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UUczniowie naszej
szkoły, wolonta-
riusze i przed-

stawiciele Samorządu
Uczniowskiego wraz z p.
dyrektor Dorotą Bana-
siak  i opiekunami p. Mo-
niką Sieciechowicz i p.
Małgorzatą Seelau, mi-
mo deszczowej pogody,
uczestniczyli w pierw-
szym gminnym „Sadze-
niu Żonkili" włączając
się już kolejny raz w zna-
ną nam akcję Pola Na-
dziei.  
Każdy z nas, sadząc ce-

bulkę żółtego kwiatka, chciał dołożyć
swoją cegiełkę w ramach pomocy dla
Domowego Hospicjum św. Franciszka

Moja droga zawodowa związana z pracą
w szkolnictwie rozpoczęła się w roku
1999 r. w gimnazjum. Pracowałam jako
nauczyciel języka niemieckiego jeszcze
jako studentka V roku studiów filologii
germańskiej w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Zielonej Górze.
Nauczanie, praca z dziećmi i młodzieżą,
także nauczanie dorosłych,
przynosi  mi wiele zadowo-
lenia i satysfakcji.  W pracy
nauczyciela na pierwszym
miejscu stawiam sobie za
cel przekazanie uczniom
wiedzy i umiejętności, a
także zaszczepienie w mło-
dym człowieku chęci do na-
uki. Pragnę stwarzać
uczniom odpowiednie wa-
runki do budowania wza-
jemnych relacji, co  pozwoli
na wykorzystanie zdobytej
wiedzy na dalszej drodze
kształcenia.

Posiadam wieloletnie do-
świadczenie jako kadra zarządzająca
szkołą, zarówno  szkołą podstawową jak
i ponadpodstawową, specjalizującą się
w kształceniu zawodowym. Zdobytą
wiedzę praktyczną  dotyczącą potrzeb
współczesnego rynku pracy i pomor-
skich pracodawców zamierzam przeka-

zywać uczniom naszej szkoły. Będę or-
ganizować giełdę szkół ponadpodstawo-
wych z zakresu  kształcenia w zawodach
technicznych i ogólnokształcących, wy-
cieczki do szkół branżowych i technicz-
nych z naciskiem na  kierunki zawodów
poszukiwanych przez współczesnych
pracodawców. Te działania będą miały

na celu wspar-
cie młodego
człowieka i je-
go rodziców w
wyborze jego
dalszej drogi
kształcenia. 

Podejmując się
pełnienia funk-
cji dyrektora
szkoły, sta-
wiam sobie za
cel stworzenie
takich warun-
ków do nauki,
które rozwiną
zainteresowa-

nia uczniów, udoskonalą umiejętności
uczniów i nauczycieli oraz zainspirują
obie strony do pogłębiania wiedzy. Ro-
zumiem przez to dążenie do stworzenia
takich warunków, które w procesie dy-
daktycznym, wychowawczym i opie-
kuńczym pozwolą na prawidłowy roz-

wój ich osobowości, uzdolnień, odkry-
wania talentów i pasji, bezpiecznego i
kreatywnego spędzania czasu w szkole.
Tylko tak połączone ze sobą elementy
kształcenia są drogą do osiągnięcia
przez uczniów wszechstronności, która
umożliwi im swobodne poruszanie się w
dzisiejszym świecie.

Lubię podejmować się nowych wy-
zwań, nie lubię stagnacji, która w pla-
cówce oświatowej może być czynni-
kiem hamującym proces dydaktyczno-
wychowawczy. Zależy mi na współpra-
cy ze wszystkimi organami szkoły, ka-
drą pedagogiczną, Radą Rodziców,  or-
ganem  prowadzącym  i nadzorującym
pracę szkoły, środowiskiem lokalnym
celem podnoszenia jakości pracy szkoły
służącej dobru całej społeczności szko-
ły. Zadbam o wymianę i współpracę
międzynarodową z miastami partnerski-
mi, z którymi  gmina Kolbudy współ-
pracuje od wielu lat. 

Posiadam bogate doświadczenie w orga-
nizowaniu wymian międzyszkolnych ze
szkołami w Niemczech, które zamie-
rzam wykorzystać i służyć pomocą przy
organizacji współpracy z miastem part-
nerskim Uffenheim.

