
TeamNews
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 35
ul. Mirtowa 2
30-698, Kraków

Numer 13 03/16

W naszym numerze:

W I O S N A !

  Balet - moja pasja ................ 2
  Wiosenne makijaże .............. 4
  Piekielny kęsek .................... 5
  Gadżet ................................... 6
  Podróże kształcą .................. 7
  Z życia szkoły  ...................... 8
  Sportivo ................................ 9
  Strefa ucznia ....................... 10

Wiosna musi przecież wreszcie
przyjść. A jeżeli nie, to jej
pomożemy!
W naszej szkole już odbywają
się wydarzenia związane z
wiosną: kiermasze wielkanocne,
na których można kupić piękne
ozdoby wykonane przez
uczniów, a czasem rodziców i
nauczycieli. 
Przygotowujemy także wspa-
niałe przedstawienie o tematyce
wielkanocnej - wszystkim nam
przyda się chwila zadumy nad
naszym życiem i wartościami,
jakie wyznajemy.

Przygotowując koszyczek wielkanocny spytajcie
dziadków i rodziców co oznaczają poszczególne
pokarmy wkładane do niego. Możecie być
zaskoczeni ich uniwersalną wymową. No i
oczywiście nie zapomnijcie po prostu odpocząć
od pośpiechu, pracy, natłoku natrętnych spraw. 

Życzymy Wam zdrowych, spokojnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych, pełnych rodzinnego ciepła
oraz prawdziwej bliskości. Oraz bardzo mokrego
Śmigusa-Dyngusa! Przecież tradycji musi stać się
zadość...

REDAKCJA TEAM NEWS
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''B A L E T - M O J A   P A S J A''
Jako 6-letnia dziewczynka poszłam na
swoją pierwszą lekcję baletu do Akademii
Tańca L'art de la danse na krakowskim
rynku. Ładnie by brzmiało, gdybym
napisała coś w stylu "od pierwszego
wejrzenia moje serce pokochało tę sztukę
nad sztukami, jaką jest właśnie balet".
Niestety rzeczywistość była trochę inna.

Jeśli mam być szczera, to na zajęcia
chodziłam wyłącznie z powodu mojej
przyjaciółki z przedszkola - Oli. Razem
miałyśmy ubaw po pachy przez cały rok.
Wszystko wydawało się takie zabawne,
dopóki nie przestała chodzić na balet.
Byłam totalnie "nieogarnięta" na lekcjach
baletu. Nie chciało mi się ćwiczyć i stałam
się najsłabszym ogniwem w grupie.
Wszyscy powtarzali: "To są wyrzucone
pieniądze! Lepiej zapisać ją na plastykę",
jednak moja mama nie dawała za
wygraną. Od zawsze kochała balet i
głęboko wierzyła, że kiedyś się "obudzę'. I
jak się okazało później - miała rację.

Po dwóch straconych latach przeniosłam
się do innej krakowskiej szkoły tańca
"Impression Dance Complex" w 2010
roku. Panowała tam zupełnie inna
atmosfera, która zmotywowała mnie do
pracy. Poznałam nowe przyjaciółki -
Helenę i Martynę oraz niesamowitą
nauczycielkę rytmiki - panią Anię. Można
powiedzieć, że właśnie rytmika pobudziła
moje obie półkule mózgu, bo nie dość, że
stałam się jedną z najlepszych w grupie,
to jeszcze znacznie polepszyłam swoje
wyniki w nauce. Taki początek miała moja
obsesja na punkcie tańca.
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N I K O L A  M O D E L S K A
Gdy moją grupę przejęła pani Martyna -
genialna nauczycielka baletu, dosłownie
zwariowałam, uzależniłam się od tańca.
Niebawem, doszły nam nowe formy
tańca: jazz, taniec współczesny /modern/, 
a w 2014 jeszcze godzina hip-hopu. Rok
2014 był dla mnie "złotym rokiem". Na
występie końcoworocznym tańczyłam 11
układów, w tym 2 solówki - jedną z baletu
/na pointach/, drugą  z modernu. Próby
miałam codziennie, a moje ciało
pokrywały siniaki, których mimo
wszystko nie dało się porównać z tym, co
miałam na stopach po tańcu w pointach.
Pointy to baletki z drewna i gipsu, w
których tancerka stoi na samych
czubkach palców. Mają niestety wiele
wad, m.in. zdarta do mięsa skóra palców,
krwiaki pod paznokciami.
Balet to najtrudniejsza forma tańca i
sportu. Ma setki zasad, których
absolutnie trzeba przestrzegać. Godziny
ćwiczeń przy drążku wyrzeźbiły moje
łydki i uda, a na moich stopach pojawiło
się podbicie i z niecierpliwością czekam
na pożądane w balecie przeprosty w
kolanach.
Trzeba tańczyć delikatnie jak piórko,
skakać jak piłeczka. Choć twoje stopy
krwawią, a mięśnie trzęsą się z wysiłku,
nie możesz pokazać tego publiczności.
Tak właśnie wygląda zawodowy balet.

