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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, chciałabym w imieniu redakcji 

gazetki szkolnej  życzyć wszystkiego co najlepsze tym, którzy 

tworzą naszą szkołę—panu dyrektorowi, pani wicedyrektor, 

wychowawcom, nauczycielom, paniom bibliotekarkom, paniom 

sekretarkom, całej administracji szkolnej, pani w sklepiku, 

panom konserwatorom i paniom woźnym, wszystkim 

pracownikom szkoły oraz UCZNIOM. Zrealizowania planów, 

spełnienia marzeń , zdrowia, pomyślności i sukcesów dla 

każdego z nas ! :) 

Zdrowia, szczęs cia, pomys lnos ci... 

Redaktor naczelny 

Justyna Pałka kl. II C 
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WYDARZENIA SZKOLNE 

                    Dzień dobry Drodzy Uczniowie! W tym wydaniu gazetki szkolnej postara-

my się opisać Wam dotychczasowe ważne wydarzenia szkolne. Zapraszamy!  

 

Na początku jednak warto wspomnieć o długiej przerwie od szkoły, która trwała od marca. 

Szkoły zostały zamknięte w dniu 12 marca i początkowo ten stan miał trwać do 25 marca. Niestety 

przez rosnącą liczbę zakażeń COVID-em powrót do szkoły był niemożliwy i do końca roku szkolnego 

odbywały się zajęcia zdalne poprzez różne aplikacje lub w formie przysłanego materiału na Librusie 

przez nauczyciela. Wielu uczniom zajęcia te przyniosły korzyści w postaci lepszych ocen na koniec 

roku szkolnego, lecz czy jest to warte za taką cenę, czyli za izolację od społeczności szkolnej? Na-

szym skromnym zdaniem dobrze, że już wróciliśmy do szkoły i z tego, co można zauważyć, więk-

szość osób jest również z tego faktu zadowolona. 

À propos powrotu do szkoły należy przypomnieć o uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. 

W tym dość specyficznym okresie odbyło się to inaczej niż zawsze, ponieważ jedynie pierwsze klasy 

miały apel na boisku szkolnym. Klasy drugie oraz trzecie takiego apelu nie miały ze względu na jak 

największe zapewnienie bezpieczeństwa i swoje rozpoczęcia obchodziły w gronie klasowym z wy-

chowawcą. Oczywiście jedna kwestia jest niezmienna, czyli dzień, w którym rozpoczęcie się odbyło, 

czyli 1 września.  

Warto też zaznaczyć, że w tym dziwnym roku szkolnym na korytarzach widać uczniów z ma-

seczkami na twarzy, a przy każdym wejściu do szkoły należy odkazić ręce płynem dezynfekują-

cym. Niestety przez panującą sytuację z koronawirusem w naszej szkole wskazane jest noszenie 

maseczek na przerwach, lecz na lekcjach nie jest to obowiązkowe i takowych nie trzeba wtedy 

mieć. Również w trakcie dnia szkolnego uczniowie kilkukrotnie są kierowani do odkażenia swoich 

rąk płynem dezynfekującym. 

Następną kwestią, którą poruszymy, są zdjęcia klasowe. Były robione dnia 17 września we 

wtorek w auli na najwyższym szkolnym piętrze. Każda klasa miała możliwość zrobienia pamiątkowej 

fotografii na poważnie, jak i również zdjęcia z humorem. Takie zdjęcie klasowe to koszt 6 złotych. 

Ostatnim tematem, o którym wspomnimy, jest Dzień Nauczyciela. Uroczystość ta w naszej 

szkole odbędzie się 14 października, lecz formalnie na świecie dzień ten przypada 5 października. 

Prowadzącymi tę uroczystość będą Emilia Rosiak oraz Klaudiusz Jędrzejewski, duet z klasy IIE. Jest 

to dzień poświęcony nauczycielom za to, jaki wkład mają w nasze edukowanie się, jak i również po-

dziękowanie za ich ciężką pracę i zaangażowanie oraz starania.  

W TYM WYDANIU WYDARZEŃ SZKOLNYCH TO NA RAZIE TYLE. SERDECZNIE 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I  

RADZIMY CZEKAĆ NA NASTĘPNE WYDANIE GAZETKI A W NIM INFORMACJE O 

KOLEJNYCH WYDARZENIACH! 

