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W naszym numerze:

Promienie słońca, morskie fale, kojąca górska
cisza... Wakacje przeminęły, a my wracamy do
szkolnej rzeczywistości. 

Czekają nas tam kolejne wyzwania, nowe
znajomości oraz wiedza, która pozwoli nam
rozwijać nasze pasje. Wielu z nas z
niecierpliwością czekało na tę chwilę. Każdemu
młodemu człowiekowi przydał się odpoczynek,
żeby teraz mógł dać z siebie jak najwięcej. 

Gdy rozlegnie się pierwszy dzwonek, powrócimy
do klas i rozpoczniemy kolejny szczebel naszej
edukacji. Otworzymy nowe książki oraz zeszyty i z
zapałem weźmiemy się do pracy. Owocnego
nowego roku szkolnego!!! 
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AKTORSTWO - MOJA PASJA
Karolina Drzewińska to uczennica naszej
szkoły. Uczęszcza do klasy III A
gimnazjum. Ma wiele zainteresowań, m.
in. rysowanie mangi, słuchanie muzyki i
taniec. Jej ulubionym zajęciem jest granie
w młodzieżowym serialu "Szkoła".
Jeszcze nie wie czy zwiąże swoją
przyszłość z aktorstwem, ale ma już za
sobą ciekawe doświadczenia. Poniżej
przedstawiamy przeprowadzony z nią
wywiad. 

Redakcja: Jak i kiedy zaczęła się Twoja
historia z TVN-em? 
Karolina: Wszystko zaczęło się w wieku
ośmiu lat, kiedy powiedziałam moim
rodzicom, że chcę zostać aktorką. W
ramach Dnia Dziecka prowadzone były
zapisy do tzw. Banku Twarzy. Polega to
na tym, że reżyser potrzebujący nowych
twarzy do swojego serialu, filmu bądź
reklamy zgłasza się do takiej agencji,
objaśniając przy tym cechy aktora. W
ramach prezentu na święto dziecka
rodzice zapisali mnie do Banku Twarzy. 

Redakcja: Jak wygląda twój dzień na
planie? 
Karolina: Dzień zdjęciowy zaczyna się
wcześnie rano, zwykle o siódmej.
Najpierw idę do garderoby, a potem robią
mi makijaż i fryzurę. Następnie jest
przegadanie sceny, próba sytuacyjna,
próba kamerowa i nagranie danej sceny.
W ciągu dnia, około godziny czternastej,
jest przerwa obiadowa trwająca godzinę.
Po niej poprawienie makijażu i dalszy
ciąg nagrań zwykle do godziny
dwudziestej. Po całym dniu nagrań
jestem okropnie zmęczona. 
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K A R O L I N A  D R Z E W I Ń S K A
Redakcja: Lubisz jeździć na castingi? Jak
one wyglądają?
Karolina: Przeszłam tylko trzy castingi i
za każdym razem dostawałam rolę. Już
pięć razy zagrałam główną rolę w
„Szkole”, w „W-11” dwa razy, a w
„Szpitalu” raz. Na castingu siedzę przed
całą grupą osób, które mnie przesłuchują.
Z reżyserem gram pewien fragment ze
scenariusza, a następnie czekam na
telefon.

Redakcja: Lubisz robić to co robisz?
Karolina: Tak, bardzo. Na planie za
każdym razem poznaję nowych ludzi, z
którymi się świetnie bawię. Panuje tam
wspaniała atmosfera, wszyscy się
dogadują, a reżyser jest w stosunku do
nas naprawdę przyjaźnie nastawiony.
Szczerze polecam każdemu sprawdzenie
swoich sił w TVN-ie!

Redakcja: Jaki jest Twój ulubiony aktor?
Karolina: Jamie Campbell Bower, Joseph
Morgan, Theo James, Jai Courtney,
CollinFirth, Daniel Sharman.

Redakcja: Jak się czujesz przed kamerą?
Karolina: Nie czuję presji, stresu czy
tremy. Robię swoje najlepiej jak umiem i
nie zwracam uwagi na kamerę. Muszę
tylko uważać, aby nie wpaść na
kamerzystę.

