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Niech te Święta , tak wspaniałe, będą całe 

jakby z bajek, niechaj gwiazdka z nieba leci, 

niech Mikołaj tuli dzieci , biały puch niech z  

spada, niechaj piesek w nocy gada, niech 

choinka pachnie  no i radość będzie wszę-

dzie! 

Redaktorzy gazetki SQLpress 
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Mikołajki – święto na świecie Zwyczaj obdarowywania się prezentami obchodzony jest na 

całym świecie, jednak w każdym kraju na swój charakterystyczny sposób. Mikołaj w 

zależności od kraju przybiera różne postaci i przychodzi do dzieci w różnym czasie. W nocy 6 

grudnia Mikołaj zjawia się u dzieci w Hiszpanii, Czechach i na Słowacji. W Hiszpanii Mikołaj 

zostawia prezenty w skarpetach zawieszonych przy łóżku lub kominku. Podobnie jest w USA 

z tą różnicą, że dzieci w skarpetach umieszczają listy do Mikołaja, które on zabiera, a pozosta-

wia podarki, jakie w tych listach dzieci sobie zażyczyły. Takie listy piszą również dzieci w 

Niemczech, a także polskie dzieci, które zwykle swój list zostawiają na oknie i czekają na 

swój prezent na Boże Narodzenie. W Belgii Mikołaj pojawia się już 5 grudnia zostawiając 

prezenty w butach lub koszykach, które dzieci dla niego wystawiają. Wokół domu trzeba 

rozłożyć siano, marchew i ziemniaki dla koni świętego, które mają się nimi pożywić na dalszą 

drogę. W Niemczech Sankt Nikolaus najbardziej przypomina biskupa z Miry. Podróżuje on na 

ośle lub w saniach ciągniętych przez renifery. Ma ze sobą księgę, w której od-

notowane są złe i dobre uczynki dzieci. Dobrym daje upominki w postaci 

słodyczy, orzechów i owoców, a złym zostawia w bucie lub skarpecie ró-

zgę albo węgiel. Holenderski Sinterklass przypływa do dzieci na statku z 

Hiszpanii już 5 grudnia. Ma on czarny strój, ponieważ jest brudny od 

osadzy z komina. 

Agata Słowiejko i Agata Zdrenko 
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Przygotuj 
 

• wałek do ciasta 

• foremki do wykrawania pierniczków 

• blachę 

piekarnik rozgrzany do temperatury 180°C 

KROK 1: ŁĄCZYMY SKŁADNIKI CIASTA 

Masło rozpuszczamy w garnku, a następnie studzimy. Do dużej miski wsypujemy mąkę, sodę, 
cukier puder, kakao oraz przyprawę do piernika – dokładnie mieszamy. Wbijamy jajka, dodaje-
my ostudzone masło oraz miód. Ciasto zagniatamy do momentu uzyskania jednolitej konsy-
stencji. Następnie zawijamy je w folię spożywczą i wkładamy do lodówki na 25 minut. 

KROK 2: PIECZEMY PIERNIKI 

Ciasto dzielimy na dwie części. Rozwałkowujemy i za pomocą foremek wycinamy pierniczki o 
różnych kształtach. Następnie układamy je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Wsta-
wiamy do piekarnika rozgrzanego do 180°C i pieczemy ok. 10 minut. Upieczone pierniczki stu-
dzimy. 

KROK 3: LUKRUJEMY PIERNICZKI 

Cukier puder wsypujemy do miseczki i dolewamy sok wyciśnięty z cytryny lub wodę. Składniki 
mieszamy na gładką masę, a następnie lukrujemy pierniczki. 

SMACZNEGO :) 

Życzą Zuzia i Martyna  

 . 



 

 

  

 

 

 

Pada śnieg, suną sanki, jest renifer i bałwanki. 

Śnieżki z nieba spadają, życzenia zdrowych świąt 

składają. Niech te święta będą wyjątkowe, a pre-

zenty odlotowe.  

*** 

Świąt beztroskich i radosnych, trochę śniegu, tro-

chę mrozu, pełnego prezentów Mikołaja powozu, 

poza tym dużo zdrowia i aby po Sylwestrze nie bo-

lała głowa - życzy...  

*** 

Skacze Aniołek, skacze po chmurkach, niesie ży-

czenia w Anielskich piórkach. Niesie w plecaku 

babki i świeczki, a w walizkach złote dzwoneczki. 

