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Zespół redakcyjny 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów na spotkania 

Koła Redakcyjnego w każdy poniedziałek o godzinie 15.15                 

w bibliotece szkolnej. 

 

Bądź z nami na bieżąco,  

sprawdzaj szkolnego facebook’a i Instagrama! 

FB: https://www.facebook.com/zs1marki/   

IG: lo_marki TikTok: lo_marki 

https://www.facebook.com/zs1marki/
https://www.zs1marki.eu/
https://www.instagram.com/lo_marki/
https://www.facebook.com/lomarki
https://www.tiktok.com/@lo_marki
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

oraz nadchodzącego Nowego Roku  

życzymy dyrekcji,  nauczycielom,  

wszystkim pracownikom naszej szkoły 

oraz uczniom  

smacznych pierników, pięknej, kolorowej 

choinki,  

wielu cudownych prezentów,  

a przede wszystkim ciepła rodzinnego 

oraz zdrowia i spokoju. 

Zespół Redakcyjny 
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Pierniczki w CAF3 
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PRZEPIS NA ŚWIĄTECZNE  

PIERNIKI  
    

 Szukacie sprawdzonego przepisu na puszyste miękkie piernicz-

ki, które możecie przygotować tuż przed świętami? Świetnie się 

składa, bo mamy dla Was taki przepis! Nie wymagają leżakowa-

nia. Można je jeść zaraz po przestudzeniu. To idealny przepis 

na pierniczki dla zabieganych.  

Spróbujcie zrobić je sami! 

Składniki: 

• 400 g mąki pszennej  

• 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

• 5 pełnych łyżek cukru trzcinowego lub zwykłego 

• 3 łyżeczki przyprawy do piernika 

• 2 łyżeczki naturalnego kakao 

• 2 jajka 

• 100 g masła 

• 100 ml płynnego miodu 
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Przygotowanie: 

Do mniejszego garnka przekładamy masło, wlewamy miód i wsypujemy cukier 
trzcinowy. Podgrzewamy składniki na małej mocy palnika, często mieszając. 
Nie doprowadzamy mieszanki do wrzenia. Składniki powinny się rozpuścić i 
ładnie połączyć.  

Garnek zdejmujemy z ognia i odstawiamy do przestudzenia. 

Do miski wsypujemy mąkę pszenną, kakao, przyprawę do piernika, dodajemy 
jajka i sodę oczyszczoną. Mieszamy składniki łyżką. 

Następnie wlewamy przygotowaną wcześniej słodką mieszankę. Mieszamy 

składniki drewnianą łyżką. Gdy to już nie będzie możliwe lekko podsypujemy 

rękę mąką i mieszamy składniki tworząc kulę. Uwaga! Ciasto będzie się lepić! 

Tak ma być. Nie dodajemy więcej mąki. 

Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni (grzanie góra-dół, bez termoobiegu). 

Podsypujemy mąką blat lub stolnicę. Odrywamy kawałki ciasta i wałkujemy na 

grubość około 4-5 mm. Grubsze pierniczki są miękkie i puszyste. 

Wycinamy dowolne kształty. 

Pierniczki układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. 

Smacznego! 

 

 

 

 

Źródło: https://pandawanda.pl/ 

Życzy Zespół Redakcyjny 
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z nauczycielem  
Pytania od uczniów do Pani Pedagog Aleksandry Wilczyńskiej. 

1. Co Pani lubi w swojej pracy?  

- Tak naprawdę wszystko. Chyba ta nieprzewidywalność, pomimo 

ustalonego planu zajęć i to ze nigdy nie mogę być pewna co mnie cze-

ka. Bardzo lubię zajęcia z uczniami, te niekiedy szalone pomysły na 

które wspólnie wpadamy. Cenię sobie też relacje z uczniami, to że ma-

my do siebie zaufanie.  

 

2. Co robiłaby Pani gdyby nie praca w szkole?  

- Na pewno moja praca kręciłaby się wokół ludzi. Być może byłaby to 

fotografia lub praca przy różnego rodzaju eventach. Kocham organi-

zować różne wydarzenia i myślę, że to zdecydowanie byłby mój spo-

sób na życie. Ewentualnie praca w mediach, dziennikarstwo to rów-

nież były moje zawodowe typy. 

 

3. Co robi Pani w wolnym czasie?  

- W weekendy lubię przeczytać dobra książkę. Uwielbiam słuchać mu-
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zyki i tak naprawdę zawsze w głowie jakaś melodia mi gra. Jeśli 

mam więcej czasu to zawsze znajdę czas na wyjazd w ukochany 

Beskid Niski, w szczególności do starych połemkowskich wsi.  