Redakcja: Czy w przyszłości będziesz
kontynuować aktorstwo?
Karolina: Nie wiem czy swoją przyszłość
zwiążę z aktorstwem, ale jeżeli będę miała
szansę, to wykorzystam ją. Jeśli mi się
uda,chcę spróbować swych sił w teatrze.
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H A N D  M A D E ...

JESIENNE INSPIRACJE

Tej jesieni, jak co roku, na ulicach będziemy mogli dostrzec wiele
osób noszących koszule w kratę. Panować będą pastelowe kolory,
takie jak, na przykład, wszystkim znany pudrowy róż. W sklepach
nie zabraknie również ,,bomber jackets" poznanych już przez
wszystkich w okresie wiosennym. Do mody powrócą ubrania
uszyte z przyjemnych, satynowych oraz aksamitnych materiałów.
W naszej szafie nie może zabraknąć wszelkich różnokolorowych,
ciepłych swetrów. Do tiulowych spódniczek idealnie wpasują się
buty z grubą podeszwą.
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P I E K I E L N Y  K Ę S E K

Ciasto (forma 28cm)

300g miąższu z dyni 
200g jabłek
150g płatków owsianych
100g rodzynek
1 łyżeczka cynamonu
1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej
1 szczypta mielonych goździków 
380g brązowego cukru
5 jajek
150g oleju
200g mąki
1 łyżeczka sody

Krem
240g cukru pudru
50g margaryny
60g serka śmietankowego
10g soku z cytryny
50g prażonych, siekanych orzechów
pekan

Przygotowanie ciasta:
Blendujemy dynię i jabłka na puree.
Dodajemy płatki owsiane, rodzynki,
cynamon, gałkę muszkatołową, goździki,
cukier, jajka, olej. Dokładnie miksujemy.
Dokładamy mąkę, sodę, miksujemy.
Przelewamy do formy wysmarowanej
masłem i wysypanej mąką. Ciasto
pieczemy w 170'C przez ok. 50 - 55 minut.
Po wyjęciu ciasta z piekarnika,
zostawiamy je w formie do ostygnięcia na
15 minut, następnie wyjmujemy i
całkowicie studzimy.

Przygotowanie kremu:
Wszystkie składniki dokładnie miksu-
jemy. Rozprowadzamy na schłodzonym
cieście, posypujemy orzechami i
schładzamy w lodówce.

Ciasto dyniowo - jabłkowe z płatkami owsianymi

„Najpierw spojrzyj z kim jesz i pijesz,
a dopiero potem co jesz i co pijesz” 

                                            
                                             Epikur

Przepis przygotowały dla Was:

Karolina Sala, Julia Dudek,
Daria Kasprzyk

http://kuchennybalagan.blogspot.com/
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G A D Ż E T ...

Deskorolka + Segwey =
Hoverboard?

W dużym uproszczeniu, hoverboard to
samo balansująca inteligentna
deskorolkohulajnoga o dwóch kołach. Są
one umieszczone po obu stronach
urządzenia i połączone są ze sobą małymi
platformami. Obie platformy tworzą
jednocześnie przestrzeń dla kierowcy i
posiadają wbudowany mechanizm
balansujący. 
Hoverboard sterowany jest wyłącznie za
pomocą nóg i balansu ciała, pochylając
się w tył lub do przodu. Umożliwia to
wmontowany czujnik żyroskopu. W ten
sposób możemy również skręcać na boki,
zwalniać i przyspieszać. W ten sposób
możemy również skręcać na boki w
dowolnym kierunku, zwalniać i
przyspieszać. Pojazd może rozwinąć
prędkość do 10 km/h.

Jazda na hoverboardzie dostarcza dużo
emocji, a sterownie jest proste: by
przyspieszacz musimy dać większy
nacisk na platformę przednią, aby zwolnić
– na tylną. W teorii proste, w praktyce na
naukę trzeba poświęcić dobrą godzinę. Z
tym pojazdem jest jak z rowerem. Kiedy
raz opanujemy zasadę działania, jazda
jest całkowicie podświadoma i przychodzi
naturalnie.  Odrębne silniki napędzają 7”
koła, przy pracy oddzielonych systemów.
Jeździk wyposażono w LED-owe światła
bezpieczeństwa i diody punktowe, które
mają na celu informować o ładowaniu lub
pracy urządzenia. Opony posiadają
bieżnik antypoślizgowy. Są odporne na
ścieranie i przygotowane do jazdy w
każdych warunkach. Plusem hoveboarda
jest fakt, że gadżet działa na prąd.
Minusem uradzenia niestety jest waga,
która wynosi 10 - 15 kilogramów. 