Dyrektor Dorota Banasiak
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Z życia szkoły

Na okładce:
Obchody Dnia Niepodległości

w klasach „0”
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Szanowni Nauczyciele, Pracownicy, Szanowni Nauczyciele, Pracownicy, 
Uczniowie, Rodzice ZKiW w KolbudachUczniowie, Rodzice ZKiW w Kolbudach

Pola NadzieiPola Nadziei
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Ksawerego, które mieści się w Przywi-
dzu. Hospicjum opiekuje się ciężko cho-

rymi mieszkańcami naszej gminy,
udzielając im wsparcia i otuchy, odwie-

dzając ich w domach. 
Żonkil jest symbolem nadziei na
całym świecie. To znak, który ma
nam przypominać o cierpiących,
chorych ludziach w najtrudniej-
szych chwilach ich życia. Żółty
kwiat jest niczym innym jak we-
zwaniem do niesienia bezintere-
sownej pomocy.

Pani Małgorzata Gańska-Seelau
Fot. M. Gańska-Seelau

WWpiątek 24.09.2021 r. w na-
szej szkole mieliśmy gości z
Grupy Rekonstrukcji Histo-

rycznej ''Tobie Polsko”. Panowie przed-
stawili nam historię i Polskiej Samo-

dzielnej Brygady Spadochronowej,
której twórcą był gen. Stanisław Sosa-
bowski. Bardzo obrazowo przedstawili
plan operacji Market Garden, podczas
której bohatersko walczyli m.in. żoł-
nierze gen. Sosabowskiego.
Goście zaprezentowali  umundurowa-
nie i wyposażenie spadochroniarzy,
którzy wykazali się męstwem w
czasie walk toczonych wzdłuż
rzeki Ren w czasie ii wojny świa-
towej. Brzmiało to wszystko nie-
zmiernie ciekawie. Prezentację w
formie zdjęć przygotował Marcin
Zugaj, autor książki o majorze
Ryszardzie Małaszkiewiczu. Ten

bohater książki, zasłużony i waleczny
człowiek, to pradziadek naszych
uczniów - Bartka i Dominika Haliniarz,
którzy wraz z mamą - wnuczką majora
Ryszarda Małaszkiewicza - byli obecni
na dzisiejszym spotkaniu.

Pani Janina Linstedt
Fot. J. Linstedt i M.Wojciechowska

Z życia szkoły
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SSPRZąTaNie śWiaTa to wspól-
na lekcja poszanowania środowi-
ska. W sobotnie

przedpołudnie 25 wrze-
śnia grupa uczniów na-
leżących do Szkolnego
Koła Turystyczno-
Wędkarskiego i przyja-
ciele  wraz z przedsta-
wicielami Koła 58 w
Kolbudach sprzątali
brzeg jeziora kolbudz-
kiego. Zaopatrzeni w
worki na śmieci i ręka-
wice,  solidnie posprzą-
tali wyznaczony teren.
Po 2 godzinach pracy

każdy otrzymał od Zarządu PZW słod-
kości. 

Miłym zaskoczeniem jest
fakt, iż co roku tych śmieci
zbieramy coraz mniej. Pa-
miętajmy, dzięki takim ak-
cjom uświadamiamy sobie,

że dbając o przyrodę, chronimy ją nie
tylko dla niej samej, ale również dla nas
i przyszłych pokoleń.

Pani Małgorzata Gańska-Seelau

3030września 2021r. klasy
młodsze przystąpiły do  ak-
cji "Sprzątanie świata". Na

zajęciach  szkolnych poruszana była
wcześniej tematyka  segregacji odpa-

Sprzątanie ŚWIATA
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dów. Uczniowie poznali także
działania, dzięki którym zmniej-
szy się nasz negatywny wpływ na
środowisko. Dzieci zadbały o
swoje najbliższe otoczenie, sprzą-
tając teren dookoła szkoły, pobli-
skiego osiedla, lasu i przystani nad
jeziorem. angażując się w akcję,
czują odpowiedzialność za popra-
wę stanu środowiska naturalnego.