 

Emanuella Kiełbasa,  

Patrycja Mazurek  
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GORĄCA CZEKOLADA Z CYNAMONEM 
 

Składniki:  

(na 2 filiżanki) 

 
1 czekolada 70% kakao 

 

200ml śmietanki 30% 

 

100ml mleka 

 

1/2 łyżeczki cynamonu 

 

Przygotowanie: 

 

Śmietankę i mleko wlewamy do małego rondelka, pod-

grzewamy, 

dodajemy połamaną czekoladę i cynamon, dokładnie 

mieszamy. 

Nie doprowadzamy do wrzenia. 

Podajemy w ogrzanych filiżankach. 

 

          Smacznego! 
 

 Zuzia i Martyna :)  
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Święta zbliżają się wielkimi krokami. Czuć już klimat Bożonarodzenio-

wy. Ubieranie choinki, pieczenie pierniczków, strojenie domów i oczeki-

wanie pierwszej gwiazdki … To wszystko czeka nas już niebawem. Ma-

my dla Was 10 propozycji świątecznych piosenek, które jeszcze bardziej 

umilą Wam przygotowania  

TOP 10 

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You 

Shakin’ Stevens - Merry Christmas Everyone 

Ariana Grande - Santa Tell Me 

Dean Martin - Let it Snow! Let It Snow! Let It Snow! 

Glee - Jingle Bell Rock 

Wham! - Last Christmas 

DE SU - Kto wie czy za rogiem  

Justin Bieber - Mistletoe 

Margaret- coraz bliżej święta 

Celin Dion- So this is Christmas 

 

 

 

NK 
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Kolęda (od łacińskiej nazwy pierwszego dnia każdego miesiąca to pieśń 
bożonarodzeniowa (nawiązująca do Bożego Narodzenia), utrzymana w 

konwencji ściśle religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, 
potem komponowana również przez wielu wybitnych kompozyto-

rów. Odmianą kolędy jest pastorałka (o wątkach zaczerpniętych z życia co-
dziennego), która w odróżnieniu od kolędy nie jest wykorzystywana w na-
bożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter. W liturgii 

Kościoła Katolickiego kolędy wykonuje się od Mszy o północy w Święto Bo-
żego Narodzenia (noc 24/25 grudnia) do święta Chrztu Pańskiego 

(niedziela po 6 stycznia). W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich 
do święta Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego). Autorem pierwszej kolędy 
był św. Franciszek z Asyżu i była ona śpiewana w zorganizowanej przez 
niego szopce. Najstarsza polska kolęda to ,,Bądź zdrów, Królu Anielski” z 

1424 r. Polska jest ewenementem na skalę światową pod względem liczby 
zachowanych kolęd, w naszym dorobku kulturalnym wraz z pastorałkami 
jest ich ponad 500. Najsłynniejszą kolędą jest Cicha noc, którą przetłuma-
czono na ponad 300 języków i dialektów. Powstała w roku 1818 w małym 

austriackim miasteczku w Alpach. Jej autorami byli wikary miejscowego ko-
ścioła ks. Józef Mohr oraz jego organista Franz. Do najbardziej popular-

nych i najczęściej śpiewanych kolęd należą: 
 

-Anioł pasterzom mówił 
-Bóg się rodzi 

-Chrystus się narodził 
-Do szopy hej pasterze 

-Dzisiaj w Betlejem 
-Gdy się Chrystus rodzi 

-Gdy śliczna Panna 
-Jezus malusieńki 
-Lulajże, Jezuniu 
-Mędrcy świata 

-Nie było miejsca dla Ciebie 
-Pójdźmy wszyscy do stajenki 

-Przybieżeli do Betlejem 
-W żłobie leży 

-Wśród nocnej ciszy 
-Z narodzenia Pana 
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Nadchodzi zima, robi się coraz zimniej może warto wspomóc także zwie-

rzętom? Międzyrzeccy Stalowcy po raz kolejny organizują zbiórkę dla 

''Schronisko dla zwierząt Międzyrzecz- punkt adopcyjny Fundacji Daj 

Szanse'' zbieramy: karmę, koce/poduszki a także zabawki oraz różne ak-

cesoria typu obroże, smycze itp Dla naszych cudownych zwierzaków! 