Bo kultura łemkowska niezmiernie bliska mojemu sercu. Lubię też 

poznawać nowe miejsca, kraje, kultury. Podróże to mój ulubiony 

rodzaj spędzania czasu wolnego.  

 

4. Czy lubi Pani czytać? Jeśli tak, to jakie książki? Filmy czy seria-

le? I dlaczego?  

- Zdecydowanie tak! Moje ulubione to kryminały. Mam też kilku 

swoich ulubionych autorów, po których zawsze sięgam jak Janusz 

Wiśniewski czy Jędrzej Pasierski. Filmy czy seriale? I dlaczego? Jeśli 

już to film. Nie przepadam za fabułą rozbitą na wiele odcinków i 

sezonów.  

 

5. Czy ma Pani ulubioną klasę?  

- Nie, wszystkie klasy w naszej szkole lubię. Każda jest na swój spo-

sób wyjątkowa.  

 

6. Co najbardziej lubi Pani w świętach Bożego Narodzenia?  

- Same święta może nie aż tak, zawsze szkoda mi że ten czas ocze-

kiwania na nie się skończył i trzeba będzie wrócić do rzeczywisto-
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ści Uwielbiam cały grudzień, wszystkie świąteczne przygotowania, 

robienie pierniczków, dekorowanie domu, ubieranie choinki z lecący-

mi w tle świątecznymi piosenkami. Święta są trochę momentem kie-

dy te ulubione czynności dobiegają końca. Ale bardzo cenie sobie 

czas spędzony z rodziną, bez pośpiechu. Te chwile zatrzymania się i 

zwolnienia. I oczywiście Świąt nie może być bez pierogów z suszony-

mi śliwkami!  

 

7. Pani największe marzenie z dzieciństwa to...?  

- O rany, to jest trudne pytanie. Kiedy byłam jeszcze przedszkolakiem 

to najbardziej marzyłam o koniu białym w czarne łaty Później już 

w okresie podstawówki to marzenie się zmieniło, chyba przede 

wszystkim dlatego że panicznie się tych koni boję. I wtedy chyba 

gdzieś po raz pierwszy zaczęłam marzyć o... pracy w szkole Chyba 

możemy powiedzieć, że spełniłam swoje dziecięce marzenia  

Zespół Redakcyjny 
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Najlepsze filmy na Święta 
 

 

 

 

 

 

 

1.Kevin sam w domu 

Kevin jest ośmioletnim chłopcem, któremu wydaje się, że rodzice go nie ko-

chają. Jego rodzina postanowiła spędzić święta we Francji, lecz w dniu wyjaz-

du zaspali, zapominając o Kevinie. Uszczęśliwiony mały chłopiec samotnie 

spędza święta. 

2. Grinch: Świąt nie będzie 

W ciemnej jaskini mieszka złośliwy Grinch, który nie cierpi świąt Bożego Naro-

dzenia, więc postanawia zepsuć je mieszkańcom leżącego w pobliżu miastecz-

ka, Ktosiowa. Mała Cindy Lou chce na własną rękę rozprawić się z Grinchem i 

jest gotowa zrobić wszystko, aby i on pokochał święta. 

3. Cztery gwiazdki 

Kate i Brad są szczęśliwą, cieszącą się życiem parą. Zbliżają się święta Bożego 

Narodzenia i tak jak w każdą gwiazdkę młodzi chcą uciec rozwiedzionym rodzi-

com i irytującym krewnym, ale niestety przez złe warunki atmosferyczne ich 

lot zostaje odwołany, więc ich jedyną możliwością jest spędzenie świąt z ro-

dziną. 
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4. Niezapomniane święta 

Tuż przed świętami świeżo zaręczona rozpieszczona spadkobierczyni hotelu 

ulega wypadkowi na nartach i traci pamięć. Z pomocą przychodzą jej przystoj-

ny właściciel górskiej chaty i jego nad wiek rozwinięta córka. Bohaterka musi 

podjąć wybór – narzeczony czy tajemniczy wybawiciel? 

5. Strażnicy Marzeń 

Zając Wielkanocny, Święty Mikołaj, Zębowa Wróżka i Piaskowy Dziadek muszą 

zmierzyć się z królem Mroku, który pragnie zawładnąć światem i doprowadzić 

go do totalnej ciemności. Nagle pojawia się Jack Mróz, niechętny rekrut wy-

brany przez księżyc, który postanawia on pomóc świątecznym bohaterom. 