 Autorzy: Katarzyna Staszewska, Dominik Gonczarów IIC 



 

?Czy na pewno księżna Elżbieta? 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza szkoła ma swoje początki w roku 1640, kiedy w Szczecinku zostało za-

łożone gimnazjum, jedno z pierwszych na Pomorzu. Fundatorką była księżna 

Jadwiga Brunszwicka, która ukochała Szczecinek, w którym mieszkała po 

śmierci męża.  

Księżna Elżbieta została patronką szkoły dopiero w roku…1965. Córka Kazi-

mierza Wielkiego miała nawiązywać do związków Pomorza z Polską, jednak z 

naszą szkołą ma niewiele wspólnego. W mieście nie żyła długo, przyjechała 

tutaj do klasztoru na wzgórzu Marientron (dzisiejsze Świątki, budynku już 

dawno nie ma). 

Pierwsze stypendia przyznawane w naszej szkole zawdzięczamy księżnej Ja-

dwidze. Przyznawano  je dla czterech uczniów z rodzin szlacheckich i pięciu z 

rodzin mieszczańskich, były one przeznaczone dla dzieci z ubogich rodzin. 

Liceum im. Księżnej Elżbiety w 

Szczecinku 

Autor: Kacper Kuta II C 
Elżbieta Kazimirzówna 

Jadwiga Brunszwicka    
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DZIAŁ SPORTOWY 

 

MISTRZOSTWA LEKKOATLETYCZ-

Dnia 28.09.2020r. Na stadionie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół numer 6 od-

były się LEKKOATLETYCZNE MISTRZOSTWA POWIATOWE DZIEWCZYN I CHŁOP-

CÓW.  Nasze obie drużyny spisały się na medal, osiągając kolejno  

 

 

Obie drużyny były pod opieką p. T. Mazura. 

 

W skład zwycięskiej drużyny wchodziły: Hanna Skrobanek, Zofia Skrobanek, Aleksandra 

Baranek, Patrycja Pastuszko, Amelia Russ-Szyszka, Zuzanna Idziak, Patrycja Nerć, Agata Ła-

zor, Aleksandra Hengier, Zofia Foltyniewicz, Martyna Łukaszczuk, Zuzanna Łukasik, Martyna 

Kuśmierczyk, Wiktoria Chmielewska.  

Skład chłopców: Konrad Szczepański, Paweł Okuniewicz, Oliwier Szymborski, Olgierd Ma-

słowski, Klaudiusz Godlewski, Piotr Trzeciński, Rosicki Artur, Igor Gruszka, Vahe Poghosyan, 

Klaudiusz Jędrzejewski, Szymon Ciecieląg, Jakub Kuszmar, Gabriel Łosiewicz, Błażej Krywiń-

ski, Jakub Kumorek, Hubert Śniechowski.  

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! :) 

 

1 i 3 miejsce 

Autorzy: Dawid Krupecki, 

Dawid Karniewicz II C 
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KONKURSY I OLIMPIADY 
 

„Solidarność powraca” 

„Olimpiada  Solidarności. Dwie dekady historii” powróciła!  

 

17-go września 2020-go roku o godz. 10.00 odbył się wojewódzki etap tego 

konkursu. Pierwotnie przeprowadzenie tej części olimpiady miało się odbyć w 

marcu bieżącego roku, jednak ze względu na epidemię koronowirusa w Polsce, 

chorobę COVID-19 oraz zamknięcie I LO im. Księżnej Elżbiety, tak jak wszyst-

kich innych szkół w całym kraju, drugi etap odwołano. Na szczęście we wrze-

śniu wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie wrócili i wydarzenie pomyśl-

nie  zrealizowano (choć oczywiście z nowymi wymogami bezpieczeństwa). 

W tym roku szkolnym tematem, któremu musieli podołać uczestnicy, były 

dzieje polityczno-społeczne Polski z lat 1970-1990. Nasza szkoła była  repre-

zentowana przez uczniów klasy III c Dawida Boberskiego i Kacpra Szutow-

skiego. Bardzo dobrą wiadomością jest, że wśród trzech wyłonionych laure-

atów znalazł się Kacper Szutowski, który w grudniu bieżącego roku będzie 

wraz z dwoma kolegami z Kalisza Pomorskiego reprezentował województwo 

zachodniopomorskie w etapie centralnym.  

