
  Alicja zachwyciła komisję, która przyznała jej II 
MIEJSCE w kategorii klas 7-8, a także członków 
Związku Literatów Polskich, którzy nagrodzili ją za 
szczególne walory recytatorskie. Uczennica 
zaprezentowała fragm. prozy Leszka Hermana  
z „Biblii diabła” oraz wiersz „Perły ważę” Róży 
Czerniawskiej-Karcz. Alicja rozwija zdolności 
recytatorskie w Goleniowskim Domu Kultury 
podczas zajęć HUMANIŚCI z WYBORU prowadzonych 
przez p. Jolantę Kortiak-Gulbinowicz. ALICJO, 
GRATULACJE :) 
  Ali towarzyszyła Nikola Brela, absolwentka SP2  
w Goleniowie i była dobrym, wspierającym duchem. 
Nikola trzy lata temu miała wyróżnienie w tym 
konkursie. 
 

Relację z konkursu mamy dzięki p. J. Kortiak- 
Gulbinowicz. Dziękujemy :) 

 

Wyniki konkursu plastycznego 
„Malujemy muzykę, czyli przekład 

intersemiotyczny 
utworów Stanisława Moniuszki”  

 
   Dnia 21 listopada 2019r. odbył się szkolny etap 
konkursu plastycznego pt. „Malujemy muzykę, czyli 
przekład intersemiotyczny utworów Stanisława 
Moniuszki”, którego organizatorem jest 
Zachodniopomorski Kurator Oświaty i Akademia 
Sztuki w Szczecinie. 

W konkursie wzięło udział 42 uczniów z klas 4-8. 
Zgodnie z regulaminem komisja wyłoniła po 3 prace 
w dwóch kategoriach: I - klasy 4-6, II - klasy 7–8. 
Autorzy wyróżnionych prac zakwalifikowali się do 
drugiego- wojewódzkiego etapu konkursu. 
A oto nasi finaliści: 
I kategoria: klasy 4-6: 
• Hanna Zelek, kl. 5c, 
• Magdalena Rosińska, kl. 5c, 
• Kinga Borecka, kl. 5e. 
II kategoria: klasy 7-8: 
• Martyna Kaszkowiak, kl. 7a, 
• Martyna Porankiewicz, kl. 8c, 
• Pola Kowalewska, kl. 8c. 
 
 Wyróżnionym uczennicom gratulujemy i życzymy 

powodzenia w kolejnym etapie! 

 
Dorota Gąsior 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z PISARKĄ EWĄ 

STADTMULLER, AUTORKĄ KSIĄŻKI 

"ŚWIĘTA KATARZYNA 

ALEKSANDRYJSKA" ✍ 

 
   W piątek (2.10.19r.) klasy drugie, trzecie i czwarta 
miały niezwykłą okazję uczestniczyć w spotkaniu 
autorskim z krakowską poetką Ewą Stadtmuller, 
autorką ponad stu książek, przedstawień i wierszy 
dla dzieci. Pisarce towarzyszył niebywale zdolny 
rysownik- p. Łukasz Zabdyr, autor ilustracji do książki 
o dziejach świętej Katarzyny. Podczas spotkania 
uczniowie mogli dowiedzieć się, jak powstają książki 
oraz kto bierze udział w procesie ich powstawania. 
Gdy p. Ewa opowiadała i rymowała, przekazując 
uczniom wiele cennych rad, pan Łukasz w magiczny 
sposób tworzył na arkuszach świetliki, mrówki, 
słonie... 

7. 8. 



  Na zakończenie, jak na spotkanie autorskie 
przystało- był czas na autografy oraz podpisywanie 
książek przez autorkę i rysownika. Uczniowie, jako 
wyraz wdzięczności, wręczyli laurki i wykazywali się 
znajomością fragmentów książki o patronce 
goleniowskiej parafii.Spotkaniu towarzyszyli:  
p. Krystyna BIELECKA- Zagórna, Dyrektor naszej 
szkoły oraz ksiądz proboszcz- Krzysztof Musiałek-
współorganizator akcji "Czytać, poznawać, 
uczestniczyć". 