6. Barbie w wigilijnej opowieści 

Eden Starling to wielka gwiazda londyńskiego teatru. Nadchodzą święta, ale 

nie dla Eden, która razem ze swoim kotem próbuje zmusić współpracowni-

ków, aby w ten dzień odbyli próbę. Nikt nie potrafi zmienić jej zdania, jednak 

w nocy dzieje się coś, co zmienia światopogląd głównej bohaterki o 180 stop-

ni. 

7. Opowieść Wigilijna 

Głównym bohaterem jest stary skąpiec, Scrooge, który musi postawić się 

trzem duchom Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nich ukazuje osobne czasy - 

przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, tak aby główny bohater zmienił swoje 

postępowanie. 

8. Listy do M 

Historie 15 bohaterów rozgrywające się w zaśnieżonej, mroźnej Warszawie w 

trakcie jednego wyjątkowego dnia – wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Jego 

magia połączy ze sobą losy bohaterów zmieniając ich życie już na zawsze. 

9. Brat świętego Mikołaja 
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Dorastając w cieniu świątobliwego Mikołaja, Fred zupełnie stracił wiarę w 

Święta. Jednak, pewnej magicznej zimy, Fred leci na Północ i dowiaduje 

się, że jego brat ma kłopoty: podstępny ekspert pomiaru wydajności chce 

zlikwidować Święta na zawsze. 

10. Renifer Niko ratuje święta 

Niko poszukuje ojca i chce dowiedzieć się, kim naprawdę jest oraz urato-

wać świat przed watahą żądnych krwi wilków knujących, jak zlikwidować 

Świętego Mikołaja i przejąć władzę nad Świętami Bożego Narodzenia. 

 

 

„Polecajka”  

Czyli najbliższe wydarzenia godne polecenia: 

Magiczny Botaniczny – 11.11.2022 - 26.02.2023 – Warszawa 

Królewski Ogród Światła – 8.10. 2022 - 26.02.2023 – Warszawa 

Jarmark świąteczny - 26.11.2022 - 06.01.2023 – Warszawa  

Koncert Ralpha Kaminskiego  w Klubie  Stodoła - 13.01.2023 – Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amelia Kaczmarek 1b 

Amelia Twardowska 1b 
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Święta podczas wojny 
Przychodzimy do Was z naszą relacją z wycieczki do Gdańska, 

gdzie byliśmy między innymi w Muzeum II Wojny Światowej.  

 Zacznijmy od jednej z  ciekawostek, o których się tam dowie-

dzieliśmy. Wiedzieliście, że tworzone były książki z przepisami kuli-

narnymi gdzie używało się tylko podsta-

wowych produktów dostępnych na pol-

skim rynku? Nie było wtedy sklepów, peł-

nych jedzenia półek, jedynie wybrane 

produkty.  

 Pani przewodnik oprowadziła nas i 

opowiedziała o trzech bardzo ciekawych 

pokojach. Każdy z nich przedstawiał to sa-

mo mieszkanie— jednej z bardziej zamoż-

nych rodzin Warszawy.  

 Pierwszy pokój to mieszkanie przed 

wojną. Sukienki w szafie, porcelana na stole i obrazy na ścianach, 

wszystko wyglądało jak z obrazka. W drugim pokoju przedstawione 

jest to samo mieszkanie już w trakcie wojny. Ze ścian zniknęły nie-

które obrazy, z szafy ubyło ubrań, niektóre z nich  zostały przerobio-

ne na ubranka dziecięce.  W szufladzie możemy znaleźć kartki na je-

dzenie, dzięki którym zdobywało się wtedy podstawowe produkty. 

Trzeci pokój—Powstanie Warszawskie - zniknęły meble a łóżko za-

stąpił marny materac. W ścianie była ogromna dziura, przez którą 
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widać zrujnowaną Warszawę.  

 Kolejną ciekawostka będzie to, że ludzie podczas świąt przerabiali 

kolędy na pieśni podnoszące na duchu podczas wojny. Niektóre były 

prześmiewcze, a inne bardziej poważne i oficjalne.   

Jak widać święta w tamtym czasie jak i cała wojna to nie był łatwy, 

wręcz bardzo trudny czas dla wszystkich.  

 Jako miłośniczka muzeów bardzo polecam to miejsce i zachęcam 

każdego, aby choć raz je odwiedził. Po pobycie w muzeum udaliśmy 

się na starówkę Gdańska, aby zjeść obiad i pozwiedzać. 