Gratulujemy i życzymy 

powodzenia! 
6 

Autor: Michał Skoczylas 



WYWIADY 
 

Jaki naprawdę jest nasz dyrektor? – wywiad z panem 

dyrektorem Arkadiuszem Szczepaniakiem. 
 

 

Rozpoczął się trzeci rok, odkąd jest Pan dyrektorem naszej szkoły. W 

związku z tym zapytam: Jak Pan się czuje w tej roli? 

D: Jest to bardzo trudna i wymagająca funkcja. Dyrektor w obecnych cza-

sach pełni kilka ról. Przede wszystkim jest menadżerem szkoły - codziennie po-

dejmuje kilkanaście decyzji różnego kalibru i dotyczących różnych obszarów funk-

cjonowania szkoły. Od dawna jestem nauczycielem i uwielbiam ten zawód, jed-

nak bycie dyrektorem, to zupełnie inna strona medalu. Staram się wypełniać swo-

je obowiązki najlepiej, jak potrafię oraz utrzymywać jak najwyższy poziom kształ-

cenia i wychowania, a także dbać o poczucie bezpieczeństwa w szkole. 

 

Czy od zawsze myślał Pan o posadzie dyrektora? 

D: Nie, ale zaczynałem od podstaw. Przeszedłem wszystkie szczeble awan-

su zawodowego, posiadam doświadczenie zawodowe i uwieńczeniem mojej 27-

letniej pracy pedagogicznej, jest pełnienie funkcji dyrektora tak wspaniałej szkoły. 
 

Jak Pan wcześniej wspomniał – zanim został Pan dyrektorem, był Pan na-

uczycielem. Jakich przedmiotów Pan uczył? 

D: Uczyłem siedmiu przedmiotów: historii i społeczeństwa, wiedzy o społe-

czeństwie, podstaw przedsiębiorczości, zarządzania, wybranych zagadnień praw-

nych, wybranych elementów z psychologii oraz rachunkowości i finansów. 

 

Cofnijmy się do czasów, kiedy to Pan był uczniem. Jak wspomina Pan 

szkolne lata i siebie jako ucznia?  

D: Byłem uczniem spokojnym, ale bardzo zaangażowanym w życie klasy i 

szkoły. Brałem udział w konkursach, należałem do teatru szkolnego, udzielałem 

się w samorządzie szkolnym i w internacie. Lata szkoły wspominam bardzo 

dobrze i był to najwspanialszy okres mojego życia.  7 



Czy jest nauczyciel, którego wspomina Pan do dzisiaj? Może jest on Pana 

autorytetem? 

D: Było wielu nauczycieli, którzy odegrali dużą rolę w moim życiu i wspomi-

nam ich do dziś. 

Na koniec szkoły wszystkich czeka matura. Dla większości jest ona bardzo 

stresującym momentem. Jak było w Pana przypadku? Jak wspomina Pan 

swoją maturę? 

D: Rzeczywiście było to bardzo stresujące doświadczenie. Formuła egzami-

nu, który zdawałem prawie 30 lat temu, różni się od obecnej, niemniej jednak 

wciąż jest wielkim przeżyciem. Swoją maturę pamiętam jak dziś, na matematyce 

wylosowałem pierwszą ławkę, tuż przed komisją, natomiast na języku polskim – 

ostatnią, na sali gimnastycznej. 

A studia? Jak wspomina Pan ten czas? 

D: Na studiach było bardzo dużo nauki, jednak zdobywanie wiedzy było moim prio-

rytetem, chciałem zdobyć jak najlepsze wykształcenie. Skończyłem studia magister-

skie, a następnie kilka kierunków studiów podyplomowych – na tę chwilę jest to 10 

kierunków. Najwięcej trudu i pracy kosztowały mnie studia doktoranckie i uzyskanie 

stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych. 

Myślę, że uczniowie naszej szkoły chcieliby poznać Pana bliżej i dowie-

dzieć się, jak spędza pan wolny czas? Ma Pan jakieś zainteresowania, pa-

sje? 

D: Wolny czas spędzam z rodziną. Często spaceruję lub jeżdżę rowerem. 