Kamil Kaczamraczyk i Piotr Frasik

www.news.gatech.edu www.chicagotribune.com
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Samo słowo podróże wywołuje wiele emocji. U
niektórych pozytywne, gdyż są dla wielu pasją i
spełnieniem marzeń, a dla innych jest to strata
pieniędzy, a także borykanie się z męczącym dojazdem.
Jednak podróżowanie po różnych krajach oraz
kontynentach dla wielu jest nie tylko zwykłą wycieczką,
a lekcją na temat kultury, historii i tradycji danego kraju.
Poprzez zdobywanie wiedzy o kraju, w którym się
przebywa można zwiedzić ciekawe zakątki, które są
powiązane z wydarzeniami historycznymi zarówno jak i
kulturalnymi. Sprawia to, że „wycieczka” staje się
ciekawsza i spędzając miło czas zyskujemy wiedzę,
którą później możemy wykorzystać.

Podczas tegorocznych wakacji dużo mniejszym zainteresowaniem cieszą się kraje
arabskie ze względy na napiętą sytuację polityczną. Również przybywająca do Europy
fala uchodźców oraz liczne ataki terrorystyczne zmusiły wczasowiczów do
skierowania wakacyjnych kursów głównie w kierunku krajów bałkańskich, słonecznej
Hiszpanii, czy polskiego Morza Bałtyckiego. Kraje te zostały wybrane przez wzgląd na
ich kulturę, zabytki, regionalną kuchnię, piękno przyrody oraz bezpieczeństwa. Są to
kraje takie jak: Hiszpania , Chorwacja, Czarnogóra, Grecja, Polska oraz Bułgaria.
Nasze piękne polskie Morze Bałtyckie jest idealnym miejscem dla osób, które nie lubią
monotonnych upałów. Bałtyk słynie z pięknych bursztynów, które wykorzystuje się w
różnego rodzaju wyrobach oraz z bardzo smacznych ryb, które można przyrządzić na
wiele sposobów. Po sztormie warto wybrać się na spacer po plaży by wdychać
korzystny dla zdrowia jod.                 
                                                                                                

                                                                                              Karolina Krysik, Julia i Asia
Czort

P O D R Ó Ż E   K S Z T A Ł C Ą

Sianożęty 2016 r.
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Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y

ŚDM W NASZEJ SZKOLE

Ci, którzy myślą, że nasza szkołą była zamknięta w wakacje są w dużym błędzie. W
dniach 26-31 lipca 2016 roku nasza placówka tętniła życiem. W Krakowie, jak i całej
Polsce, odbywały się Światowe Dni Młodzieży. 

Pielgrzymi z całego świata, którzy przybyli na to wyjątkowe wydarzenie, zostali
gościnnie przyjęci przez mieszkańców miasta. Także nasza szkoła włączyła się w
uroczystości. 

Gościliśmy ponad 200 uczestników z wielu krajów. Wśród nich osoby świeckie i
duchowne, młodych i .... nieco starszych. A wszyscy z radością przybyli do grodu
Kraka, aby spotkać innych pielgrzymów i papieża Franciszka. 

Trzeba  przyznać, że nikt nie narzekał na niewygody, trudy podróży. Przybyli tutaj,
ponieważ chcieli przeżyć niezwykłe chwile, poczuć bliskość drugiego człowieka,
wyznać swoją wiarę.

Pielgrzymi, którzy zatrzymali się w naszej szkole mogli liczyć na dobrą radę,
życzliwość i pomoc. Nasi pracownicy dbali  o nich dobrym słowem i pomocną dłonią.
Dziękujemy!

www.dziennikpolski24.plwww.lovekrakow.pl www.deon.pl
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S P O R T I V O

NIESAMOWITA ANITA

Anita Włodarczyk urodziła się w 1985
roku w Rawiczu. Jej trenerem jest
Krzysztof Kaliszewski. 