Beata Rucińska 
 

 

 

 

 

 

✒KONKURS RECYTATORSKI  

"Rymy dla Katarzyny"- 
Dzieje św. Katarzyny  

napisane wierszem ✍ 
 
  Organizatorem tego ciekawego przedsięwzięcia 
było Stowarzyszenie św. Katarzyny w Goleniowie. 
Konkurs skierowany do klas 1-4 ze Szkół 
Podstawowych nr 1, 2, 8 odbył się 19 listopada 
2019r. w sali widowiskowej GDK-u. Wzięło w nim 
udział 30 uczniów. Każdy z nich zaprezentował przed 
jury i publicznością wybrany fragment książki 
autorstwa krakowskiej poetki Ewy Stadtmuller. 
Naszą szkołę godnie reprezentowało 6 dzieci z klasy 
2b: Ada, Gabrysia, Zosia, Ola P., Kornel i Jaś z klasy 
1b. 
   Konkurs i spotkanie z dziećmi zostało poprzedzone 
czytaniem książki przez znanych goleniowian:  
p. Burmistrza, Dyrektorów Szkół, GDK-u, 
Duchownych, Redaktora GG, Aktorkę i Nauczycielkę. 
  Nasz uczeń- Kornel Żyliński z kl. 2b zajął II miejsce, 
a Jaś Berleć z kl. 1b otrzymał wyróżnienie. Chłopcom 
serdecznie gratulujemy, a dziewczynkom dziękujemy 
za zaangażowanie. 

Beata Rucińska 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chłop wolał iść gdzieś pod drzewo, byle nie robić  

u pana. 
Chłop był wyciskany przez pana. 

Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy. 

Zamożni chłopi nigdy nie wychodzili za mąż za 

biednych, tylko za siebie. 
Jeżeli człowieka porazi prąd elektryczny, należy go 

wyciągnąć z kontaktu i zakopać w ziemi. 

Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia. 
Aby ustrzec tasiemca przed chorobami, należy często 

myć ręce. 

Człowiek jest ssakiem, bo nie znosi jajek, a jeśli, to je 

zjada. 
Mickiewicz spotykał wielu ludzi, od których zawsze 

coś wynosił. 

Wiersze, które pisała Konopnicka, przedstawiały 
obraz nędzy i rozpaczy. 

Chopin już od dawna nie żyje, ale jego muzyka nadal 

prześladuje wielkich pianistów. 
Chorym mówił miłe słówka, pocieszał ich tak, że nikt 

nie tracił nadziei, że umrze. 

Chopin, największy polski kompozytor, pisał 

wyłącznie na fortepianie. 
 

Jak strażacy zobaczą ogień, to sikają. 

Makbet, zabijając Duncana, nadużył trochę jego 
zaufania. 

Robinson z Piętaszkiem wkrótce zaludnili bezludną 

wyspę. 
Grażyna była piękna i wygląd zewnętrzny miała 

identyczny jak u mężczyzny. 

Tadeusz myślał, że owa panna za stołem to dziewica, 

ale to niestety była Telimena. 
Soplica był wysoki, miał długie wąsy i dymiło mu się 

ze strzelby. 



Przed śmiercią Gerwazy był bardzo wesoły, 

dowcipny, towarzyski, a po śmierci stał się bardzo 
surowy, smutny i odludek. 

Wacław kochał Klarę przez dziurę w płocie. 

Kazimierz Wielki chciał zamurować całą Polskę. 

Mona Lisa z uśmiechem spoglądała na Leonarda, 
który ją wymalował po twarzy. 

Leoanardo da Vinci przed malowaniem portretów 

kroił ludzi, aby zapoznać się z ich budową. 
Król Zygmunt powiesił na wieży swój wielki dzwon. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Trasę pokonali w trzy godziny i sześćdziesiąt minut. 

Pod broń powołano całą młodzież - od 16 do 60 lat. 

Nel nałożyła mu piersi na głowę i spokojnie usnęła. 
Oprócz zabitych na polu walki leżało wiele 

obrażonych. 

Mickiewicz urodził się w latach 1789 - 1855. 

Kiedy Adam Mickiewicz zawiódł się na kobiecie, 
wziął się za Pana Tadeusza. 

Nowela "Janko Muzykant" podobała mi się dlatego 

bo Janko miał talent i marnował go. 
Straszne były te krzyżackie mordy. 

Nel bardzo kochała słonia, gdy Staś chciał go zabić, 

zarzuciła mu ręce na szyję i zaczęła się huśtać na 
jego trąbie. 

"Bogurodzica" śpiewana była często na rozpoczęcie 

bitwy pod Grunwaldem. 

Obok grobów smutnych i zaniedbanych stały groby 
tętniące życiem. 

Pięta Achillesa to miejsce, które jest wrażliwe na 

śmierć. 
Dzięki sepuku Japończycy mogli pokazać swoje 

prawdziwe wnętrze. 