Moim sposobem na radzenie sobie z problemami dnia codziennego jest praca 

przy domu. Najbardziej lubię kosić trawę. Interesuję się także psychologią człowie-

ka. Kiedy tylko mam czas, oglądam filmy kryminalne, z których mogę dowiedzieć 

się wielu rzeczy na ten temat. W taki sposób jednocześnie odpoczywam i zdoby-

wam wiedzę. 

Jakiej muzyki Pan słucha? Jaki gatunek muzyczny jest Pana ulubionym?  

D: Nie mam ulubionego gatunku. Często słucham radia i każda muzyka, 

która wpada w ucho, jest dla mnie odpowiednia. 

I ostatnie pytanie, kończące nasz wywiad: Jaka jest Pana ulubiona potra-

wa? 

D: Należę do ludzi mało wybrednych pod tym względem. Lubię gołąbki, pla-

cek po węgiersku, uwielbiam ciasta, a najbardziej sernik i jabłecznik. 

To już wszystko, bardzo dziękuję za roz-

mowę. 

D: Dziękuję. 

 

 Autor: Oliwia Filip 2 C 
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Czy wiedziałeś, że … ? 

CIEKAWOSTKI 

 Dzień Edukacji Narodowej został utworzony przez króla Stanisława Augusta Poniatow-

skiego.  

 Został on zrealizowany przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku.  

 W wielu krajach  Dzień Nauczyciela przypada na inne dni niż w Polsce  np.               

 

Argentyna      11 września 

Chiny              10 września 

Rosja               5 października 

Hiszpania        27 listopada 

Meksyk           5 maja   

 

 W Polsce Dzień Edukacji Narodowej został ustanowiony w 1972 roku.  

 Początkowo to wydarzenie miało być obchodzone w Polsce 20 listopada. 

          Autor: Patrycja Hałuszko 2 C 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 
23.09.2020 roku odwiedziłyśmy szkolna bibliotekę i zrobiłyśmy krótki wywiad z panią Anną Radzymińską 

na temat: Co uczniowie najchętniej czytają w naszym LO? Okazało się, że najczęściej sięgają po: książki 

fantasy np. „Gra o tron” Georga R.R. Martina. Dziewczyny najchętniej czytają tematykę kobiecą, 

romantyczną np. „We wspólnym rytmie” Jojo Moyes. Są nowości w kryminale, który jednak jest 

najmniej czytany przez uczniów. Polecana jest także poezja np. Agnieszki Osieckiej.  

Za około dwa tygodnie w bibliotece pojawią się NOWOŚCI takie jak: „Małe kobietki” Louisa May 

Alcotta „Dobre żony” Louisa May Alcotta„Pacjentka” Alexa Michaelidesa„Banzai. Japonia dla 

dociekliwych.” Zofii Fabjanowskiej-Micyk  i wiele innych 
Autorzy: Aleksandra Zielińska, Zuzanna Leśniewska 9 



BESTSELLERY ELKI 
 

W dniu 25.09.2020 w naszej szkole  wśród 85 

uczniów  została przeprowadzona ankieta dotycząca ulubio-

nej lektury szkolnej.  Wśród Waszych ulubionych dzieł litera-

tury pojawiły się min. „Cierpienia młodego Wertera”; 

„Chłopcy z Placu Broni”, „Ania z Zielonego wzgórza” ; 

„Wesele”  i wiele wiele innych ciekawych i cudownych pozy-

cji. Najpopularniejszymi jednak wśród naszych uczniów lek-

turami zostały: 

1. Mały Książę Antoine de Saint-Exupéry (15%)  

 

Mały Książę jest książką o dorastaniu, miłości,  

przyjaźni i odpowiedzialności za drugiego człowieka.  

 

"Dobrze widzi się tylko sercem.  

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu" 

 

 

2. Kamienie na Szaniec Aleksander Kamiński (10%) 

 

 

Kamienie na szaniec to książka opowiadająca o  

działalności trzech członków Szarych Szeregów  

podczas II wojny światowej. 

 

,,A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei.  

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec’’ 

10 



3. Balladyna Juliusz Słowacki (8%) 

 

Balladyna to opowieść o żądzy władzy, zbrodniach,  

morderstwach, kłamstwach i intrygach. 