Anita jest polską lekkoatletką i
rekordzistką świata w rzucie młotem. Na
Igrzyskach Olimpijskich w 2008 roku w
Pekinie zajęła 6 miejsce. Cztery lata
później zdobyła srebro w Londynie. Anita
była mistrzynią świata w 2009 i 2015 roku.

Podczas Igrzysk w Rio de Janeiro
ustanowiła nowy rekord świata,
zdobywając złoto olimpijskie. 

Chwilę później pobiła ustanowiony przez
siebie rekord na Stadionie Narodowym w
Warszawie rzucając na niesamowitą
odległość 82, 98 m. Jesteśmy z niej
bardzo dumni.

Katarzyna Barnaś, klasa III A

THE AMAZING ANITA

Anita Włodarczyk was born in 1985 in
Rawicz. Her trainer's Krzysztof
Kaliszewski. Anita is a Polish athlete and
a record-holder in hammer throw. 

At the Olympic Games in 2008 in Pekin
she took the sixth place. Four yearslater
she won a silver medal in London. Anita
was the world champion in 2009 and
2015. 

During the Olymic Games in Rio de
Janeiro she established a new worl
record in hammer throw and won the gold
medal. 

A moment later Anita beat therecord set
by herself at the National Stadium in
Warsaw, throwing the amazing 82.98
meters. We are very proud of her.

www.orlen.pl

www.polskieradio.pl
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S T R E F A  U C Z N I A

Cytaty 
o marzeniach:

W szkole się uczymy, piszemy testy, egzaminy,
zdobywamy wiedzę. Czasem jednak nasze niezwykłe
talenty i umiejętności nie są doceniane, gdyż nikt o nich
nie wie, pozostają w ukryciu na dnie szuflady.
Dzisiaj przedstawiamy Wam Weronikę Syrek z klasy III A
oraz jej wspaniałe grafiki. Dziewczyna ma niezwykły
talent, o czym możecie przekonać się sami, gdyż udało
nam się "wyciągnąć" od niej kilka prac, aby wreszcie
ujrzały światło dzienne...

R e d a k c j a
TeamNews

Wiktoria Chojecka, III A
Aleksandra Krawczyk, III A
Wiktoria Jałocha , II A
WeronikaPaluszewska, II A
Oliwia Pyrczak, III A
Klaudia Rusek, III A
Małgosia Trojanowska, II A
Patrycja Wachel, II A
p. Renata Marona
p. Karina Sikora

"Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały świat działa
potajemnie by udało Ci się to osiągnąć."

                                                                  Paulo Coelho

"Nawet jeśli ty straciłeś
wiarę w marzenia, one
wciąż wierzą w ciebie."

"Nigdy nie jesteś za stary
na marzenia. 

Tak jak marzenia nigdy się
nie starzeją." 

"Marzenia senne na jawie -
to nadzieja." 

"Nie rezygnuj z marzeń,
nigdy nie wiesz, kiedy
okażą się potrzebne."