We wrześniu 2015 zmieniłam szkołę na
Studio Baletowe Opery Krakowskiej i
uczę się w nim do dziś. Pewne jest to, że
balet nie jest dla wszystkich: trzeba być
człowiekiem odpornym na ból, silnym,
umiejącym zatracić się w tańcu.
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HAND  MADE ...

W IO S E N N E    M A K I J A Ż E

Dziewczyny... do palet!!! Czas na małe i nieco większe zmiany w wyglądzie! Do
uzyskania tego efektu użyłyśmy szminki od Chanel. Kolor jest dziewczęcy, ale mocny.
Szminka nadaje ustom połysk i różowy kolor.

Poniżej makijaż oczu: paleta cieni do powiek od Cristiana Dior,  tusz do rzęs z Estee
Lauder i rozświetlacz z Inglot. Jest to idealny makijaż na wyjścia wszelkiego rodzaju.
Wyrafinowany brązowy cień podkreśla kolor oczu. W makijażu ust użyłyśmy szminki
Wibo o odcieniu malinowym. Optycznie powiększa usta, dzięki czemu wydają się
większe i pełniejsze. Dopełnieniem tego makijażu jest... UŚMIECH :)

                                                                       Aleksandra Bielak i Julia Tomczyk, kl. I B
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PIEKIELNY  KĘSEK

W I E L K A N O C   N A   S T O Ł A C H

Mazurek różano-czekoladowo-
marcepanowy

500 g mąki pszennej
szczypta soli
50 g cukru pudru
250 g masła, zimnego
3 żółtka
1 łyżka kwaśnej śmietany

Składniki szybko zagnieść i schłodzić w
lodówce na pół godziny. Po
rozwałkowaniu i nakłuciu widelcem upiec
w temp. 190 stopni przez 20 minut.

100 g konfitury z róży
250 g marcepanu
100 g roztopionej czekolady gorzkiej

Konfiturę rozsmarować na ostudzonym
kruchym spodzie. Pokryć warstwą
rozwałkowanego między folią marcepanu.
Wierzch zalać roztopioną czekoladą.

Kruche ziołowe babeczki z jajkiem

W sklepach możemy kupić obecnie
gotowe  korpusy babeczek. Są one w
dwóch smakach: słodkim i słonym.
Oczywiście tutaj będziemy potrzebować 
korpusy słone.
Przygotuj ponadto: 

5 lub 6 jajek
pęczek szczypiorku
pół słoiczka majonezu
do smaku: sól, pieprz.

Jajka gotujemy, a następnie obieramy ze
skorupek i kroimy w kawałeczki. Siekamy
drobno szczypiorek i dodajemy do jajek.
Dodajemy majonez i przyprawiamy do
smaku solą i pieprzem.
Nadzienie nakładamy do babeczek,
posypujemy szczypiorkiem lub rzeżuchą.www.mojewypieki.com

www.mojegotowanie.pl
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GADŻET ...

USB huby

Co to są huby?To po prostu rozdzielacze,
które bardzo ułatwią nam pracę biurową.
Są pomyślane tak, abyśmy mogli podpiąć
do komputera kilka urządzeń
korzystających z portu USB. 

Dzięki nim będziemy mogli podłączyć
kilka urządzeń /niektóre urządzenia mają
nawet 7 lub więcej wejść/. 

Jedyna rzecz, którą warto przed kupnem
sprawdzić, to prędkość przesyłu danych.
Najlepiej wybrać te, oferujące porty 3.0
oraz transfer 5 lub więcej Gb/s.

Warto też zwrócić uwagę na odstęp
pomiędzy gniazdami. Jeśli będzie duży,
będziemy mieli możliwość łatwego
podłączania szerokich wtyków. Dobrym
pomysłem jest także dioda informująca
nas o stanie urządzenia.

