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Piknik rodzinny Inscenizacja legendy
o smoku wawelskim

Quiz rodzinny

Już po raz kolejny
mieszkańcy
Brzozowej i
okolicznych
miejscowości
mogli
uczestniczyć w
otwartym Pikniku
Rodzinnym
zorganizowanym
przez Szkołę
Podstawową w
Brzozowej  w dniu
4 czerwca 2016
r. Impreza
rozpoczęła

się powitaniem
przez Dyrektora
Szkoły wszystkich
przybyłych Gości,
wśród których
znaleźli się
przedstawiciele
władz
samorządowych –
Pan Zdzisław
Maniak,
Przewodniczący
Rady Gminy
Gromnik oraz Pan
Wojciech Żaba,
Radny Brzozowej.

 W swoim
przemówieniu
Gospodarz
nawiązał do
realizowanego
przez szkołę
projektu
czytelniczego,
którego
podsumowanie
nastąpiło w
dalszej części
pikniku.
(magda)

Budzącą ogromne
emocje częścią
projektu, a
odbywającą się w
trakcie uroczystości
na oczach widzów
był turniej „Czy
znasz te legendy?”,
którego
uczestnikami były
zespoły   w składzie
rodzic i dziecko. Do
rywalizacji
przystąpiły: Pani
Barbara Szczepanik
z córką

Magdaleną, Pani
Anna Kierońska z
córką Magdaleną
oraz Pani
Magdalena Potępa
z synem Michałem.
Wszystkie zespoły
wykazały się
wysokim poziomem
wiedzy dotyczącej
treści osiemnastu
legend polskich.

Część artystyczną
imprezy zakończyło
przedstawienie
„Legendy o smoku
wawelskim” w
wykonaniu uczniów.
Inscenizacja bardzo
się wszystkim
spodobała, a
humorystyczne
zabarwienie
niektórych scen
wprawiło widzów w
wesoły nastrój.
(magda)

Pogoda dopisała

Trębacz
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Pod koniec ubiegłego roku nasza szkoła
przystąpiła do rządowego programu "Książki
naszych marzeń". Dzięki tej inicjatywie zakupiono
nowe książki do biblioteki szkolnej w celu promocji
czytelnictwa wśród dzieci, a także rozwijania ich
zainteresowań czytelniczych. Biblioteka
wzbogaciła się 70 pozycji książkowych
spełniających oczekiwania młodszych i starszych
uczniów. W związku z tym szkoła podejmuje różne
inicjatywy i przedsięwzięcia mające promować
czytelnictwo książek wśród uczniów, a także
rozbudzać ciekawość i inspirować do działania
młodego czytelnika, realizując projekt czytelniczy
,,Moda na książkę”.
                                                     (wiki)

         Konkursy przeprowadzone                
     w ramach projektu ,,Moda na książkę'' 

1. Czytelniczy - "Szkolny mistrz pięknego
czytania".
2. Recytatorski - "Julian Tuwim i Jan
Brzechwa dzieciom". 
3. Literacki - "Z pamiętnika mola
książkowego".
4. Rysunkowy - "Moja ulubiona książka". 
5. Plakat - "Warto czytać".          

,,Moda na książkę"
  