Chopin - to najprawdopodobniej największy gracz na 
świecie. 

Czarnecki zebrał dużą kupę chłopską. 

Największym błędem Bolesława Krzywoustego było 

to że podzielił swoich synów na 5 części. 
W Średniowieczu drogi były tak wąskie, że mogły się 

minąć najwyżej dwa samochody. 

Chłop pańszczyźniany musiał znosić panu jajka. 
Kijanka różni się od żaby tym, że nie jest do niej 

podobna. 

Jeż i jaskółka to zwierzęta, które pomagają rolnikowi 

w zjadaniu robaków. 
By chronić drzewa od pożarów spowodowanych 

słońcem, należy sadzić je w cieniu. 

Lekarz przed operacją myje ręce i pielęgniarki. 

Pasteur to wielki uczony, który wynalazł wściekliznę, 
ospę i wiele innych chorób. 

Kwas solny ma silne właściwości rżące. 

Na szczytach Tatr są nagie durnie. 
Na klimat Europy wpływa morze, które nas olewa. 

Na obrazie Chełmońskiego widać chłopca jedzącego 

zupę i bociana. 
A do kotletów była sałata, którą mamusia 

przyprawiła potem. 

Całymi dniami pił po nocach. 

Kiedy ojciec wracał z koniem do domu, to chłopcy 
pchali mu do pyska skórki od chleba. 

Usuwano stare gruzy, a na ich miejsce budowano 

nowe. 
Linijka 20 centymetrowa ma ponad 20 centymetrów. 

Kogut był własnością Marka, który piał codziennie 

na pobudkę.  
 

Zebrał Józef Bułatowicz 

Oprac. K. Szymańska, kl.6b 

 

 

 

 

 

1. Na przerwie… 

a) Lubisz pobyć sam lub spędzać czas z przyjacielem, 
b) Organizujesz większość zabaw. 

c) Przyłączasz się do gry, którą wymyślił ktoś inny. 

 

2. W przyszłym tygodniu macie rywalizować z 
uczniami z innej szkoły w biegu sztafetowym… 

a) W dniu zawodów z pewnością będziesz miał 

podwyższoną temperaturę i pójdziesz do lekarza, 
b) W ten weekend planujesz trening, 

c) Zamierzasz być w drużynie kolegi, on jest świetny w 

biegach. 
 

3. Nauczyciel WF-u bardzo się spóźnia… 

a) Wykorzystujesz ten czas na powtórkę z matematyki, 

b) Czekając na niego organizujesz mecz piłki nożnej, 
c) Gadasz w tym czasie z kolegami. 

 

4. Dziedzina, w której jesteś najlepszy… 
a) Muzyka, 

b) Matematyka, 

c) Gry komputerowe. 

 
5. Najbardziej lubisz  psy… 

a) Ogromne i niezdarne, 

b) Rasowe, 

9. 10. 



c) Małe. 

6. Ten wredny kolega znowu cię prowokuje. Lepiej 
byłoby, gdyby się uspokoił, bo inaczej… 

a) Poskarżysz na niego tacie, 

b) Twoi kumple ci pomogą idasz mu niezły wycisk, 

c) Przećwiczysz na nim sztuki walki. 
 

 

7. Kino z kolegami… 
a) Pojdziesz, jeśli film ci się spodoba, 

b) Nie ma problemu, ale sam wybierasz film, 

c) Prosisz kumpla, by wybrał film. 
 

8. Gdybyś stworzył zespół muzyczny, byłbyś  

w nim… 

a) Perkusistą, 
b) Wokalistą, 

c) Gitarzystą. 

 

9. Kolega zaprosił całą paczkę na mecz piłki nożnej, 

w którym zagra ze swoją drużyną… 

a) Jeśli chłopaki będą w formie, będzie super! 
b) Natychmiast przygotowujesz baner i wymyślasz 

piosenkę, wspierający twoją drużynę, 

c) Co 10 minut zamierzasz intonować: Ole! Ole! 

 
10. Twoim zdaniem… 

a) Inni są źródłem kłótni i zazdrości, 

b) Jest się silniejszym, gdy jest się w grupie, 
c) Od czasu do czasu lepiej poradzić sobie samemu. 