A tak przy okazji, czy zauważyliście jak
ważny jest tzw. design produktu? Nie
wiecie o co chodzi? Już spieszymy z
podpowiedzią. Design to wyrażenie, które
zrobiło prawdziwą karierę z języku
polskim. Z angielskiego oznacza po
prostu "projekt". Chodzi o to, że nawet
mały, wydawałoby się, prosty produkt
wprowadzany na rynek musi być
odpowiednio zaprojektowany. 

Powinien przyciągać naszą uwagę, czyli
być po prostu atrakcyjny wizualnie.
Równie ważne jest to, aby był
funkcjonalny, o ergonomicznej budowie.
Dopiero połączenie tych dwóch cech daje
nam w pełni udany produkt, który
zdobędzie nabywcę.

Jak Wam się podoba na przykład
rozdzielacz w formie zabawnego ludzika?
Przedmioty mogą być zarówno
funkcjonalne, jak i ładne. I nie zawadzi
odrobina poczucia humoru :)

imged.pl

www.cdrinfo.pl
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P O D R Ó Ż E   K S Z T A Ł C Ą
Jodłówka Tuchowska to malutka
miejscowość koło Tarnowa. 
Czyste powietrze, zielone lasy, łąki to
idealne miejsce do wypoczynku. Ośrodek
jest estetyczny, przytulny, posiada :
siłownię, boisko, świetlice, sale
gimnastyczną. 
W tej uroczej wsi spędziliśmy 6 dni. 

Nasza zielona szkoła nie polegała  na
samym leniuchowaniu i zwiedzaniu
tutejszych zabytków. Mielimy również
różnego rodzaju lekcje: zajęcia z
psychologiem, rekreacyjne, lekcje języka
polskiego i języka angielskiego. Mimo to
uważam (i myślę, że moi koledzy i
koleżanki zgodzą się ze mną), że była to
naprawdę udana wycieczka, którą długo
będziemy pamiętać i wspominać.

Tamtejsi nauczyciele, opiekunowie byli
dla nas bardzo sympatyczni i ugodowi.
Każdy dzień był dobrze zaplanowany.
Pogoda nie sprzyjała, ale na nudę nikt nie
narzekał. Oprócz nauki były tańce, grille,
zabawy, spacery.

Oprócz zajęć w ośrodku mieliśmy
zorganizowane wycieczki do Tarnowa
oraz Muzeum Przyrodniczego i Skalnego
Miasta w Ciężkowicach. Sporo się
dowiedzieliśmy i dużo zobaczyliśmy,
mieliśmy także okazję do tego, aby trochę
ze sobą pobyć razem.

Dziękujemy naszym nauczycielom za
zorganizowanie nam  fantastycznego
wyjazdu i za opiekę.
                               
                               Aleksandra Guzik, II A
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Z  ŻYCIA  SZKOŁY
Dnia 16 marca br. odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty. Od godziny 9 do 12
(teoretycznie, w praktyce trwało to o ponad godzinę dłużej) odwiedzały nas szkoły ze
Swoszowic i z osiedla Kliny.
W programie najpierw był krótki występ na sali gimnastycznej (piosenki, taniec oraz
gimnastyka artystyczna w wykonaniu Alicji z klasy II A), następnie przeszliśmy po
klasach, w niektórych nauczyciele przygotowali krótkie prezentacje i pokazy (klasa
matematyczna, sala językowa, biologiczna, itp). O godzinie 9-ej przyjechała do nas
szkoła ze Swoszowic, w sumie około 80 osób! O godzinie 12-ej przyjechali uczniowie z
Klin. Obie szkoły miały taki sam plan ,,wycieczki”. 
O godzinie 17 zaczęła się druga część Dnia Otwartego – tym razem do naszej szkoły
mogli przyjechać rodzice z dziećmi. Przyszło kilkanaście osób, zdecydowana
większość (szczególnie dzieci) były zadowolone z naszej szkoły. Jako uczniowie
gimnazjum pomagaliśmy oprowadzać gości, reprezentowaliśmy szkołę, a gdy pracy
było mniej... nie mogliśmy narzekać na nudę, bawiliśmy się ze Stefanem – naszym
modelem ludzkiego szkieletu, wyciągaliśmy chomika i inne rzeczy, o których lepiej
żeby nasi nauczyciele nie wiedzieli ;) 
                                                                                                               Jakub Zawada II A 



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 13 03/2016 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL TeamNews

S P O R T I V O ...