PODSUMOWANIE        
 PROJEKTU CZYTELNICZEGO 

alejka bajek

rozdanie nagród

                    Wyniki konkursów :
Szkolny mistrz pięknego czytania:
Kategoria 4-6
Pierwsze miejsce: Stanisław Gotfryd
Drugie miejsce: Mariusz Kieroński
Trzecie miejsce: Wiktoria Ozga
Kategoria 1-3
Pierwsze miejsce: Szymon Nieć
Drugie miejsce: Michał Rzepka
Trzecie miejsce: Mateusz Kieroński
Julian Tuwim, Jan Brzechwa, dzieciom:
W kategorii klas I- III:
I m. Mateusz Kieroński
II m. Natalia Gniadek oraz Mikołaj Ozga
III m. Anna Bartosik
W kategorii klas IV- VI:
I m. Weronika Cieśla oraz Wiktoria Ozga
II m. Mariusz Kieroński
III m. Magdalena Kierońska
Z pamiętnika mola książkowego:
 w klasach I-III
 Mikołaj Ozga,
 Michał Rzepka,
 Mateusz Kieroński i Marcel Budzyński
 w klasach IV-VI
 Magdalena Sczepanik,
Wiktoria Ozga
Stanisław Gotfryd.
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16 maja 2016 r.
To był bardzo długi dzień. Zaczął się już o godzinie 1.00 w nocy, a
zakończył dla niektórych nawet po północy we wtorek. Wyjeżdżając spod
budynku szkoły, byliśmy pełni entuzjazmu. Droga była długa, ale upłynęła
w miłej atmosferze. Pierwszy dłuższy postój był w Gnieźnie. Kolejnym
ważnym postojem na naszej trasie była Lednica, gdzie mieliśmy okazję
przejść przez słynną Bramę Rybę. Stamtąd droga wiodła prosto do celu,
czyli Mrzeżyna - małej, ale uroczej miejsco-
wości wypoczynkowej.Pod koniec podróży ktoś krzyknął: „Przejecha-
liśmy całą Polskę”.Tuż po przybyciu do Ośrodka Kolonijnego „Bryza”
gospodarze przyjęli nas pyszną obiadokolacją. 

Dla uczestników wycieczki poranek 18 maja rozpoczął się skoro świt.
Wszyscy radośni i podekscytowani pojechaliśmy autokarem do
Kołobrzegu. Przez cały dzień towarzyszył nam Pan przewodnik. Wy-
cieczkę po tym mieście rozpoczęliśmy od zwiedzania jego cen-
trum. Potem udaliśmy się na Piracką Przygodę. Oparta była ona była na
starych żeglarskich konkurach i zabawach. Była walka na bomie, konkurs
na najlepszego cieślę okrętowego itd. Potem poszliśmy do bazyliki
katedralnej Wniebowzięcia NMP. Wędrowaliśmy przez ulice Kołobrzegu,
aż dotarliśmy do mola. Kupiliśmy dużo pamiątek. Na koniec wycieczki
poszliśmy do latarni morskiej. Wieczorem, odśpiewaliśmy litanie do NMP i
pisaliśmy pozdrowienia znad morza 

 W tym dniu mieliśmy w planie wycieczkę do wielu ciekawych miejsc. Na
początku pojechaliśmy do Trzęsacza. Później przeprawiliśmy się promem
na wyspęUznam. Dojechaliśmy pociągiem do miasteczka Heringsdorf
znajdującego się po stronie niemieckiej. Wszyscy byli zaskoczeni
widokiem z najdłuższego molo w Europie, które miało 508 metrów
długości. Po polskiej stronie poszliśmy do McDonalda. Następnie do
Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego. Z muzeum pojechaliśmy do
Międzyzdrojów.  Chwilę odpoczywaliśmy, jedząc lody. W drodze po-
wrotnej odwiedziliśmy wioskę Słowian i Wikingów. Jedna i tak po powrocie
wszyscy grali i bawili się wesoło.

                   Dzisiejszy dzień, 20 maja, 
               był bardzo ciekawy i męczący.

            
          18 maja - Wycieczka do Kołobrzegu

Zabawa w piratów

W Niemczech

Na Lednicy

                          ZIELONA SZKOŁA 
              rzut oka na niektóre wydarzenia
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                       Zapraszamy do Małopolski -              
(akrostychy i nie tylko....)

Urokliwa Małopolska

           (akrostych)
 
Myślę o niej każdego dnia
O poranku i wieczorną porą.
Jej muzyka w uszach mi gra
A widoki z gór serce koją.

Melsztyn, Tropsztyn i Nidzica
Ależ to nas wciąż zachwyca!
Łąki, góry, lasy, pola
Otaczają nas z wieczora.
Płynie Wisła i Dunajec
Odry tutaj nie ma wcale.
Lubię region ten jedyny
Strome Tatry i Pieniny.
Kocham moją Małopolskę
Ach i och krzyczę radośnie!

                  Stanisław Gotfryd
                                 klasa V

            Lato!

Zaczynają się wakacje,
 będziemy mieć wolny
czas.

Powiewa ciepłym wiatrem,
łąkami pachnie nam.

Siedzimy przy ognisku, 
Wesoło wszystkim jest,

Lato pełne przygód
do nas uśmiecha się.
  