 

,,Matko, w lesie są maliny,  

Niechaj idą w las dziewczyny,  

Która więcej malin zbierze,  

Tę za żonę pan wybierze.’’ 

 

4. Dżuma Albert  Camus (6%) 

 

Dżuma opowiada o epidemii dżumy w mieście 

Oran.  

Głównym bohaterem jest lekarz Bernard 

Rieux. 

 

,,Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem nie 

jest od niej wolny.  

 I trzeba czuwać nad sobą nieustannie, 

żeby w chwili roztargnienia  

nie tchnąć dżumy  

w 

twarz dru-

giego człowieka.’’ 
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DZIAŁ MUZYCZNY 
 

To zawładnie twoją duszą…  

W naszym debiutowym wydaniu rozpoczynamy serię artykułów dla fanów muzyki nieszablono-

wej, niestandardowej. Zachęcimy Was to przesłuchania tytułów, których wyświetlenia są ułam-

kiem tego, co gwiazdy popkultury osiągają w godzinę. Zagłębiając się w muzyczny ocean, zapre-

zentujemy Wam utwory, których unikalność zawładnie waszymi duszami – tak jak zresztą mówi 

tytuł… 

 

1. Leski „Nie chce zmieniać nic”  

Delikatny głos, melodia instrumentów, błogi na-

strój nie do podrobienia. W tak zwięzły sposób 

można opisać pierwszy wybitny utwór. Sam tekst, 

który mówi o spokojnym życiu, wprawia nas słu-

chaczy w melancholijny stan z małym uśmiesz-

kiem pod nosem. Piosenka o miłości, szczęściu i 

rutynie, z której nie chce się rezygnować. Poleca-

my ją każdemu, kto chce wkroczyć w ten beztro-

ski świat.  

 

2. Prometh „ta piosenka nie jest smutna tylko wściekła” 

Niezaprzeczalnie jedna z bardziej niestandardo-

wych piosenek, które udało się nam znaleźć. Mu-

zyka techno, wręcz klubowa, przekazuje dosłow-

nie to, co autor próbował opisać w tytule. Bezpo-

średnim tekstem dociera do nas, generacji Z. Kie-

dy przebrnie się przez pierwszą warstwę trywial-

ności, odkrywa się znaczenie o wiele głębsze od 

pierwszego dna. Jest kompletnym przeciwień-

stwem usypiającego spokoju pierwszej pozycji.  

Obie pozycję dostępne są na platformie Spotify oraz YouTobe. Zachęcamy do przesłuchania ich obu. Ma-

my nadzieję, że publikowane tu utwory przypadną naszym czytelnikom do gustu. 

Autor: Hania Kubicka 2 C 12 



DZIAŁ FILMOWY 
 

Nowos ci w kinach 
 

TENET 

 

,,  enet” w reżyserii Christophera Nolana to jeden 

ze zdecydowanie najbardziej wyczekiwanych 

filmów 2020 roku. Pomimo wielu przesunięć premie-

ry, jakie dotknęły go ze względu na ogólnoświatową 

sytuację pandemiczną, wciąż jest najczęstszym wy-

borem wielu widzów wybierających się do kina. No-

wa produkcja Nolana opowiada historię o bezimien-

nym mężczyźnie, nazywanym po prostu Protagonistą 

(w tej roli John David Washington), który za pomocą 

inwersji czasowej chce zapobiec wybuchowi III Woj-

ny Światowej. Choć „Tenet” spotkał się z mieszanym 

przyjęciem ze strony krytyków, warto go zobaczyć, 

chociażby ze względu na nazwisko reżysera czy 

świetną obsadę — Roberta Pattinsona, Elizabeth De-

bicki oraz Kennetha Branagha. W naszym kinie jego 

premiera przypada na 11 października (godz. 17:00). 

MULAN 

,,M ulan” to kolejna adaptacja klasycznej, 

wręcz już kultowej disneyowskiej animacji 

o tym samym tytule, częściowo opartej na starej chiń-

skiej legendzie o wojowniczce imieniem Hua Mulan, 

która w przebraniu mężczyzny zdecydowała się ru-

szyć do wojska, aby uratować swojego schorowanego 

ojca od śmierci na polu bitwy. Reżyserką nowej wer-

sji „Mulan” jest Niki Caro, a za scenariusz odpowia-

dają m.in. Lauren Hynek oraz Rick Jaffa. W rolę 

głównej bohaterki wcieliła się z kolei młoda Chinka 

Yifei Liu, w filmie występuje również Li Gong czy 

Donnie Yen. Premiera „Mulan” w naszym kinie od-

będzie się 30 października, więc może pomimo kon- 13 



25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy. 
 