 

Jeśli masz najwięcej a) to: od podniosłych dyskusji 

wolisz spokojne rozmowy ze swoim przyjacielem  
i spotkania w małym gronie. Nie wyobrażasz sobie 

siebie przejmującego inicjatywę; b) bardzo lubisz 

być w grupie, zawsze masz ochotę na wspólną 
zabawę, wpierasz innych, bez problemu ustępujesz 

osobie, która chce przewodzić, nie brakuje ci wiary w 

siebie, jednak miejsce w 1. szeregu nie jest twoim 
marzeniem, wolisz, gdy to inni będą mieli większą 

odpowiedzialność niż ty; c) masz mnóstwo 

entuzjazmu, energii i głowę pełną pomysłów, inni 

ciągle liczą na ciebie; jesteś prawdziwym szefem; im 
więcej jest rzeczy do zrobienia, tym czujesz się 

szczęśliwszy, doskonale też potrafisz rozdzielić 

zadania, idź dalej tą drogą.  

 
Oprac.: Oliwia Bujko, kl. 5c 

na podst. Książki: B. Copper- Royer ,,12 testów, aby 

lepiej poznać siebie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tego ranka jest szaro, buro i ponuro. Leje 

deszcz… 

a) Myślisz: oby po południu pogoda się poprawiła! 

b) Wracasz do łóżka, zbyt przygnębiające! 
c) To idealna pogoda, by włożyć twoje śliczne, nowe 

kalosze! 

 

2. Spędzasz wakacje nad morzem. Woda jest 

lodowata, co nie zachęcało kąpieli. 

a) Mimo wszystko próbujesz, przynajmniej do łydek. 
b) Brr, zostajesz na plaży. Na pewno nie wejdziesz do 

wody. 

c) Zanurzasz się – zimna woda wpływa na krążenie 

krwi. 
 

3. Ola płacze, ponieważ jest pewna, że zawaliła 

kartkówkę z matematyki. 
a) Zobaczymy, poczekajmy na wyniki! 

b) U ciebie również katastrofa, więc płaczesz razem  

z nią. 

c) Zawsze tak mówi, ale i tak dostanie dobrą ocenę. 
 

4. Przygotowany przez mamę kotlet nie nadaje się do 

jedzenia – jest twardy jak podeszwa.       
a) Na szczęście frytki są dobre! 

b) Kupiła go u szewca czy jak? 

c) Z odrobiną ketchupu powinien dać się zjeść. 
 

5. Twoje koleżanki lubią cię, ponieważ… 

a) Mogą na tobie polegać. 

b) Jesteś przywódczynią grupy. 
c) Zawsze widzisz świat w jasnych barwach. 

 

6. Twój brat zjadł na kolację paczkę herbatników  

z czekoladą… 

a) Następnym razem schowasz je tak, że ich nie 

znajdzie. 
b) Jesteś pewna, że mama kupi kolejne. 

c) Zamierzasz pokazać mu, co o nim myślisz. 

 
7. Rano budzisz się… 
a) Spokojnie przeciągając się. 
b) Z uśmiechem na ustach- to będzie wspaniały 

dzień! 
c) Narzekasz na dzwoniący budzik. 



 
8. Dostałaś jedynkę z polskiego… 
a) Koniecznie muszę ją poprawić! 
b) Jestem beznadziejna. 
c) Złe oceny się zdarzają, następnym razem lepiej 

mi pójdzie. 
 

9. Twój chłopak i ty to już skończone. Pocieszasz 
się, tłumacząc sobie… 

a) Tak jest dużo lepiej. 
b) On nie był dla ciebie wystarczająco dobry. 
c) Na nim świat się nie kończy- nie ten, to inny. 
10. Które ze stwierdzeń wybrałabyś, aby opisać 

swój dzisiejszy humor? 
a) Wszystko mnie denerwuje. 
b) Jutro będzie lepiej. 
c) Tak mało potrzeba mi do szczęścia. 

 

   Najwięcej odpowiedzi: a) jesteś osobą, którą 

można określić mianem pesymistki, widzisz życie 

raczej w szarych niż różowych barwach. Gdzie się 
podziała twoja szczęśliwa gwiazda? Na pewno 

niedługo zaświeci. Uwierz w siebie; b) starasz się 

być obiektywna, nie nastawiasz się z góry na 
porażkę, analizujesz każdą sytuację i prawidłowo ją 

oceniasz, zanim spakujesz walizkę, oglądasz 

prognozę pogody, zręcznie i rozsądnie kierujesz 
swoim życiem; c) urodziłaś się, myśląc, że jesteś 

szczęściarą, idziesz przez życie z podniesioną głową, 

nie przejmujesz się porażkami, pozytywnie patrzysz 

na życie i ludzi, nawet jeśli dostaniesz gorszą ocenę, 
nie przejmujesz się, na pewno następnym razem 

będzie dużo lepiej   

 
Oprac.: Z. Przybyszewska, kl. 6f 

na podst. Książki: B. Copper- Royer ,,12 testów, aby 

lepiej poznać siebie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Życie Julii jest cudowne. Mieszka w Stanach 
Zjednoczonych, chodzi do świetnej szkoły, śpiewa  

i prowadzi popularny kanał w sieci. Po prostu 

"american dream".  