NAGRODA dla osoby która przekaże najwięcej artykułów jest nagradza-

na przez chłopaków z Międzyrzecza!Wszystkie artykuły dla zwierzaków 

możecie wręczać Barlineckim kibicom. Pamiętajcie, że dobro zawsze do 

nas wraca! Liczy się każdy dobry mały gest ważny że od serducha! Nie 

bądzmy obojętni one także potrzebują pomocy! Barlineccy kibice rów-

nież w pełnej gotowości pomocy psiakom. Kibicowanie Stali to także 

wspieranie potrzebujących. Pokażcie, że wasze serce jest STAL-

love!!!!!!!!!! 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 10 

 

GRUDNIOWE 

Newsy z życia szkoły 

 

• Koniec listopada/ Początek Grudnia – zaczęliśmy 

zbiórkę pieniędzy na szlachetną paczkę, oraz na pre-

zenty dla dzieci z bratka (każdy grosz się liczy, a 

chętnym do pomocy dziękujemy za wsparcie) 

• 05.12.2018r. - Obchodzimy Dzień Wolontariusza 

• 06.12.2018r. – MIKOŁAJKI Samorząd uczniowski, 

który uprzednio przygotuje paczki dla dzieci z Brat-

ka, wybierze się do nich, aby wręczyć prezenty i 

wspólnie spędzić ten dzień, umilają czas grami oraz 

zabawami. 

• 17.12.2018r. - Sprzedaż pierniczków z okazji świąt 

(pieniądze zostaną przeznaczone na schronisko). 
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05 grudzień – MIĘDZYNARODOWY DZIĘŃ WOLONTARUISZA - 

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna i po-

trzebna . W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym 

świecie z inicjatywy ONZ obchodzone jest święto każdego wolontariu-

sza. 

10 grudzień- ŚWIATOWY DZIEŃ FUTBOLU - . W święto futbolu nie 

ma nawet co polemizować, tylko trzeba wyjść na orlika i pograć z chło-

pakami. 

16 grudzień – DZIEŃ POKRYWANIA WSZYSTKIEGO CZEKOLADĄ 

- jest to dzień, w którym możemy jeść każde danie z czekoladą. Masz 

ochotę na poranną kawę z czekoladą? Proszę bardzo, to świetny pomysł. 

 

21 grudzień – ŚWIATOWY DZIEŃ POZDRAWINA BRUNETEK - 

Swoje święto mają blondynki, więc i brunetki nie mogą być gorsze. Pa-

miętajcie więc o życzeniach dla dzisiejszych solenizantek”. 

 

28 grudzień – MIĘDZYNRODOWT DZIEŃ POCAŁUNKU - Całowanie 

przedłuża życie, angażuje wiele mięśni i przynosi masę radości. To tylko 

kilka z setek powodów, dla których warto rozdawać dziś całusy. 

 

28 grudzień –DZIEŃ GRY W KARTY - Makao, 

Poker, Kanasta, Brydż, Tysiąc i wiele innych gier 

karcianych ma dziś swoje święto. 
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Święta już tuż tuż. Każdy chciałby poczuć w swoim mieszkaniu jak 

najszybciej  atmosferę świąt. Mamy dla was proste i sprawdzone 

pomysły na tanie, a zarazem oryginalne dekoracje. 

 

• Świąteczne ciasteczka  - Nic tak nie 

poprawia nastroju jak smaczne cy-

namonowe ciasteczka. Ich dekora-

cja to prawdziwa zabawa dla całej 

rodziny. Trzeba tylko uważać by 

ciasteczka doczekały świąt. 

 

• Tablica z kartek świątecznych - Jeśli macie 

kartki świąteczne z ubiegłych lat z którymi 

nie mogliście się rozstać. Umieście je na du-

żej korkowej tablicy lub przyklejcie do kar-

tonu. Taka sentymentalna ozdoba to cieka-

wy element świątecznego wystroju. 

 

 

• Alternatywna choinka - Do tematu choin-

ki warto podejść w nowatorski sposób. 