F ilm z gatunku dramatu sensacyjnego wyreżyserowa-

nego przez Jana Holubka, opisuje losy i życie niewin-

nie skazanego Tomasza Komendy, w którego rolę wcielił 

się Piotr Trojan. Główny bohater z dnia na dzień zostaje 

zatrzymany i oskarżony o zabójstwo, następnie dostaje 

wyrok dwudziestu pięciu lat pozbawienia wolności. Po 

upływie osiemnastu lat policja i prokuratura na nowo zaj-

mą się sprawą i spróbują odkryć prawdę. Premiera w 

Szczecineckim kinie miała miejsce 18.09.2020 

 

 

Autorzy: Julia Marciniak , Wiktoria Kucharczyk 

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA 
 

Koryto szkolne 
 

Szum. Głośny huk. 

Niemożliwy do przedarcia chaos. 

Lecisz z falą. Stop! 

Musi przepłynąć „gruba ryba”. 

Znowu do biegu. Gotowi. Start! 

Pac! Puk! Bęc! 

Odbijasz się od innych ślepych lal. 

Mało tlenu, gazówki na nosach. 

Tłoczymy się w truciźnie. 

Spokojnie… 

W bezpiecznej strefie jej nie ma,  

Tylko trzeba się tam dostać. 

Walka o przejście, 

Jakby schron miał ograniczoną ilość miejsc. 

 

Jest kilka rzecznych zasad: 

1. Nie zatrzymuj się 

2. Przepuszczaj rekiny 

3. Nie utrudniaj płotkom ich trudnego życia 

4. Płyń zawsze z prądem 

( i najważniejsza ) 

5. Nie daj się zarazić… 

Powodzenia dzielne ryby! 

Autor: Hanna Kubicka 
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INSTAGRAMOWA AKCJA #ELOKLASO 

SZKIELETY W ROLI GŁÓWNEJ 

MEMY 

15 

SPÓŹNIONE ŻYCZENIA : ) 

… ale lepiej późno niż 

 wcale 

Z tej strony II C ! Pomysł jest taki – w ramach akcji na szkolnym Instagramie #ELOKLASO każda klasa, która 

zostanie nominowana, przygotowuje post z krótkim opisem swojej klasy. Możecie w nim zaprezentować 

swoje wspólne zdjęcia, napisać co lubicie, co was wyróżnia lub co tylko wam kreatywnego przyjdzie do 

głowy ( i co zaakceptuje administrator ;) ) 

My poszliśmy na pierwszy ogień i już się przedstawiliśmy, więc możecie zobaczyć jak to wygląda na Insta-

gramie @elka_szczecinek  … ale teraz czas na WAS! 

Zasady są proste: 

Czekacie na nominacje od klasy poprzednio tworzącej posta ( informacje znajdziecie na szkolnym In-

stagramie, ale dostaniecie też jakieś przypomnienie bezpośrednio) 

Tworzycie w ciągu 2 TYGODNI 

Zgłaszacie się do osób, które prowadzą naszego szkolnego Instagrama 

Wysyłacie im swoją pracę 

We wstawionym przez was poście nominujecie kolejną klasę, która jeszcze nie była nominowana   

 

LICZYMY NA WAS ! 



TWÓRCY GAZETKI SZKOLNEJ 

Opiekun: Pani Iwona Wilicka 

Redaktor naczelny: Justyna Pałka 

Zastępca: Hanna Kubicka 

Autorzy artykułów: 

Kornelia Bartolewska 

Hanna Kubicka 

Wiktoria Kucharczyk 

Katarzyna Staszewska 

Szymon Baczyński 

Dawid Karniewicz 

Dawid Krupecki 

Dominik Gonczarów 

Kacper Kuta 

Zuzanna Leśniewska 

Oliwia Filip 

Michał Skoczylas 

Julia Marciniak 

Patrycja Hałuszko 

Paulina Pauba 

Aleksandra Zielińska 

 

DO NASTĘPNEGO :) 