  Pewnego dnia, kiedy jej rodzice decydują się na 
powrót do Polski, wszystko się zmienia. Julia będzie 

musiała odnaleźć się w nowej szkole– Liceum 

Milenijnym rządzonym przez EKIPY: sportowców, 
nerdów, vlogerów, muzyków, fanki pięknego looku  

i VIP-ów, której przewodzi zadufana Wiktoria. 

Razem z Magentą, szkolną outsiderką, i Kubą, 
niespełnionym muzykiem, stworzą paczkę 

wykluczonych. Niedługo w szkole odbędzie się 

coroczny konkurs muzyczny, w którym do wygrania 

będzie stypendium i wyjazd do Stanów 
Zjednoczonych. Julia nie może przegapić takiej 

okazji. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  Witajcie w Santa Clara, meksykańskim mieście 

cudów. To tutaj, raz do roku, duchy zmarłych 
przybywają do naszego świata, aby miło spędzić 

dzień w towarzystwie najbliższych. Jest to czas 

wielkiej radości dla wszystkich poza szesnastoletnią 

Salmą. Osierocona dziewczynka nigdy nie poznała 
swoich rodziców i dlatego nie może sprowadzić ich 

na ziemię. Wszystko zmienia się, gdy w ręce Salmy 

wpada tajemniczy medalion. Dzięki mocy amuletu 
dziewczynka dowiaduje się, jak odszukać mamę  

i tatę. Wkrótce ona i jej przeszywani bracia, Jorge  

i Pedro, rozpoczną niezwykłą wyprawę, która 

przeniesie całą trójkę w zaświaty. W krainie duchów 
czeka ich wspaniała przygoda, w czasie której Salma 

odkryje prawdę o rodzinie oraz własnych, głęboko 

11.

. 

12. 



ukrytych zdolnościach, mocach, o których nie miała 

dotąd pojęcia. 
 

Oprac. Kasia Szymańska, 6b  

i Zuzia Przybyszewska, 6f 

na podst.: https://kultura.onet.pl 
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HASŁO ........................................................ 

1. Idziemy do niej po wakacjach. 

2. Typowy kolor liści. 
3. Owoc dębu. 

4. Zjawisko pogodowe nieprzyjazne  człowiekowi. 

5. Skacze i pojawia się przy jeziorach i terenach 
podmokłych. 

6. Ochrania przed deszczem. 

                                                                              

Zuzanna Przybyszewska, kl.6f 

 

 

 

   Luigi’s Mansion 3 to jedna z ciekawszych 

propozycji ze strony Nintendo dla młodszych graczy. 

Tytuł ten swą premierę miał w 2019 roku na 

Nintendo Switch. Po raz kolejny można się tutaj 

wcielić w rolę Luigiego, brata Mario, który odwiedza 

nawiedzone rezydencje i walczy z duchami.      

 Brat Mario też może!  

   Większość tytułów w świecie Mario kojarzona jest 

właśnie z wąsatym hydraulikiem w czerwonym 

ubraniu. Tymczasem niemal w każdym z nich obecny 

jest także Luigi. Brat Mario swój pierwszy 

samodzielny tytuł dostał dopiero w 2001 roku, kiedy 

to na rynku ukazała się pierwsza część Luigi’s 

Mansion. Po 12 latach na 3DS pojawiła się druga 

odsłona Luigi’s Mansion. Obie części sprzedały się  

w liczbie blisko 7 mln egzemplarzy, co świadczy  

o sporym sukcesie całej serii. W Luigi’s Mansion 3 

nasz główny bohater po raz kolejny wchodzi do 

nawiedzonych domów, gdzie musi szukać swego 

brata. Do walki z duchami ma jedynie latarkę oraz 

specjalny odkurzacz. Ten drugi wzorowany jest 

przede wszystkim na sprzęcie, z którego korzystali 

Pogromcy Duchów. Naszym zadaniem jest zatem 

otwieranie poszczególnych pomieszczeń oraz walka  

z duchami. W zależności od siły i wielkości zjawy do 

pojedynku potrzebny nam będzie sam odkurzacz 

lub w komplecie z latarką. Najpierw światłem 

musimy osłabić ducha, a następnie wciągnąć go do 

urządzenia. W czasie rozgrywki napotykać będziemy 

na bossów, jak i naszym zadaniem będzie 

rozwiązywanie zagadek logicznych.   