Weronika Syrek Weronika Syrek

Weronika Syrek
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	5 jajek
	150g oleju
	200g mąki
	1 łyżeczka sody
	Krem
	Przygotowanie ciasta:
	240g cukru pudru
	Blendujemy dynię i jabłka na puree. Dodajemy płatki owsiane, rodzynki, cynamon, gałkę muszkatołową, goździki, cukier, jajka, olej. Dokładnie miksujemy. Dokładamy mąkę, sodę, miksujemy. Przelewamy do formy wysmarowanej masłem i wysypanej mąką. Ciasto pieczemy w 170'C przez ok. 50 - 55 minut. Po wyjęciu ciasta z piekarnika, zostawiamy je w formie do ostygnięcia na 15 minut, następnie wyjmujemy i całkowicie studzimy.
	50g margaryny
	60g serka śmietankowego
	10g soku z cytryny
	50g prażonych, siekanych orzechów pekan
	„Najpierw spojrzyj z kim jesz i pijesz,
	a dopiero potem co jesz i co pijesz”
	Epikur
	Przepis przygotowały dla Was:
	Przygotowanie kremu:
	Wszystkie składniki dokładnie miksu- jemy. Rozprowadzamy na schłodzonym cieście, posypujemy orzechami i schładzamy w lodówce.
	Karolina Sala, Julia Dudek,
	Daria Kasprzyk
	G A D Ż E T ...
	Jazda na hoverboardzie dostarcza dużo emocji, a sterownie jest proste: by przyspieszacz musimy dać większy nacisk na platformę przednią, aby zwolnić – na tylną. W teorii proste, w praktyce na naukę trzeba poświęcić dobrą godzinę. Z tym pojazdem jest jak z rowerem. Kiedy raz opanujemy zasadę działania, jazda jest całkowicie podświadoma i przychodzi naturalnie.  Odrębne silniki napędzają 7” koła, przy pracy oddzielonych systemów. Jeździk wyposażono w LED-owe światła bezpieczeństwa i diody punktowe, które mają na celu informować o ładowaniu lub pracy urządzenia. Opony posiadają bieżnik antypoślizgowy. Są odporne na ścieranie i przygotowane do jazdy w każdych warunkach. Plusem hoveboarda jest fakt, że gadżet działa na prąd. Minusem uradzenia niestety jest waga, która wynosi 10 - 15 kilogramów.

	Deskorolka + Segwey = Hoverboard?
	W dużym uproszczeniu, hoverboard to samo balansująca inteligentna deskorolkohulajnoga o dwóch kołach. Są one umieszczone po obu stronach urządzenia i połączone są ze sobą małymi platformami. Obie platformy tworzą jednocześnie przestrzeń dla kierowcy i posiadają wbudowany mechanizm balansujący.
	Hoverboard sterowany jest wyłącznie za pomocą nóg i balansu ciała, pochylając się w tył lub do przodu. Umożliwia to wmontowany czujnik żyroskopu. W ten sposób możemy również skręcać na boki, zwalniać i przyspieszać. W ten sposób możemy również skręcać na boki w dowolnym kierunku, zwalniać i przyspieszać. Pojazd może rozwinąć prędkość do 10 km/h.
	Kamil Kaczamraczyk i Piotr Frasik

	P O D R Ó Ż E   K S Z T A Ł C Ą
	Samo słowo podróże wywołuje wiele emocji. U niektórych pozytywne, gdyż są dla wielu pasją i spełnieniem marzeń, a dla innych jest to strata pieniędzy, a także borykanie się z męczącym dojazdem. Jednak podróżowanie po różnych krajach oraz kontynentach dla wielu jest nie tylko zwykłą wycieczką, a lekcją na temat kultury, historii i tradycji danego kraju. Poprzez zdobywanie wiedzy o kraju, w którym się przebywa można zwiedzić ciekawe zakątki, które są powiązane z wydarzeniami historycznymi zarówno jak i kulturalnymi. Sprawia to, że „wycieczka” staje się ciekawsza i spędzając miło czas zyskujemy wiedzę, którą później możemy wykorzystać.
	Podczas tegorocznych wakacji dużo mniejszym zainteresowaniem cieszą się kraje arabskie ze względy na napiętą sytuację polityczną. Również przybywająca do Europy fala uchodźców oraz liczne ataki terrorystyczne zmusiły wczasowiczów do skierowania wakacyjnych kursów głównie w kierunku krajów bałkańskich, słonecznej Hiszpanii, czy polskiego Morza Bałtyckiego. Kraje te zostały wybrane przez wzgląd na ich kulturę, zabytki, regionalną kuchnię, piękno przyrody oraz bezpieczeństwa. Są to kraje takie jak: Hiszpania , Chorwacja, Czarnogóra, Grecja, Polska oraz Bułgaria. Nasze piękne polskie Morze Bałtyckie jest idealnym miejscem dla osób, które nie lubią monotonnych upałów. Bałtyk słynie z pięknych bursztynów, które wykorzystuje się w różnego rodzaju wyrobach oraz z bardzo smacznych ryb, które można przyrządzić na wiele sposobów. Po sztormie warto wybrać się na spacer po plaży by wdychać korzystny dla zdrowia jod.
	Karolina Krysik, Julia i Asia Czort

	Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y

	ŚDM W NASZEJ SZKOLE
	Ci, którzy myślą, że nasza szkołą była zamknięta w wakacje są w dużym błędzie. W dniach 26-31 lipca 2016 roku nasza placówka tętniła życiem. W Krakowie, jak i całej Polsce, odbywały się Światowe Dni Młodzieży.
	Pielgrzymi z całego świata, którzy przybyli na to wyjątkowe wydarzenie, zostali gościnnie przyjęci przez mieszkańców miasta. Także nasza szkoła włączyła się w uroczystości.
	Gościliśmy ponad 200 uczestników z wielu krajów. Wśród nich osoby świeckie i duchowne, młodych i .... nieco starszych. A wszyscy z radością przybyli do grodu Kraka, aby spotkać innych pielgrzymów i papieża Franciszka.
	Trzeba  przyznać, że nikt nie narzekał na niewygody, trudy podróży. Przybyli tutaj, ponieważ chcieli przeżyć niezwykłe chwile, poczuć bliskość drugiego człowieka, wyznać swoją wiarę.
	Pielgrzymi, którzy zatrzymali się w naszej szkole mogli liczyć na dobrą radę, życzliwość i pomoc. Nasi pracownicy dbali  o nich dobrym słowem i pomocną dłonią. Dziękujemy!
	S P O R T I V O
	NIESAMOWITA ANITA
	Anita Włodarczyk urodziła się w 1985 roku w Rawiczu. Jej trenerem jest Krzysztof Kaliszewski.
	Anita jest polską lekkoatletką i rekordzistką świata w rzucie młotem. Na Igrzyskach Olimpijskich w 2008 roku w Pekinie zajęła 6 miejsce. Cztery lata później zdobyła srebro w Londynie. Anita była mistrzynią świata w 2009 i 2015 roku.
	Podczas Igrzysk w Rio de Janeiro ustanowiła nowy rekord świata, zdobywając złoto olimpijskie.

	THE AMAZING ANITA
	Chwilę później pobiła ustanowiony przez siebie rekord na Stadionie Narodowym w Warszawie rzucając na niesamowitą odległość 82, 98 m. Jesteśmy z niej bardzo dumni.
	Anita Włodarczyk was born in 1985 in Rawicz. Her trainer's Krzysztof Kaliszewski. Anita is a Polish athlete and a record-holder in hammer throw.
	At the Olympic Games in 2008 in Pekin she took the sixth place. Four yearslater she won a silver medal in London. Anita was the world champion in 2009 and 2015.
	Katarzyna Barnaś, klasa III A
	During the Olymic Games in Rio de Janeiro she established a new worl record in hammer throw and won the gold medal.
	A moment later Anita beat therecord set by herself at the National Stadium in Warsaw, throwing the amazing 82.98 meters. We are very proud of her.

	S T R E F A  U C Z N I A
	W szkole się uczymy, piszemy testy, egzaminy, zdobywamy wiedzę. Czasem jednak nasze niezwykłe talenty i umiejętności nie są doceniane, gdyż nikt o nich nie wie, pozostają w ukryciu na dnie szuflady.

	Cytaty  o marzeniach:
	Dzisiaj przedstawiamy Wam Weronikę Syrek z klasy III A oraz jej wspaniałe grafiki. Dziewczyna ma niezwykły talent, o czym możecie przekonać się sami, gdyż udało nam się "wyciągnąć" od niej kilka prac, aby wreszcie ujrzały światło dzienne...
	"Nawet jeśli ty straciłeś wiarę w marzenia, one wciąż wierzą w ciebie."  "Nigdy nie jesteś za stary na marzenia.  Tak jak marzenia nigdy się nie starzeją."   "Marzenia senne na jawie - to nadzieja."   "Nie rezygnuj z marzeń, nigdy nie wiesz, kiedy okażą się potrzebne."
	R e d a k c j a
	TeamNews
	Wiktoria Chojecka, III A
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	Oliwia Pyrczak, III A
	Klaudia Rusek, III A
	Małgosia Trojanowska, II A
	"Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały świat działa potajemnie by udało Ci się to osiągnąć."
	Patrycja Wachel, II A
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