Można do ściany przymocować okorowa-

ne drewno i przymocować do niego świą-

teczne dekoracje. Oczywiście całość nale-

ży oświetlić lampkami choinkowymi. 
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Różnorodne koreczki 

Ślimaczki z ciasta francuskiego  
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Chcesz zostać gwiazdą imprezy sylwestrowej? Z pewnością 

spodobają się wam nasze propozycje! 
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1. Śnieg 

2. Komin 

3. Kulig 

4. Narty 

5. Snowboard 

6. Bombki 

 

 

 

 

 

7. Mikołaj 

8. Łańcuch 

9. Sanki 

10. Choinka 

11. Łyżwy 

12. Bałwan 

13.światełka 
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Atomowy zegar, który jest zbyt dokładny… 

Został on zbudowany przez naukowców z amerykań-
skiego Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technolo-
gii (NIST). Przez kilka lat naukowcy zajmowali się budo-
wą najdokładniejszego na świecie zegara. Na tą inno-
wacje składa się wiele skomplikowanych wynalazków, 

m.in. Bardzo precyzyjne taśmy miernicze czy gigan-
tyczne odważniki. Jednym z minusów, bądź i plusów 

jest jego zbytnia precyzja. Nie możemy wykorzystać je-
go mocy w pełni, ponieważ niewystarczająco dobrze 
znamy ziemską grawitację. Zegar z NIST nie posiada 
żadnych kół zębatych, sprężyn itp.. Jest on zegarem 

atomowym, którego działanie opiera się na zderzaniu 
atomów z promieniowaniem mikrofalowym, co powo-
duje oscylację atomów z określoną częstotliwością. Ta 
częstotliwość jest tak precyzyjna, że naukowcy mogą 

używać jej do określania czasu. Utrudnieniem jest teo-
ria Einsteina z roku 1915 roku mówiąca, że „obiekty 

posiadające masę zniekształcają przestrzeń, powodu-
jąc jej zakrzywienie”. Wynika z tego, że przestrzeń i 

czas są ze sobą powiązane, a 
więc zniekształcenie przestrzeni powoduje także 

zniekształcenie czasu.  



 

 

 

 
 

W skrócie, im silniejsza siła grawitacja 
w danym miejscu, tym bardziej czas zwalnia. 
Na ziemi nie ma to większego znaczenia. Jed-
nak dla najdokładniejszego zegara nawet nie-

wielkie różnice odgrywają dużą rolę. Aby nowy 
zegar NIST mógł dokładnie stwierdzić, która 

jest godzina, naukowcy musieliby wiedzieć, jak 
silna jest grawitacja w miejscu, w którym zegar 
jest zlokalizowany. Dobra wiadomość jest taka, 
że dzięki stworzeniu kolejnych tak dokładnych 
zegarów atomowych, naukowcy zapewniliby 

sposób na dokonywanie precyzyjniejszych po-
miarów grawitacji, co pomoże natomiast w do-

kładniejszym odmierzaniu czasu. 
 
 

Zima Robert, Durlak Mateusz,  
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Pierwszego grudnia odbyła się gala KSW 46, której walką wieczoru było 

starcie Mamed Khalidov – Tomasz Narkun. Pierwsze dwie rundy starcia 

nie były intensywne, zawodnicy nie chcieli ryzykować, więc trzymali 

dystans i oddawali umiarkowaną ilość ciosów. Trzecia runda natomiast 

toczyła się głównie w parterze. Ostatecznie walkę wygrałm Tomasz 

Narkun przez jednogłośną decyzję (2x 29:28, 30:27). Po starciu Mamed 

Khalidov ogłosił zakończenie kariery. Była to wspaniała kariera, która 

miała ogromne znaczenie dla polskiego MMA. Smutnym jest, że zakoń-

czyła się w ten sposób, ale nie da się ukryć, że Czeczen ma w naszym 

kraju status legendy i zostanie zapamiętany jako wielki talent europej-

skiego MMA. 

 

Tymoteusz Grzegorczyk 
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Makijaż sylwestrowy 2018 może być odważny, uwo-
dzicielski i lśniący. To w końcu doskonała okazja, aby 
zaszaleć. Ważne, aby makijaż sylwestrowy 2018 ide-
alnie dopełniał twoją kreację. Jaki makijaż na sylwe-
stra 2018 jest najmodniejszy? Od kilku lat wiadomo, 
że w sylwestrową noc najlepiej, aby wszystko błysz-

czało. Nie bój się blasku i brokatu - w tym sezonie sta-
wiamy na intensywny make-up. Właśnie dlatego na 

sylwestra mocno podkreśl swoje oczy - nie bój się wy-
razistych i sztucznych rzęs, które optycznie powiększą 
oczy. Sztuczne rzęsy możesz przykleić do powieki na 
pasku lub dokleić kępki do swoich rzęs. Pamiętaj tak-
że o cieniach do powiek - użyj koloru, który pasuje do 

twojego typu urody. Oto kilka propozycji na 
makijaż sylwestrowy 2018: 

 
 
 

• . 
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Welder Wings 

 

Welder Wings to artystyczny duet specjalizu-

jący się w cyfrowym kolażu. Francisco Abril i 

Nuria Velasco tworzą sztukę z prawdziwie 

piekielnym zwrotem, od chorobliwych scen 

po anatomiczne koszmary. 