Pani Agata Wiśniewska
Fot. M. Gańska-Seelau i

A.Wiśniewska

WWtym roku szkolnym do Rady
Samorządu Uczniowskiego
zdecydowało się kandydo-

wać 12 uczniów klas Vii – Viii.  Są to
osoby mające zapał do pracy i chęć do
działania na rzecz nie tylko klasy, ale
również i szkoły. Już teraz należą im się
wielkie brawa.
Do Samorządu Uczniowskiego w roku
szkolnym 2021/2022 kandydują nastę-
pujący uczniowie (przedstawiciele trój-
ek klasowych):
7a – brak
7B – adam Terman
7C – Nadia Nowińska
7D – anna Czarnowska
7e – Hanna Rokicka
8a – Marta Kupc
8B – Oleksadra Vasiliewa
8B – Dominika Formela
8C – Lena Wojciechowska
8C – aleksandra Sadownik
8e – Bartosz Hoppe
8e – Szymon Sobolewski
8e – Julian Chlebicz

Wybory poprzedzone były kampanią
wyborczą, w trakcie której kandydaci w
formie plakatów prezentowali swoje
programy. Uprawnieni do głosowania
byli wszyscy uczniowie kl. iV-Viii.
30 września 2021 r. przeprowadzone zo-
stały wybory do Rady Samorządu

Uczniowskiego. Nad ich prawidłowym
przebiegiem czuwała Komisja Wybor-
cza w składzie: 
Formela Natalia z kl. 8B, Leśniewska
Kornelia z kl. 8B, Kamiński Maciej z kl.
8B, Willich Szymon z kl. 8e oraz opie-
kun SU: p. Małgorzata Seelau.
Po zakończeniu głosowania komisja do-
konała skrupulatnych obliczeń odda-
nych głosów.
Zgodnie z regulaminem w skład Rady
Samorządu Uczniowskiego weszli
uczniowie o największej liczbie głosów,
z następującym przydziałem czynności
w roku szkolnym 2021/2022:

Vasilieva Oleksandra kl. 8B
PRZEWODNICZĄCA SU

Formela Dominika kl. 8B 
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

Wojciechowska Lena kl. 8C
SEKRETARZ

Nowo wybranym władzom SU gratulu-
jemy oraz życzymy owocnej pracy na
rzecz szkoły.

Pani Małgorzata Gańska-Seelau
Fot. M. Gańska-Seelau

WYBORY DO SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO ZKiW
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WWdniu 03.10.2021r. młodzież
naszej szkoły wraz z nauczy-
cielami wzięła udział w uro-

czystościach upamiętniających mord w
Lesie Piaśnickim. Zbrodni dokonali

Niemcy w okresie
od 11 listopada
1939 roku do
kwietnia 1940 ro-
ku na pomorskiej
inteligencji. Życie
stracili: nauczy-
ciele, duchowni,
leśnicy, kupcy, po-
licjanci, prawnicy,
a także działacze
polityczni i spo-
łeczni. Wśród pomordo-
wanych byli także Polacy
przywiezieni z terenu
Rzeszy Niemieckiej. Sza-
cuje się, że w tym miej-
scu życie straciło około
14 tysięcy osób.
Nasza młodzież w
czasie wyjazdu spo-
tkała wnuczkę za-
mordowanego w le-
sie Leona Miotke.

Historia przez nią opowiedziana by-
ła ciekawym elementem naszego
wyjazdu. Sztandar naszej szkoły
powiewał w czasie nabożeństwa ku
czci poległych. Poczet Sztandarowy

złożył wie-
niec na głów-
nym ołtarzu
oraz przy gro-
bach zamor-
dowanych za-
palił znicze.
W drodze po-
wrotnej od-
wiedziliśmy
kościół p.w.
Chrystusa

Króla w Wejherowie. To ta parafia spra-
wuje opiekę nad grobami w Lesie Pia-
śnickim. Nasz dzisiejszy wyjazd to dłu-
ga, ale ważna lekcja historii - wyraz pa-
mięci o tych, którzy tutaj stracili życie.

Pani Janina Linstedt
Fot. M. Gańska-Seelau

Uroczystości Uroczystości 
w Piaśnicyw Piaśnicy

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
Rada Samorządu Uczniowskiego 

w imieniu wszystkich uczniów ZKiW
chciałaby złożyć najserdeczniejsze życzenia 

Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom szkoły.

Życzymy wielu sukcesów zawodowych i dużo cierpliwości.