                 Weronika Cieśla
                             klasa V

Zaproszenie do Małopolski
Mieszkam w tym kraju od
urodzenia
Olbrzymie góry, wsie do obejrzenia
Jaśniejąca jak płomyk kopalnia soli
w Wieliczce
Atrakcji moc i coś jeszcze.
Małopolska to piękna kraina
A  nasze górki witają gości
Łosie, sarny , jelenie
Otaczające nas wokoło czyste
powietrze
Przyjedź, a zobaczysz tu wiele
Odwiedzić tu możesz Kraków
Liczący już około jedenaście
wieków
Sam smok cię tutaj przywita
Kiedy rękę mu podasz na dzień
dobry
A pamiętaj zawsze tu wracaj i nigdy
nie mów dosyć.
           Magda Kierońska, kl. VI

Małopolska – mój dom

Moja mała ojczyzna Małopolska
Od zawsze jest i będzie 
Jestem w swoim domu
A czuję się  tu bezpiecznie.
Mamy w naszym województwie
Atrakcji moc
Ładne góry które trzeba
Obejrzeć 
Przewędrować
Ocenić
Liczę na Wasz przyjazd
Szykuje się wielka uroczystość
Każdego zapraszam z osobna
A kto  raz przyjedzie będzie tu
wracał.

Mariusz Kieroński, klasa IV

Skamieniałe Miasto

Polskie lato

kg

kg
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   Rok szkolny 2015/16 za nami! 
Małe podsumowanie

NASI NAJLEPSI
Kl. I  Justyna Cieśla , Mikołaj Ozga

Marcin Łabuz
Kl. II
Kamil Kwiek , Mateusz Myszor
Gabriela Potępa, Kacper Kwiek 
KL. III
Mateusz Kieroński
Szymon Nieć
Michał Rzepka
Kacper Klimczak
Kl.VI
Mariusz Kieroński - 5,18
KL.V
Ewa Cieśla - 5,36
Stanisław Gotfryd - 5,81
Wiktoria Ozga - 5,27
Kl.VI
Szczepanik Magdalena-5,6
Kierońska Magdalena - 5,36
Zuzanna Wójcik - 5,1
Rafał Socha - 4,9
Sabina Żaba - 4,9

W tym roku nagrodę wójta
za naukę dostali:

Kl. VI
Magdalena Szczepanik i
Magdalena Kierońska
Kl.V
Ewa Cieśla, Wiktoria Ozga,
Stanisław Gotfryd

            Czytelnictwo
Kl. I-III
Florek Zuzanna, Potępa Julia,
Potępa Gabriela, Łabuz Marcin
Kl. IV-VI
Cieśla Ewa, Gotfryd Stanisław,
Ozga Wiktoria, Socha Rafał

 100% frekwencja

Kl.IV
Paciorek Małgorzata,
Kieroński Mariusz,
Barnaś Weronika
KI.III 
Mateusz Kieroński
Kl.VI 
Kierońska Magdalena,
Szczepanik Magdalena,
Żaba Sabina
        
Wysoka frekwencja
Kl.V   Cieśla Ewa
Kl.IV
Gniadek Klemens
Kl.II
Paciorek Karolina
     

Za nami dziesięć miesięcy
wytężonej pracy. Ostatnie 
przedwakacyjne spotkanie
rozpoczął Pan Dyrektor Bolesław
Buratowski. Podczas oficjalnej
części uczniowie, którzy osiągnęli
bardzo dobre wyniki w nauce,
otrzymali świadectwa z
wyróżnieniem i nagrody książkowe.
Docenieni zostali również ci, którzy
reprezentowali szkołę w
konkursach przedmiotowych,
zawodach sportowych czy też 
szczególnie zaangażowali się w
życie szkoły, pracując w SU i PCK.
     

Życzymy wszystkim
słonecznych, bezpiecznych
pełnych przygód wakacji!