 – W.S    
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  Pytania:  
1.Słodkości kładzione do ciasta. Można je spotkać także w niektórych czekoladach.  

 2. Ozdoba na świąteczne drzewko.  

3. Leżało w nim dzieciątko w stajence.  

 4. Leży pod świątecznym drzewkiem i czeka na rozpakowanie.  

5 Świąteczne drzewko.  

 6. Msza święta odbywająca się w Wigilię około północy.  

7. Twoi najbliżsi.  

 8. Kładziemy je pod świąteczny obrus.  

9. Betlejemska.  

10. W tę magiczną noc przemawiają ludzkim głosem  

11. Łamiesz się nim podczas wigilijnej wieczerzy.  

12. Powóz Mikołaja.  

13. Ciągną Mikołaja i jego powóz.  

14. Imię bożego dzieciątka.  
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Bohemian Rhapsody to amerykańskiej produkcji film biograficzny w reżyserii 

Bryana Singera, który ma w swoim dorobku chociażby takie filmy jak 

„Podejrzani” czy kilka ekranizacji komiksów Marvela. Film swoją premierę na 

świecie miał 24 października 2018 roku, natomiast do polskich kin dotarł 9 dni 

później. W główną rolę Farrokha Bulsary wcielił się Rami Malek. Nie dość, że 

podobny do swojej postaci względem fizycznym, to jeszcze jej kreacja w kwestii 

aktorskiej była na najwyższym poziomie.  

Film opowiada o czwórce niesamowicie utalentowanych artystów. Przedstawia 

on, od początku do prawie końca, historię brytyjskiego zespołu rockowego – 

Queen. Obraz filmu skupia się głównie na wokaliście tego zespołu. Wybiórczo 

przedstawione są co ważniejsze to epizody z życia Freddiego. Potrafiącego się 

bawić, choć nieco samotnego i pogubionego w życiu artysty, czego potwierdze-

niem są jego teksty, będące manifestem tych uczuć. Z drugiej strony mamy au-

tora największych hitów, perfekcjonisty w swych działaniach, co wyróżniało go 

na tle innych twórców. Po prostu człowieka, który został zapamiętany i zostanie 

jeszcze na długo. 

Scenariusz napisany przez Anthonego McCarten pozostawia jednak wiele do ży-

czenia. Nie jest w 100% wierny kolejności faktów, ani faktom. Nie przeszkadza 

to jednak temu, aby pójść na seans i wyjść z niego zadowolonym, nawet nie bę-

dąc fanem tego zespołu. Sceneria produkcji wręcz powala na kolana. Jest świet-

na, idealnie oddaje klimat tamtych lat. Koncert Live Aid może wywołać ciarki na 

ciele odbiorcy. Odwzorowany niemalże jeden do jednego, tyle że skrócony. 

Piękna sprawa. 

W naszej opinii produkcja bardzo dobra, lecz nie wybitna. Film chwyta momen-

tami za serce i to nie za sprawą pięknej muzyki. Jeżeli ktoś z tej szkoły nie był na 

tym filmie, to polecamy jeszcze się na niego udać, gdyż warto. 

 

Anita Subocz, Jakub Kostera 
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1. W założeniach film miał się ukazać 25 grudnia 2018 roku, czy-

li miesiąc później niż to miało miejsce. 

2. Reżyser Bryan Singer z powodu kłótni z obsadą, został wyrzu-

cony przed zakończeniem produkcji. 

3. W tworzeniu scenariuszu udzielali się obecni członkowie ze-

społu Queen oraz Robert DeNiro. 

4. W pierwszy weekend od premiery w Polsce, film obejrzało 

162,7 tysięcy ludzi. Jest to więcej niż w przypadku „Kler” Woj-

ciecha Smarzowskiego. 

5. Boxoffice filmu to 472mln $, czyli ponad dziewięciokrotnie 

więcej niż wynosił budżet na produkcje. 