Wycieczka bardzo mi się podobała, mam nadzieję, że powtórzymy to 

kiedyś. 

Julia Matejczuk 1b 

Muzeum II Wojny Światowej Gdańsk plac Władysława Bartoszewskiego 1  
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Targi Fantastyki 
 Hejka! Chcielibyśmy wam opowiedzieć o jednym z najciekaw-

szych wydarzeń dla wielbicieli gier, filmów, komiksów i nie tylko. 

Dużo osób na pewno już wie o co nam chodzi - mowa o Warszaw-

skich Targach Fantastyki.  

Odbywają się one co 3 miesiące w Hali Expo XXI na ulicy Prądzyń-

skiego 12/14. Bilety kosztują 10 zł za jeden dzień, a za dwa dni 15 

zł. Na targach każdy może znaleźć coś dla siebie: piękne ubrania w 

azjatyckim stylu, przypinki, figurki i naklejki z ulubionymi postacia-

mi, książki wszystkich gatunków, komiksy, niezwykła biżuteria. To 

jest tylko kilka przykładów z rzeczy, które można tam kupić. Są tam 

również stoiska z rzadko spotykanym w Polsce jedzeniem. Niezwy-

kłe smaki i estetyczny wygląd przyciąga uczestników.  

Dla osób, które nie mają w planach wydawać pieniędzy jest to do-

bry czas na poznanie nowych, ciekawych osób, które podzielą 

wspólne zainteresowania, jak i spotkanie ulubionych influencerów 

oraz wspaniałych autorów książek i komiksów. Dla uczestników 

przygotowana jest też strefa odpoczynku, gdzie każdy może zrobić 

sobie krótszą (lub dłuższą) przerwę.  

Wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w tym niesamowitym wy-

darzeniu!  

 

 

Alisa Maksymenko 1b 

Amelia Twardowska 1b 
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Autor zdjęć: (instagram)  

@khoisky_photography 
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 Jestem pewna, że nie wystarczyłoby czasu ani kartek, aby 

spisać wszystkie właściwości herbat, jednakże iż mam do dys-

pozycji kawałek kolejnego numeru naszej gazetki to przybliżę 

Wam kilka z tych niesamowitych zastosowań. 

 Zaczniemy od klasyka, herbaty czarnej. Chyba najpopularniejsza her-

bata na świecie i nie ma osoby która jej nie piła. Pierwszą właściwością 

będzie oczywiście to, że pobudza. Nie ma w sobie aż tyle kofeiny co ka-

wa, ale za to ma teinę, która również skutecznie pobudza. Kolejnym 

przykładem cudownych zastosowań tej herbaty jest spowalnianie starze-

nia. Także polecam pić zwłaszcza starszym osobom (nie mówię o naszych 

wspaniałych nauczycielach, bo oni są zawsze piękni i młodzi). 

 Przejdźmy do herbaty czerwonej, nazywanej także herbatą pu-erh. 

Dużo osób mogło o niej jeszcze nie słyszeć, więc myślę, że jest to idealny 

moment. Jeśli macie problem z higieną zębów to herbata czerwona bę-

dzie dla  Was doskonała, gdyż zawiera w sobie fluor i wapń. Oczywiście 

proszę pamiętać o regularnym myciu zębów, herbata to może być tylko 

wspomagacz w utrzymaniu tego efektu. Ten czerwony napar także pobu-

dza wytwarzanie soków trawiennych, stymuluje pracę jelit oraz  hamuje 

Fot. https://gotujmy.pl/ 

Herbaciarnia  
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biosyntezę tłuszczu. Dzięki temu efektem jego picia jest przyspieszony 

metabolizm, zwiększone spalanie i jednocześnie zmniejszone odkłada-

nie tłuszczu, a więc odchudzanie. 

 Nie zapominajmy, że herbata jest dla nas głównie przyjemnością i 

nie trzeba skupiać się na jej właściwościach jak się nie chce. Ważne, aby 

czerpać przyjemność z tych miłych, spokojnych wieczorów z herbatą i 

ulubioną pogodą za oknem.  

 

 

 

Kochani,  

 Wspólnie możemy sprawić innym radość. Jeżeli po świętach zosta-

ną Wam niewykorzystane produkty spożywcze lub samodzielnie przy-

gotowane potrawy 27 grudnia od 8.00 - 18.00 w CAF3 będzie funkcjo-

nowała jednodniowa jadłodzielnia! Przekazana żywność zostanie ode-

brana przez pracowników mareckiego Ośrodka Pomocy Społecznej i 

rozdysponowana wśród osób potrzebujących. Zachęcamy do spraw-

dzenia na facebook’owym profilu CAF3 informacji dotyczących przyj-

mowanych produktów.  