 Groza bez straszenia 

  Luigi’s Mansion 3 dedykowany jest młodszym 

graczom, dlatego też nie panuje tutaj klasyczny 

klimat grozy, który mógłby być zbyt traumatyczny 

dla młodszych dzieci. Fabuła, sama rezydencja czy 

duchy utrzymane są w przyjemnej konwencji, przez 

co dzieci nie będą musiały bać się otwierania 

kolejnych drzwi – to nie Resident Evil! Luigi’s 

Mansion 3, stworzony został specjalnie  

w kreskówkowej stylistyce o bardzo ładnej i miłej dla 

oka grafice, która może się kojarzyć z ostatnimi 

tytułami na Nintendo Switch. Jest to gra 

zręcznościowa, która nie powinna wiązać się ze zbyt 

dużym poziomem trudności dla dziecka. Szczerze 

polecam!  

Oprac.:  Hubert Segiet, kl. 6d   
na podst.: https://www.spidersweb.pl 

obraz ze str.: https://www.bing.com  
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Wyszukała: Zuzia Przybyszewska, kl. 6f 
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SP2 DRUGIE MIEJSCE 

W WOJEWÓDZTWIE MA! 

 

   W tę sobotę 14 września 2019 r. na stadionie 
miejskim w Goleniowie odbył się Sportowy Piknik  

z OSiR-em "Bądź Fit", podczas którego odbyła się 

Gala Finalistów Imprez Sportowych. Dyrektor OSiR-

u- p. Andrzej Łukasiak, Wiceburmistrz Gminy 
Goleniów- p. Henryk Zajko, Dyrektor Wydziału 

Edukacji, Kultury i Sportu- p. Janina MUCEK oraz 

przedstawiciel Wojewódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego w Szczecinie wręczyli listy gratulacyjne 

i nagrody rzeczowe najlepszym uczniom w sporcie ze 

szkół Gminy Goleniów oraz listy gratulacyjne ich 
nauczycielom, dyrektorom szkół i rodzicom. Z ich 

rąk nagrody (dwa puchary, dyplomy, czek na 1000 zł, 

list gratulacyjny dla p. Dyrektor KRYSTYNY 

BIELECKIEJ- ZAGÓRNEJ) odbierała wicedyrektor 
SP2 p. BEATA GLĄDAŁA oraz nasi nauczyciele: p. 

HANNA GRZEGRZÓŁKA, p. SŁAWOMIR 

SZWARC i p. MICHAŁ STANIUCHA. NASI 
UCZNIOWIE ZAJĘLI II MIEJSCE W 

RYWALIZACJI SPORTOWEJ SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH W ROKU SZK. 2018/2019. 

Serdecznie gratulujemy odniesionego sukcesu  
i życzymy kolejnych!  
 

Więcej informacji na stronie: 
http://www.osir.goleniow.pl/…/7717-badz-fit-czyli-

piknik-w-… 

MBodnar 
 

SP 2 Najlepsza! 
 

   Dnia 9 października odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

Dziewcząt i Chłopców w ramach Igrzysk Dzieci. 

Obie drużyny okazały się najlepsze nie dając żadnych 
szans swoim przeciwnikom, zdobywając Mistrzostwo 

Powiatu, jednocześnie awansując do Mistrzostw 

Województwa! 

Kolejny sukces SP 2 Goleniów  

na Mistrzostwach Województwa! 
 

   23 października 2019r. odbyły się Mistrzostwa 

Województwa w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych Dziewcząt i Chłopców w Tychowie. 
Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły  

w kategorii Igrzysk Dzieci Szkół Podstawowych. 

Oba zespoły zaprezentowały się znakomicie. Na 21 
zespołów Mistrzów Powiatu nasze dziewczęta 

wywalczyły srebrny medal, natomiast chłopcy 

brąz. 
  Serdecznie gratulujemy dzieciom, rodzicom oraz 

trenerom Hannie Grzegrzółce i Sławomirowi 

Szwarcowi. 

   Wielkie brawa dla zawodników, rodziców oraz 
opiekunów! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

15. 

16. Niepodpisane cliparty ze str.: pinterest.com 
Wyszukała: M. Bodnar 

 