   Nagrody za osiągnięcia
sportowe otrzymali :
Socha Rafał , Wójcik Andrzej,
Dzięciołowska Edyta, Kierońska
Magdalena, Gotfryd Stanisław,
Żaba Adrian, Łabuz Kacper
           Nagrody za  
reprezentowanie szkoły w            
   konkursach otrzymali :
Kl.I  Ozga Mikołaj
Kl.III
Kieroński Mateusz, Nieć Szymon,
Rzepka Michał
Kl.IV
Kieroński Mariusz
Kl.V
Cieśla Ewa, Gotfryd Stanisław,
Ozga Wiktoria  
Kl.VI
Szczepanik Magdalena, Kierońska
Magdalena, Wójcik Zuzanna, Żaba
Sabina

Nagroda Wójta dla Wiktorii

Nagroda Wójta dla Magdy

kg

kg
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         CZWÓRBÓJ
Dnia 12.05 odbył się
czwórbój. Brzozowa w
kategorii dziewczyn jak i
chłopców zajęła drugie
miejsce. Najlepszym
zawodnikiem męskim był
nasz reprezentant Andrzej
Wójcik. Skoczył najdalej:
4.30m, rzucił najdalej:
45.5m. W sumie zdobył 214
punktów. Naszą perłą była
także Magda Kierońska.
Zdobyła 206 punktów.
Magiczną liczbę
przekroczyła również
Monika Wójcik zdobywając
200 punktów. Gratulujemy
całej drużynie!

Podczas pobytu na Zielonej Szkole
ważne miejsce zajmował sport.
Codziennie graliśmy w piłkę
nożną, siatkówkę oraz
koszykówkę. Odbyły się cztery
sparingi:
Szlichtyngowa- Brzozowa 4:3
Szlichtyngowa - Brzozowa 2:3
Kraków - Brzozowa 1:5
Kraków - Brzozowa 0:7

       Orlen 
      
      Warsaw  

     Marathon

GMINNY TURNIRJ W
PIŁKĘ NOŻNĄ

Dnia  5 maja rozpoczął się
turniej w piłkę nożną. W
pierwszym meczu
Brzozowa pokonała
Siemiechów. Później
przegraliśmy z
Gromnikiem, a wygraliśmy
z Rzep. Marc. i Chojnikiem.
W rezultacie zajęliśmy
drugie miejsce. W naszej
drużynie należy wyróżnić
Rafała Sochę. Wyniki:
Brzozowa-Siemiechów 1:0
Brzozowa-Gromnik 1:3
Brzozowa- Rzepiennik M.
10:0
Brzozowa- Chojnik 4:1

Siatkówka

Przed Stadionem Narodowym

 
Przed ogólnopolskim Orlen
Warsaw Marathon odbyły się biegi
dla dzieci z klas IV-VI i gimnazjów
pod hasłem „Lekkoatletyka dla
każdego”, które organizowane były
pod patronatem Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki. Niemałym
wyróżnieniem dla naszej szkoły
okazały się nominacje czwórki
uczniów do tych biegów. Pod
opieką dyr. B. Buratowskiego w
dniu 24 maja do Warszawy
pojechali: Andrzej Wójcik, Stanisław
Gotfryd, Dominik Dzięciołowski,
Adrian Żaba. Prawie wszyscy
znaleźli się w pierwszej
trzydziestce, co jest nie lada
wyczynem - startowało około 400
biegaczy! Zawodnicy wrócili do
domu z dyplomami i medalami.

SPORT JEST WAŻNY!
                                                                   (RED. STANISŁAW GOTFRYD)

MECZ Z SĄSIADAMI
11 czerwca nasza
drużyna piłkarska
rozegrała mecz
towarzyski z kolegami
z Faściszowej z wy
nikiem 11:2 dla nas!
Dziękujemy dyr. B.
Buratowskiemu i
naszym rodzicom oraz
kolegom i koleżankom
za opiekę i doping na
murawie. 

kg

kg
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Dzień Dziecka

Dzień Ojca

Dzień Matki – święto obchodzone corocznie jako wyraz szacunku dla
wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym
jest świętowany. W Polsce obchodzone jest 26 maja.  W tym dniu matki
są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju
prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. To święto ma na celu
okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w
wychowanie. Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i
Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki - boginie, symbole płodności i
urodzaju. Naszym mamom składamy życzenia podczas pikniku
rodzinnego w maju lub w czerwcu. 
                                                                     

W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy
Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Po raz
pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod
apelem sztokholmskim. Od 1952 stało się świętem stałym. Jego
inicjatorem jest organizacja zwana International Union for Protection of
Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z
całego świata.Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i
Młodzieży. Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest
dzień sportu; np. poprzez organizowanie rozgrywek międzyklasowych.
W naszej szkole obchodzimy to święto podczas pikniku rodzinnego, który
odbywa się w maju lub w czerwcu od kilku lat.

Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom.
Obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych.
W Polsce obchodzone corocznie 23 czerwca od roku 1965.
We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii obchodzony jest 19 marca w
dzień św. Józefa, na Litwie w pierwszą niedzielę czerwca, w Austrii – w
drugą niedzielę czerwca.
W Niemczech – w dniu uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, który
przypada na 39. dzień po Niedzieli Wielkanocnej. W naszej szkole
świętujemy razem z Dniem Matki podczas pikniku rodzinnego. 

Tata, mama i ja...

Szczęśliwy tata

Dzień Matki
(red. Ewa Cieśla i Wiktoria Ozga)

Zabawa na całego!

kg
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         Gwara         Boże Ciało

Reda-
kcja

Wójcik M.
Kierońska M.
Barnaś W.
Cieśla W.
Cieśla E.
Gotfryd S.
Kieroński M.
Ozga W.
Szczepanik M.

Rzeźba
drewniana
osadzona na
podstawie z
naturalnego
kamienia.
Podstawa
imituje mały
wodospad, a
spływająca
woda zasila

oczko wodne u
podnóża figury
 (właściciel K. i
Z. Gotfrydowie).
Figurka
powstała w 2004
r. jako
wdzięczność za
otrzymane od
Boga  łaski.    

Drewniana
rzeźba
Chrystusa 
Frasobli-
wego w
przydomo-
wym
ogrodzie na
skarpie.

warzecha
- drewniana
łyżka,
wiano - posag,
wiecha - bukiet
kwiatów
zatkany na
paliku

na zakończenie
prac
budowlanych,
wyjątka -
ostatnia skiba,
wyreligać się -
wygramolić się,
załugać się -
zajść po coś,

żarna
- urządzenie do
ręcznego
mielenia ziarna

MK

           Nasza mała Brzozowa
                         Red. Barnaś W. , Kierońska M.

Dnia 26 maja
odbyła się w
naszej parafii
procesja
Bożego Ciała.
Udaliśmy się do
czterech ołtarzy.
Młodzież niosła

obrazy,
feretrony,
dziewczynki
sypały kwiatki,
chłopcy dzwonili
dzwoneczkami.

                              Przygotowania
               do Światowych Dni Młodzieży    

LOGO ŚDM

Tydzień Misyjny
w Brzozowej
dopiero za
miesiąc, ale
przygotowania
do niego idą
pełną parą. Pan
A. Cichoński
przygotowuje
pamiątkowe
rzeźby dla
pielgrzymów,

pan S. Socha -
tablicę
upamiętniającą
to wydarzenie, a
Komitet
Parafialny w
składzie: ks. S.
Wojtas, pp. K. i
Z. Gotfryd, P. B
Buratowski, p.
W Żaba, Radek
Gotfryd,

Marysia Socha -
organizują
przebieg całego.
Wiemy już, że
będziemy
gościć 11
Francuzów i
mamy nadzieję,
że wszystko
przebiegnie
zgodnie z
planem. (stagot)

MK

mk
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	Pod koniec ubiegłego roku nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu "Książki naszych marzeń". Dzięki tej inicjatywie zakupiono nowe książki do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci, a także rozwijania ich zainteresowań czytelniczych. Biblioteka wzbogaciła się 70 pozycji książkowych spełniających oczekiwania młodszych i starszych uczniów. W związku z tym szkoła podejmuje różne inicjatywy i przedsięwzięcia mające promować czytelnictwo książek wśród uczniów, a także rozbudzać ciekawość i inspirować do działania młodego czytelnika, realizując projekt czytelniczy ,,Moda na książkę”.
	Wyniki konkursów : Szkolny mistrz pięknego czytania: Kategoria 4-6 Pierwsze miejsce: Stanisław Gotfryd Drugie miejsce: Mariusz Kieroński Trzecie miejsce: Wiktoria Ozga Kategoria 1-3 Pierwsze miejsce: Szymon Nieć Drugie miejsce: Michał Rzepka Trzecie miejsce: Mateusz Kieroński Julian Tuwim, Jan Brzechwa, dzieciom: W kategorii klas I- III: I m. Mateusz Kieroński II m. Natalia Gniadek oraz Mikołaj Ozga III m. Anna Bartosik W kategorii klas IV- VI: I m. Weronika Cieśla oraz Wiktoria Ozga II m. Mariusz Kieroński III m. Magdalena Kierońska Z pamiętnika mola książkowego:  w klasach I-III  Mikołaj Ozga,  Michał Rzepka,  Mateusz Kieroński i Marcel Budzyński  w klasach IV-VI  Magdalena Sczepanik, Wiktoria Ozga Stanisław Gotfryd.
	(wiki)