Bardzo dziękujemy za wszelkie rady, pochwały i słowa krytyki.
To właśnie dzięki Wam mamy możliwość 

stania się mądrymi i wartościowymi ludźmi.

Dziękujemy, że jesteście z nami!
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2828października 2021r. odbyło
się spotkanie, będące pod-
sumowaniem pracy nad

publikacją wywiadów przeprowadzo-
nych przez młodych absolwentów:
Martyna Lejkowska, antonina Seelau,
Wiktoria Gębura, Dominika Leik, Ur-
szula Koralewska, Viktoria Kreft. Nie-
którzy niedawno opuścili mury naszej
szkoły i uczą się w ostatniej klasie szko-

ły średniej lub są studen-
tami pierwszego roku.
Pozostali to absolwenci,

którzy mają za sobą wiele lat życia za-
wodowego i zrobili karierę naukową:
dr Aleksandrą Andrearczyk, 
prof. Jarosławem Drelichem,
dr Sylwią Frezą, 
dr hab. Wiolettą Mędrzycką-Dąbrowską,
dr Jolantą Olkowską-Oetzel, 
dr Adrianną Radulską.
Niestety, nie wszystkim udało się doje-
chać na spotkanie albo z powodu nawa-

łu obowiązków zawodowych, albo z po-
wodu odległości (Niemcy, USa).
Prezentacja sylwetek naukowców, któ-
rzy jako dzieci rozpoczynali przygodę z
nauką w naszej szkole, powstała z ini-
cjatywy pań Honoraty Nagórskiej i iza-
beli Frączek z okazji 75 rocznicy po-
wstania Szkoły Podstawowej w Kolbu-
dach. Publikacja dostępna jest w biblio-
tekach gminnej i szkolnej.

Pani Izabela Frączek
Fot. M. Gańska-Seelau

SpotkanieSpotkanie
absolwentówabsolwentów

TTrzeciego listopada uczniowie
klas czwartych brali udział w or-
ganizowanym przez wycho-

wawców klas Dniu Czwartaka. Celem
spotkania
była inte-
gracja
dzieci, roz-
wijanie
umiejętno-
ści współ-
działania
w zespole i
wspólna
zabawa. 
Uczniowie
w wielu

zadaniach
przygotowa-
nych przez
wychowaw-
ców i peda-

gogów oraz psychologa, mieli możli-
wość wykazania się pomysłowością i
kreatywnością. Radzili sobie z nimi
śpiewająco. Udowodnili tym samym, że

zasługują na
przyjęcie do
zaszczytnego
grona
uczniów klas
starszych.
Każda klasa
ubrana była
w inny kolor.
Klasa iV a –
kolor żółty,
iV B kolor
niebieski, iV

C kolor zielony, iV D kolor pomarań-
czowy.
Spotkanie zakończyło się rozdaniem pa-
miątkowych spersonalizowanych wor-
ków na obuwie, piórników oraz długo-
pisów.

Pani Małgorzata Gańska-Seelau
Fot. M. Gańska-Seelau

Dzień czwartakaDzień czwartaka
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55listopada w naszej szkole odbyło
się uroczyste ślubowanie i Paso-
wanie na uczniów dzieci klas

pierwszych. W uroczystościach brali
udział uczniowie wraz z wychowawca-
mi, dyrekcja szkoły - Dorota Banasiak i
Beata Bretes, andrzej Chruścicki - wójt
Gminy Kolbudy, anita Richert -Kaź-
mierska - wicewójt Gminy Kolbudy,
Lucyna Zielińska - przedstawiciel Rady
Rodziców oraz rodzice uczniów klas
pierwszych.
Po części artystycznej uczniowie klas
pierwszych uroczyście ślubowali być
dobrym Polakiem i chlubą swojej klasy
oraz szkoły. Pilną nauką, dobrym zacho-
waniem i wzorowym koleżeństwem,

nieść radość rodzicom, pedagogom i ko-
legom. Następnie dyrektor D. Banasiak
dokonała symbolicznego pasowania,
dotykając ramienia każdego ucznia spe-
cjalnie przygotowanym ołówkiem i wy-
powiadając słowa: „Pasuję Cię na
ucznia naszej szkoły”.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dy-
plomy ufundowane przez  Radę Rodzi-
ców, a na końcu  rożki ze słodkościami,
które wywołały u dzieci wiele radości.
Pani Dyrektor życzyła wielu sukcesów
w nauce. Ten ważny dzień zostanie na
długo w pamięci nas wszystkich.