W Warszawie również znajduje się wiele jadłodzielni, oto adresy nie-

których z nich: Bemowo (ul. Powstańców Śląskich 44), Białołęka 

(Ryneczek Poraje, ul. Porajów, Bielany (ul. S. Przybyszewskiego 80/82, 

ul. J. Conrada, Praga-Południe (ul. J. Zamoyskiego 20, ul. Zakopiańska 

21, ul. M. Paca 40, ul. Wiatraczna 11), Saska Kępa (ul. Berezyńska 27), 

Praga-Północ (Bazar Różyckiego, przy lokalu Bar Bazaar, wejście od ul. 

Ząbkowskiej. 

Dzielmy  się żywnością.  

Julia Matejczuk kl. 1b 

https://www.facebook.com/centrumaktywnoscifabryczna


Kącik Szkolnej Zodiakary 
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Koziorożec (22.12—19.01) 

SZKOŁA:  

Koziorożec powinien poświęcić więcej czasu 

na naukę i samoakceptację, aby polepszyć 

swoje oceny.   

PRZEPOWIEDNIA:  

Koziorożcowi brakuje samoakceptacji. Jeżeli 

w siebie uwierzy, to przeszkody na jego dro-

dze nie będą mu straszne. 

UCZUCIA: 

Koziorożce swoje wyimaginowane scenariu-

sze powinny przełożyć na rzeczywistość.  

Wodnik (20.01—18.02)  

SZKOŁA:  

Wodnik nie musi martwić się ocenami na ko-

niec pierwszego semestru. 

PRZEPOWIEDNIA: 

Więcej włożonego wysiłku da znakomite 

efekty.   

UCZUCIA: 

W najbliższym czasie czeka Cię niespodziewa-

ny zwrot wydarzeń. Nie zmarnuj tego.  

Ryby (19.02-20.03) 

SZKOŁA:  
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Twoje starania zostaną docenione. Wszystkie szkol-

ne zmartwienia znikną bez śladu.  

PRZEPOWIEDNIA: 

Nadchodzące dni nie będą dla Ryb najłatwiejsze. 

UCZUCIA: 

Ryby będą miały szansę na niezapomniane spotka-

nie z tą jedyną osobą. 

Baran (21.03 - 19.04) 

SZKOŁA: 

Zodiakalny Baran w najbliższym czasie zdobędzie 

wiele dobrych stopni, ale nie powinien się rozleni-

wiać, przed nim ciężka praca.  

PRZEPOWIEDNIA:  

Baran powinien być ostrożny w podejmowaniu de-

cyzji.  

UCZUCIA: 

W nadchodzącym czasie ten znak nie zazna emo-

cjonalnego spokoju. 

Byk (20.04—22.05)  

SZKOŁA: 

Ten tydzień nie będzie wymagał od Byka dużego 

wysiłku.  

PRZEPOWIEDNIA: 

W nadchodzący okres dla tego znaku okaże się bar-

dzo nużący, ale pracowity pod względem szkoły. 

UCZUCIA: 
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W niedalekiej przyszłości Byk nie dozna spektaku-

larnych emocji. 

Bliźnięta (23.05 - 21.06) 

SZKOŁA: 

Przez najbliższe 7 dni Bliźnięta będą odczuwały 

motywację do pracy. 

PRZEPOWIEDNIA: 

Najbliższe dni dla opisywanego znaku będą wyjąt-

kowe. Zrealizujesz wszystkie swoje plany. 

UCZUCIA: 

W tym tygodniu będą przeważały obowiązki, więc 

Bliźnięta nie powinny spodziewać się gwałtow-

nych uczuć. 

Rak (22.06-22.07) 

SZKOŁA: 

Na początku stycznia Rak zdobędzie dobre stopnie 

i nauka będzie mu przychodziła z łatwością. 

PRZEPOWIEDNIA: 

U Raka wszystko będzie szło po jego myśli, los bę-

dzie mu sprzyjał.  

UCZUCIA: 

W tym tygodniu powyższy znak będzie zamknięty 

na uczucia. 

Lew (23.07-22.08) 

SZKOŁA: 

Lew powinien odpuścić częściowo z obowiązkami 
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szkolnymi i poświęcić więcej czasu na swoją osobę. 