Marcin Gortat

Ten mierzący 2 metry i 14 cm zawodnik gra na pozycji środkowego. W młodości
Marcin uprawiał lekkoatletykę (skok wzwyż) i piłkę nożną. Mówi płynnie po angielsku,
niemiecku i serbsku. Jest fanem MMA. Wspiera i współpracuje z Wojskiem Polskim.
Jego dotychczasowe kluby to ŁKS Łódź, RheinEnergie Kolonia (Bundesliga), Orlando
Magic (NBA), Phoenix Suns i wreszcie Washington Wizards. Marcin zdobył Puchar
Niemiec (2004, 2005, 2007), Mistrzostwo Niemiec (2005/2006) i Wicemistrzostwo NBA
(2008/2009). Jako trzeci Polak zagrał w NBA, wystąpił w play-off NBA, zanotował
double-double w NBA, wystąpił w wielkim finale NBA oraz znalazł się na oficjalnej
liście koszykarzy nominowanych do udziału w All Stars Game.

This 2 metre 14 cm tall center is a professional basketball player. As a teenager he
trained athletics /high jump/ and football. He speaks English, German and Serbian
fluently. He is a fan of MMA. He supports and cooperates with the Polish Army.
He was a member of the following basketball teams: ŁKS Łódź, RheinEnergie Koln
/Bundesliga/, Orlando Magic /NBA/, Phoenix Suns and finally Washinghton Wizards. In
his career he achieved the highest trophies in Germany /2004, 2005, 2007/, became the
champion of Germany /2005/2006/ and vice-champion of the USA /2008/2009/. As the
third Polish player in history he played in NBA, NBA play-offs, scored double-double
in NBA, played in the NBA finals, was officially nominated to take part in All Stars
Game.
                                                                                                            Patryk Skowroński, I B

www.zimbio.com sport.se.pl
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STREFA  UCZNIA

Przysłowia 
o przyjaźni:

R e d a k c j a
 TeamNews

Aleksandra Bielak, I B
Aleksandra Guzik, I B
Alicja Kowalczyk, II A
Nikola Modelska, I B
Patryk Skowroński, I B
Julia Tomczyk, IB
Joanna Wrona, II A
Jakub Zawada, II A
p. Renata Marona
p. Karina Sikora

"Prawdziwych przyjaciół
poznaje się w biedzie."

"Nie ten przyjaciel, co cię
chwali, ale ten, co ci

prawdę mówi." 

"Kto znalazł przyjaciela,
skarb znalazł." 

"Dla przyjaciela nowego
nie opuszczaj starego."

"Gdzie złe przypadki, tak
przyjaciel rzadki."

Uczeń klasy II A naszego gimnazjum Kamil Kaczmarczyk
zajął 1 miejsce wśród zawodników z Krakowa oraz 5
miejsce w Małopolsce w Jesiennych Indywidualnych
Biegach Przełajowych organizowanych przez Małopolski
Szkolny Związek Sportowy. Wielkie brawa dla Kamila!!

"Jeżeli będziesz dobry, 
wtedy i twoje uczynki będą dobre.

Bo dobre drzewo rodzi dobre owoce."
                                                   

Ks. Prof. Józef Tischner
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	Poniżej makijaż oczu: paleta cieni do powiek od Cristiana Dior,  tusz do rzęs z Estee Lauder i rozświetlacz z Inglot. Jest to idealny makijaż na wyjścia wszelkiego rodzaju. Wyrafinowany brązowy cień podkreśla kolor oczu. W makijażu ust użyłyśmy szminki Wibo o odcieniu malinowym. Optycznie powiększa usta, dzięki czemu wydają się większe i pełniejsze. Dopełnieniem tego makijażu jest... UŚMIECH :)
	Aleksandra Bielak i Julia Tomczyk, kl. I B

	PIEKIELNY  KĘSEK
	W I E L K A N O C   N A   S T O Ł A C H
	Mazurek różano-czekoladowo-marcepanowy
	500 g mąki pszennej
	szczypta soli
	50 g cukru pudru
	250 g masła, zimnego
	3 żółtka
	1 łyżka kwaśnej śmietany

	Składniki szybko zagnieść i schłodzić w lodówce na pół godziny. Po rozwałkowaniu i nakłuciu widelcem upiec w temp. 190 stopni przez 20 minut.
	100 g konfitury z róży