Pani Agata Wiśniewska
Fot. M. Gańska-Seelau 

PASOWANIE NA UCZNIA

OOd najmłodszych lat nasi ucznio-
wie uczą się patriotyzmu,
kształtują pozytywne postawy,

takie jak szacunek i przywiązanie do
kraju ojczystego, jego kultury i tradycji,
a dowodem na to są dzisiejsze obchody
Dnia Niepodległości w klasach „0”
a,B,C.

PPunktualnie o godzinie 11.11 w
przeddzień święta Niepodległo-
ści nauczyciele i uczniowie za-

śpiewali hymn Polski,
tym samym włączając
się już po raz 3 w akcję
Ministerstwa edukacji i
Nauki „Szkoła do hym-
nu”.

WWświetlicy uczniowie wraz z
p.Urszulą Sychtą rozmawiali
o naszej niepodległej,

grali w historyczną grę edukacyj-
ną, wykonali piękne kotyliony,
które przyozdobiły gazetkę tema-
tyczną. Powstały też liczne prace
plastyczne związane z barwami
naszej Ojczyzny.

WWKościele p.w. św. Flo-
riana w Kolbudach
odbyła się uroczysta
msza święta z okazji
103 rocznicy Odzy-
skania Niepodległo-
ści. W mszy świętej
wziął udział Poczet
Sztandarowy naszej
szkoły.

Pani  Żaneta Wisowata
Fot. Ż. Wisowata,

U. Sychta, wychowawcy klas "0"

11 Listopada11 Listopada
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BBez wątpienia, każdy z nas kocha
pluszowe niedźwiadki. Najbar-
dziej kochają je dzieci. Dzisiaj

25 listopada w dzień urodzin Misia
wszyscy uczniowie mogli przynieść do
szkoły swojego ulubionego pluszowego
przyjaciela, który umilił im czas spędzo-
ny w szkole oraz uchronił od odpytywa-
nia.
W szkole dosłownie zaroiło się od mi-
siów, miśków i misiaków. Wśród plu-
szaków panowała różnorodność – były
małe, średnie, a te największe miały po-
nad 120 cm. Białe, brązowe, żółte, kolo-
rowe.
W czasie długiej przerwy wszyscy
uczniowie wraz ze swoim misiami sta-
nęli do wspólnego zdjęcia.
Mimo coraz nowocześniejszych i
coraz bardziej atrakcyjnych zaba-

wek, moda na misie nie przemija, bo
„czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest
potrzebny puchaty Miś! I tym małym i
tym dużym też”.
Rada Samorządu Uczniowskiego dzię-
kuje wszystkim za zaangażowanie, a
Misiom mówimy do zobaczenia w przy-
szłym roku !

Pani Małgorzata Gańska-Seelau
Fot. M. Gańska-Seelau

PPluszowy miś ma swoją historię.
W 1902 roku prezydent Stanów
Zjednoczonych Teodor Roosvelt

wybrał się na polowanie, podczas które-
go postrzelono małego niedźwiadka.

Prezydent nakazał uwolnić misia, a
anegdota ta ukazała się w formie komik-
su w amerykańskiej prasie. Na efekty nie
trzeba było długo czekać. Pewien produ-
cent zabawek zainspirowany obejrzaną
historią postanowił stworzyć nową za-
bawkę dla dzieci, małego, pluszowego
niedźwiadka. Na cześć prezydenta na-
zwał go Teddy Bear. Słodki niedźwiadek
stał się nieodłącznym towarzyszem za-
baw, przytulanką, powiernikiem tajem-
nic i najlepszym przyjacielem.  
Misie towarzyszą nam od dzieciństwa aż
po dorosłość, stając się symbolem tego,
co dobre, ciepłe i delikatne. Nic więc
dziwnego, że ta ponadczasowa zabaw-
ka uczczona została ustanowionym
świętem. 