	ZIELONA SZKOŁA
	rzut oka na niektóre wydarzenia
	18 maja - Wycieczka do Kołobrzegu
	Dzisiejszy dzień, 20 maja,
	był bardzo ciekawy i męczący.
	Zapraszamy do Małopolski -               (akrostychy i nie tylko....)
	Lato!
	Urokliwa Małopolska
	Zaczynają się wakacje,  będziemy mieć wolny czas.
	(akrostych)
	Myślę o niej każdego dnia O poranku i wieczorną porą. Jej muzyka w uszach mi gra A widoki z gór serce koją.

	Powiewa ciepłym wiatrem, łąkami pachnie nam.
	Melsztyn, Tropsztyn i Nidzica Ależ to nas wciąż zachwyca! Łąki, góry, lasy, pola Otaczają nas z wieczora. Płynie Wisła i Dunajec Odry tutaj nie ma wcale. Lubię region ten jedyny Strome Tatry i Pieniny. Kocham moją Małopolskę Ach i och krzyczę radośnie!

	Siedzimy przy ognisku,  Wesoło wszystkim jest,
	Lato pełne przygód do nas uśmiecha się.
	Weronika Cieśla
	klasa V


	Rok szkolny 2015/16 za nami!
	Małe podsumowanie
	Czytelnictwo
	Kl. I-III

	W tym roku nagrodę wójta za naukę dostali:
	Kl. VI
	Kl.V
	100% frekwencja
	Kl.IV

	Paciorek Małgorzata, Kieroński Mariusz,
	Barnaś Weronika
	Mateusz Kieroński
	Kierońska Magdalena, Szczepanik Magdalena, Żaba Sabina
	Wysoka frekwencja


	SPORT JEST WAŻNY!
	GMINNY TURNIRJ W PIŁKĘ NOŻNĄ

	Orlen
	Dnia  5 maja rozpoczął się turniej w piłkę nożną. W pierwszym meczu Brzozowa pokonała Siemiechów. Później przegraliśmy z Gromnikiem, a wygraliśmy z Rzep. Marc. i Chojnikiem. W rezultacie zajęliśmy drugie miejsce. W naszej drużynie należy wyróżnić Rafała Sochę. Wyniki: Brzozowa-Siemiechów 1:0 Brzozowa-Gromnik 1:3 Brzozowa- Rzepiennik M. 10:0 Brzozowa- Chojnik 4:1

	Warsaw
	Marathon
	MECZ Z SĄSIADAMI 11 czerwca nasza drużyna piłkarska rozegrała mecz towarzyski z kolegami z Faściszowej z wy nikiem 11:2 dla nas! Dziękujemy dyr. B. Buratowskiemu i naszym rodzicom oraz kolegom i koleżankom za opiekę i doping na murawie.
	CZWÓRBÓJ
	Dnia 12.05 odbył się czwórbój. Brzozowa w kategorii dziewczyn jak i chłopców zajęła drugie miejsce. Najlepszym zawodnikiem męskim był nasz reprezentant Andrzej Wójcik. Skoczył najdalej: 4.30m, rzucił najdalej: 45.5m. W sumie zdobył 214 punktów. Naszą perłą była także Magda Kierońska. Zdobyła 206 punktów. Magiczną liczbę przekroczyła również Monika Wójcik zdobywając 200 punktów. Gratulujemy całej drużynie!


	Dzień Matki
	Dzień Dziecka
	Dzień Ojca
	Nasza mała Brzozowa
	Gwara
	Boże Ciało
	Przygotowania
	do Światowych Dni Młodzieży