	Kruche ziołowe babeczki z jajkiem
	250 g marcepanu
	100 g roztopionej czekolady gorzkiej

	W sklepach możemy kupić obecnie gotowe  korpusy babeczek. Są one w dwóch smakach: słodkim i słonym. Oczywiście tutaj będziemy potrzebować  korpusy słone.
	Konfiturę rozsmarować na ostudzonym kruchym spodzie. Pokryć warstwą rozwałkowanego między folią marcepanu. Wierzch zalać roztopioną czekoladą.
	Przygotuj ponadto:
	5 lub 6 jajek
	pęczek szczypiorku
	pół słoiczka majonezu
	do smaku: sól, pieprz.

	Jajka gotujemy, a następnie obieramy ze skorupek i kroimy w kawałeczki. Siekamy drobno szczypiorek i dodajemy do jajek. Dodajemy majonez i przyprawiamy do smaku solą i pieprzem.
	Nadzienie nakładamy do babeczek, posypujemy szczypiorkiem lub rzeżuchą.

	GADŻET ...
	USB huby
	Co to są huby?To po prostu rozdzielacze, które bardzo ułatwią nam pracę biurową. Są pomyślane tak, abyśmy mogli podpiąć do komputera kilka urządzeń korzystających z portu USB.
	Dzięki nim będziemy mogli podłączyć kilka urządzeń /niektóre urządzenia mają nawet 7 lub więcej wejść/.
	Jedyna rzecz, którą warto przed kupnem sprawdzić, to prędkość przesyłu danych. Najlepiej wybrać te, oferujące porty 3.0 oraz transfer 5 lub więcej Gb/s.
	A tak przy okazji, czy zauważyliście jak ważny jest tzw. design produktu? Nie wiecie o co chodzi? Już spieszymy z podpowiedzią. Design to wyrażenie, które zrobiło prawdziwą karierę z języku polskim. Z angielskiego oznacza po prostu "projekt". Chodzi o to, że nawet mały, wydawałoby się, prosty produkt wprowadzany na rynek musi być odpowiednio zaprojektowany.
	Warto też zwrócić uwagę na odstęp pomiędzy gniazdami. Jeśli będzie duży, będziemy mieli możliwość łatwego podłączania szerokich wtyków. Dobrym pomysłem jest także dioda informująca nas o stanie urządzenia.
	Powinien przyciągać naszą uwagę, czyli być po prostu atrakcyjny wizualnie. Równie ważne jest to, aby był funkcjonalny, o ergonomicznej budowie. Dopiero połączenie tych dwóch cech daje nam w pełni udany produkt, który zdobędzie nabywcę.
	Jak Wam się podoba na przykład rozdzielacz w formie zabawnego ludzika? Przedmioty mogą być zarówno funkcjonalne, jak i ładne. I nie zawadzi odrobina poczucia humoru :)

	P O D R Ó Ż E   K S Z T A Ł C Ą
	Jodłówka Tuchowska to malutka miejscowość koło Tarnowa.
	Tamtejsi nauczyciele, opiekunowie byli dla nas bardzo sympatyczni i ugodowi. Każdy dzień był dobrze zaplanowany. Pogoda nie sprzyjała, ale na nudę nikt nie narzekał. Oprócz nauki były tańce, grille, zabawy, spacery.
	Czyste powietrze, zielone lasy, łąki to idealne miejsce do wypoczynku. Ośrodek jest estetyczny, przytulny, posiada : siłownię, boisko, świetlice, sale gimnastyczną.
	Oprócz zajęć w ośrodku mieliśmy zorganizowane wycieczki do Tarnowa oraz Muzeum Przyrodniczego i Skalnego Miasta w Ciężkowicach. Sporo się dowiedzieliśmy i dużo zobaczyliśmy, mieliśmy także okazję do tego, aby trochę ze sobą pobyć razem.
	W tej uroczej wsi spędziliśmy 6 dni.
	Nasza zielona szkoła nie polegała  na samym leniuchowaniu i zwiedzaniu tutejszych zabytków. Mielimy również różnego rodzaju lekcje: zajęcia z psychologiem, rekreacyjne, lekcje języka polskiego i języka angielskiego. Mimo to uważam (i myślę, że moi koledzy i koleżanki zgodzą się ze mną), że była to naprawdę udana wycieczka, którą długo będziemy pamiętać i wspominać.
	Dziękujemy naszym nauczycielom za zorganizowanie nam  fantastycznego wyjazdu i za opiekę.
	Aleksandra Guzik, II A