Redakcja (www.google.com)
DZIEŃ
MISIA
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Zrzeszonëch z Kolbud
nicht mnie złómie

LLekcje języka kaszubskiego
przede wszystkim wzbogacają
zdolności lingwistyczne

uczniów, poszerzają słownictwo, rozwi-
jają kulturową wiedzę i wyobraźnię. W
system nauki rodzimego języka na Ka-
szubach włączono także poznawanie
swego regionu, a przez to zanurzanie się
w naturalne obszary jego użytkowania.
W tę edukację od lat włączone są także
szkoły z powiatu gdańskiego, między
innymi Zespół Kształcenia i Wychowa-
nia w Kolbudach. 
W bieżącym roku szkolnym uczniowie

kaszubskiego poznawali miejsce marty-
rologii w Piaśnicy, Kaszubski Part etno-
graficzny we Wdzydzach Kiszewskich,
a w sobotę 11 grudnia kaszubskość
Gdańska i najbliższych okolic. Stolica
Pomorza zwana jest także historyczną
stolicą Kaszub, co odczytali uczniowie

na tablicach postawionych na rogatkach
miasta. Właśnie kaszubskie wątki histo-
ryczne stanowiły tym razem główne tre-
ści poznawcze, których pierwsza odsło-
na była już na Starych Szkotach, gdzie
rozpoczął swoją edukację kaszubski
szlachcic Józef Wybicki – autor polskie-
go hymnu narodowego. W przyszłym
roku zapewne zdecydowanie częściej
będzie występował on w przestrzeni

edukacyjnej, gdyż minie
wówczas 200-setna rocz-
nica jego śmierci (10
marca), a Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie już ogłosiło jego pa-
tronem 2022 roku. 
Wielkie wrażenie zrobiła majestatyczna
Bazylika Ma-
riacka z wielo-
ścią wspania-
łych zabytków,
zwłaszcza ze-
garem astrono-
micznym oraz
repliką Sądu
Ostatecznego
Memlinga,
którego orygi-
nał znajduje się
w Muzeum
Narodowym.
Ta największa
ceglana świą-
tynia średnio-
wiecznej euro-

py znalazła się na szla-
ku spaceru po Starym
Mieście, na którym
wazne punkty stanowi-
ły: Fontanna Neptuna,
ratusz Nowego Miasta,
tablica pamięci Fran-
ciszka Kręckiego, bul-
war nad Motławą,
gdański  żuraw, okręt
Sołdek oraz pomnik
świętopełka Wielkie-
go, przy którym
uczniowie odczytali
sentencję „Zrzeszo-
nëch naju nicht nie złó-
mie”. Ta myśl o trwa-
niu w jedności, którą

wypowiedział najsłynniejszy z kaszub-
skich książąt na łożu śmierci do swoich
synów, stała się niejako mottem całej
wanogi (wycieczki). Znakomicie pogłę-
biona została podczas zwiedzania parku
oliwskiego z posągami kaszubskich
książąt oraz przy ich sarkofagu w kate-
drze oliwskiej, a także przed ich portre-
tami w prezbiterium tej centralnej świą-
tyni archidiecezji gdańskiej. Zwłaszcza

w niej nie brakuje kaszubskich śladów,
zarówno dawnych (tych najwięcej, bo
przecież świątynię zbudowali głównie
Kaszubi!), ale także nowych, jak choćby
repliki tablicy z kaszubskim tekstem
modlitwy „Òjcze nasz”, który godnie
odczytali wszyscy uczniowie. Szczegól-
ne emocje przyniosło wysłuchanie kon-
certu wykonanego na słynnych oliw-
skich organach. 
Przez stulecia katedralna świątynia słu-
żyła cystersom. Jedną z ich wsi był Tu-
chom, do którego uczniowie udali się na

warsztaty kulinarne przygotowane przez
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.
Odbyły się w nowo oddanej szkole, zbu-
dowanej w stylu i wystroju kaszubskim,
o czym przejmująco opowiedziała – w
rodzimym języku - jej dyrektor, elżbieta
Pryczkowska. Szczególne wrażenie wy-
warł dziewięciometrowy haft kaszubski.
Gmina ta – Żukowo – słynna jest z tego
rękodzieła, które przez stulecia stworzy-
ły siostry zakonne norbertanki. To wła-
śnie muzeum oraz  świątynia, w której
przez 600 lat służyły Kaszubom, były
ostatnim etapem wanogi uczniów z Kol-
bud. Miejsce to budzi wielki respekt po-
przez niezwykłe piękno, zwłaszcza hi-
storyczny wymiar, a także za sprawą
wybitnie nowoczesnych prezentacji eks-
ponowanych w nowoczesnym muzeum. 
- Jestem tu po raz pierwszy i jestem pod
ogromnym wrażeniem – wzdychał na-
uczyciel Marcin Treder pod koniec wa-
nogi. 
Odczucia uczniów były podobne, co ob-
jawiało się już snuciem planów na kolej-
ne kaszubskie wojaże, na pewno w bar-
dziej dogodnym – cieplejszym – czasie. 