PRZEPOWIEDNIA: 

Jeżeli podany znak zadba o siebie, doświadczy spoko-

ju wewnętrznego i doświadczy uczucia spełnienia. 

UCZUCIA: 

Ten tydzień nie będzie prosty dla przedstawionego 

znaku. 

Panna(23.08-22.09) 

SZKOŁA: 

Ten tydzień będzie pełen obowiązków. Panny powin-

ny przyłożyć się do nauki. 

PRZEPOWIEDNIA: 

Strzeżcie się przed toksycznymi osobami. 

UCZUCIA: 

W życiu Panny pojawi się nowa znajomość, która mo-

że przerodzić się w prawdziwe uczucie.  

Waga (23.09-22.10):  

SZKOŁA:  

Nowy rok przyniesie więcej motywacji do nauki. Trzy-

maj się swoich postanowień. 

PRZEPOWIEDNIA: 

Ktoś pomoże Ci pokonać wszelkie trudności. Przyjmij 

oferowaną pomoc.  

UCZUCIA: 

Wagi mogą spodziewać się radości i euforii w swoim 
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życiu uczuciowym. 

Skorpion (23.10-21.11):  

SZKOŁA:  

Mimo bycia upartym, Skorpionom uda się poprawić 

oceny i polepszyć wyniki w nauce.  

PRZEPOWIEDNIA: 

Dzięki najbliższym szkolnym wydarzeniom przeżyjesz 

najlepszą przygodę w swoim życiu. 

UCZUCIA: 

Nie bój się walczyć o swoje, a „strzała Amora” uderzy 

prosto w Twoje serce.  

Strzelec (22.11-21.12):  

SZKOŁA:  

Seria niepowodzeń dobiega końca. Strzelec otrzyma 

drugą szansę na uzyskanie wielkich osiągnięć edukacyj-

nych. 

PRZEPOWIEDNIA: 

Nadchodzi dla Ciebie dobry okres.   

UCZUCIA: 

Pamiętaj, że czas leczy rany. Tak będzie również w przy-

padku zodiakalnego Strzelca.  

Lidia Kurek 1b 

Piotr Sałek 1b 
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Poczta Mikołajkowa 

Do osoby, która to czyta 

Jesteś 10/10 

Do Grzesia Bagrowskiego 

Grzesiu <3  

Życzę Ci dużo zdrówka, szczęścia, 

„koleżanek”. Pieniędzy , prezentów i szczę-

ścia w karierze w boksie. 

Do Janka Marka 3a 

Wydajesz się być super osobą, bardzo 

chciałabym Cię poznać  <3 

Do Alana Kargulewicza 4a 

Bracie, beka z ciebie, piszę ten list z poważ-

nego powodu. Pragnę Ci przypomnieć, że 

jesteś największym cepem jakiego znam. 

Zagrajmy w plantsy <3  

Twoja siostra 

Do Oliwii Kurek 2b 

Bałem się do Ciebie napisać, ale chciałem 

Ci powiedzieć, że jak codziennie na Ciebie 

patrzę to jesteś coraz piękniejsza. 

- K.B.  

Do Łukasza Wiśniewskiego 1d 

Jesteś bardzo fajnym kolegą, można Tobie 

zaufać i zawsze  pocieszysz w trudnej sytu-

acji.  

Do Nikoli Biedniakowskiej 1d 

Wszystkiego Najlepszego z okazji Świąt. 

Zdrowia, szczęścia, pomarańczy niech Ci 

Jarek nago tańczy.  Jak Ci ego w końcu 

spadnie  to skończysz w ciepłej wannie. <3 

Do Oliwii K. 2B 

Jesteś zawsze w moim serduszku i jesteś 

wspaniała pamiętaj o  tym i się nie zmie-

niaj. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI 

ŚWIĄT!!! 

Do Kornelii Kruk 1d 

Kornelka! Życzę Ci zdrówka, pieniędzy, po-

wodzenia z chłopakami, dobrych ocenek i 

żeby wszystko było dobrze.  

Do Roberta Lipki 

Wesołych Świąt życzę Tobie mój kolego i 

najlepszych ocen z niemieckiego. 

Do Roberta Kasprzaka z 1d 

Życzę sobie dużo prezentów.  
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Odwiedź nas! 

https://www.zs1marki.eu/
https://www.instagram.com/lo_marki/
https://www.facebook.com/lomarki
https://www.tiktok.com/@lo_marki