	Z  ŻYCIA  SZKOŁY
	Dnia 16 marca br. odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty. Od godziny 9 do 12 (teoretycznie, w praktyce trwało to o ponad godzinę dłużej) odwiedzały nas szkoły ze Swoszowic i z osiedla Kliny.
	W programie najpierw był krótki występ na sali gimnastycznej (piosenki, taniec oraz gimnastyka artystyczna w wykonaniu Alicji z klasy II A), następnie przeszliśmy po klasach, w niektórych nauczyciele przygotowali krótkie prezentacje i pokazy (klasa matematyczna, sala językowa, biologiczna, itp). O godzinie 9-ej przyjechała do nas szkoła ze Swoszowic, w sumie około 80 osób! O godzinie 12-ej przyjechali uczniowie z Klin. Obie szkoły miały taki sam plan ,,wycieczki”.
	O godzinie 17 zaczęła się druga część Dnia Otwartego – tym razem do naszej szkoły mogli przyjechać rodzice z dziećmi. Przyszło kilkanaście osób, zdecydowana większość (szczególnie dzieci) były zadowolone z naszej szkoły. Jako uczniowie gimnazjum pomagaliśmy oprowadzać gości, reprezentowaliśmy szkołę, a gdy pracy było mniej... nie mogliśmy narzekać na nudę, bawiliśmy się ze Stefanem – naszym modelem ludzkiego szkieletu, wyciągaliśmy chomika i inne rzeczy, o których lepiej żeby nasi nauczyciele nie wiedzieli ;)
	Jakub Zawada II A

	S P O R T I V O ...
	Marcin Gortat
	Ten mierzący 2 metry i 14 cm zawodnik gra na pozycji środkowego. W młodości Marcin uprawiał lekkoatletykę (skok wzwyż) i piłkę nożną. Mówi płynnie po angielsku, niemiecku i serbsku. Jest fanem MMA. Wspiera i współpracuje z Wojskiem Polskim.
	Jego dotychczasowe kluby to ŁKS Łódź, RheinEnergie Kolonia (Bundesliga), Orlando Magic (NBA), Phoenix Suns i wreszcie Washington Wizards. Marcin zdobył Puchar Niemiec (2004, 2005, 2007), Mistrzostwo Niemiec (2005/2006) i Wicemistrzostwo NBA (2008/2009). Jako trzeci Polak zagrał w NBA, wystąpił w play-off NBA, zanotował double-double w NBA, wystąpił w wielkim finale NBA oraz znalazł się na oficjalnej liście koszykarzy nominowanych do udziału w All Stars Game.
	This 2 metre 14 cm tall center is a professional basketball player. As a teenager he trained athletics /high jump/ and football. He speaks English, German and Serbian fluently. He is a fan of MMA. He supports and cooperates with the Polish Army.
	He was a member of the following basketball teams: ŁKS Łódź, RheinEnergie Koln /Bundesliga/, Orlando Magic /NBA/, Phoenix Suns and finally Washinghton Wizards. In his career he achieved the highest trophies in Germany /2004, 2005, 2007/, became the champion of Germany /2005/2006/ and vice-champion of the USA /2008/2009/. As the third Polish player in history he played in NBA, NBA play-offs, scored double-double in NBA, played in the NBA finals, was officially nominated to take part in All Stars Game.
	Patryk Skowroński, I B
	STREFA  UCZNIA
	Przysłowia  o przyjaźni:
	"Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie."  "Nie ten przyjaciel, co cię chwali, ale ten, co ci prawdę mówi."   "Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł."   "Dla przyjaciela nowego nie opuszczaj starego."  "Gdzie złe przypadki, tak przyjaciel rzadki."
	R e d a k c j a
	TeamNews
	Uczeń klasy II A naszego gimnazjum Kamil Kaczmarczyk zajął 1 miejsce wśród zawodników z Krakowa oraz 5 miejsce w Małopolsce w Jesiennych Indywidualnych Biegach Przełajowych organizowanych przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy. Wielkie brawa dla Kamila!!
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	"Jeżeli będziesz dobry,  wtedy i twoje uczynki będą dobre. Bo dobre drzewo rodzi dobre owoce."                                                     Ks. Prof. Józef Tischner
	Jakub Zawada, II A
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