6. Początkowo to Sacha Baron miał zagrać rolę Freddiego Mer-

cury. 

7. Miejsce kręcenia filmu to Londyn i Weybridge. 

 

Jakub Kostera 
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Pozdrawiam Wojtka Kiełbasę i Gabriela Małeckiego  

Pozdrawiam Wiktorię Wieczorek, Karinę Dudzik z klasy ILOb  

Pozdrawiam Serafin, fajną masz dupkę!  

Pozdrawiam moje psiapsi Olę, Kasię i Nikolę  

Pozdrawiamy naszego ukochanego ks. Michałka - dziewczyny 
100-dniówkowe  

BIK3OLV spoko jesteś morda!  

Pozdrawiam Anię z ILO :)  

Pozdrawiam Kasię Grzybka z 3LOa  

Pozdrawiam Adama Dziekońskiego:), mojego najlepszego przy-
jaciela i Madzię  

KONDZIOS7 pozdro, kiedy gramy mixa?  

Pozdrawiam Anitkę Subocz  

Pozdrawiam Oliwię Golasz  

Pozdrawiam Cię Bartek Fatyga  

Pozdro dla super rury  

Pozdrawiam dzieci z Bratka! 

Pozdrawiam dziewczyny z 3LOa  

Pozdrawiam super klasę maturalną 3LOa! Love was!  

Pozdrawiam Olę  

Pozdrawiam Oliwię P. z IILOa  

Pozdro Marzi  

  

 

 



 

 27 

Całuski dla Zuzki i Kubusia! 

Pozdrawiam Koniare  

Pozdrawiam gazetkę szkolną  

Pozdrawiam ikonę stylu z kł. 2LOa W.W.  

Pozdrawiam piękną Martynę z 2LOb - 

kocham Cię Misza!!! 

Pozdrawiam Wiktorię Wieśniak z 

IILOa, która byla w cieplej Grenlandii  

Pozdrawiam wszystkich przystojniaków z 2LOb  

Pozdrawiam pozytywne mordki z 2LOa  

Pozdrawiam Wiktorię i Adama. Zdrowia robaki.  

Pozdrawiam Cię Bartek Fatyga, ty spryciulo, moja bestio! 

Kocham Cię!  

Pozdrawiam Danielka i jego pamięciówki 

Przypominam o 18-stkach A.D.  

Pozdrawiam rury z mojej klasy 4Tms  

Pozdro Karolina S. - cichy wielbiciel  

Pozdrawiam elitę ;)  

Pozdrawiam śliczną Anię z ILOb  

Kocham Cię K.G. - twoja J.S.  

 

 28 

Stopka redakcyjna 

Dział techniczny: 

Damian Ladra IVTi 

Redaktor naczelny: 

Kornelia Gaber IILOb 

Z-ca red. Naczelnego: 

Damian Ladra IVTi 

Opiekun: 

Pani Marta Szafkowska 

Redaktorzy: 

Patrycja Mazurek ILOa 

Emanuella Kiełbasa ILOa 

Martyna Smorąg ILOb  

Martyna Ziemichód IILOa 

Wiktoria Wiśniak IILOa 

Julia Wowczuk IILOb 

Ela Cimochowska IILOb 

Weronika Majkutewicz IILOb 

Konrad Janik IILOb 

Michał Stypik IILOb 

Maja Lachowicz IILOb 

Oliwia Kopystyńska IILOb 

Kasia Nogalska IILOb 

Kasia Wasilewska IILOb 

Julianna Danisz IILOb 

Daria Dominiak IILOb 

Agata Słowiejko IILOb 

Kateryna Sushchenko IILOb 

Karolina Serafin IILOb 

Agata Zdrenko IILOb 

Wiktoria Stępień IILOb 

Zuzia Czerska IILOb 

Alan Niedźwiedź IILOb  

Olaf Smacki IILOb  

Tymoteusz Grzegorczyk IILOb 

Agnieszka Dylewska IIILOa 

Nikola Zych IIILOa 

Zuzanna Błaszczak IIILOa 

Kasia Grzybowska IIILOa 

Anita Subocz IIILOa 

Maja Axman IIILOb 

Angelika Ostrowska IIILOb 

Natalia Nogalska IIILOb 

Mateusz Zatorski IVTi 

Mateusz Durlak IVTi 

Robert Zima IVTi 

 

MAILE NA ADRES:  

sqlpress@gmail.com 