Pan Eugeniusz Pryczkowski

K a s z u b s k i  k ą c i k
- N o rc ë k  k a s z ë b s c z e
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PPiątek 3 grudnia poka-
zał, że  nasi ucznio-
wie czekają z nie-

cierpliwością na Mikołaja.
W Dniu Czerwonej Cza-
peczki od samego rana po
korytarzach szkoły chodziły
dzieci i nauczyciele ubrani
w czerwone stroje i piękne

mikołajowe czapki. 
Tak duże zaangażowanie
uczniów spowodowało, iż
około godziny 8.30 pojawił
się  Mikołaj, który w asy-
ście 2 śnieżynek i 2 elfów
odwiedził wszystkie klasy
iV-Viii, częstował prze-

pysznymi cze-
koladkami z
wizerunkiem
reniferów. Nasi
uczniowie Mi-
kołaja przyjęli
bardzo entuzja-
stycznie. 
- Szkoda, że Mi-
kołajki są tylko
raz w roku - ża-
łowały dzieci z
klasy piątej.
Uwaga, uwaga!

Mikołaj wraca już w poniedziałek 6
grudnia, przybędzie do wszystkich na-
szych najmłodszych uczniów. Czekajcie
i radośnie Mikołaja witajcie!

Pani Małgorzata Gańska-Seelau
Fot. M. Gańska-Seelau

D z i e ń  c z e r w o n e j  c z a p e c z k i
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NNa terenie naszej szkoły w patio
stanął ogródek meteorologicz-
ny, którego centralnym punk-

tem jest klatka meteorologiczna Steven-
sona. Na wyposażeniu klatki znajdują
się:  barometr mechaniczny, termometr
mechaniczny,  higrometr mechaniczny,
termometr cieczowy.
W ramach lekcji przyrody i geografii
uczniowie będą mieli okazję wczuć się
w rolę obserwatorów pogody, monitoru-
jąc dane w ogródku meteorologicznym.
Będą  sprawdzać, jaka jest temperatura 
i wilgotność powietrza, ciśnienie atmos-
feryczne oraz ile spadło deszczu w ciągu
ostatniej doby. W klatce meteorologicz-
ne znajduje się również termometr eks-
tremalny do pomiaru temperatury mak-
symalnej i minimalnej za zadany okres.
Trudno wyobrazić sobie nauczanie geo-
grafii i przyrody bez zajęć poza budyn-

kiem szkol-
nym. To w
czasie prak-
tycznych za-
jęć uczniowie
nabywają
różnychęu-

miejętności, a przede wszystkim uczą
się wykorzystywać wiedzę w praktyce.
Serdecznie dziękujemy Fundacji Banku
Milenium za sfinansowanie ogródka
MeTeO. Dziękujemy rodzicom: p. Mi-
chałowi Czerwińskiemu i p. Przemysła-
wowi Kroczewskiemu za wieczorny

montaż konstrukcji oraz wszyst-
kim rodzicom zaangażowanym
w realizację projektu.

Pani Małgorzata Gańska-Seelau
Fot. M. Gańska-Seelau

ZZakończyła się zbiórka potrzeb-
nych rzeczy dla dzieci z Domu
Dziecka im. Janusza Korczaka i

osób dorosłych z Hospicjum im. ks. eu-
geniusza Dutkiewicza. W imieniu orga-
nizatorów księdza Pawła, pani Moniki i
Żanety dziękujemy za wszystkie przy-
niesione z dobrego serca dary. Zostaną
one przekazane do końca tygodnia. Ży-
czymy wszystkim darczyńcom, rodzi-
com, uczniom i nauczycielom spokoj-
nych, rodzinnych, zdrowych świąt Bo-
żego Narodzenia. 

Pani Żaneta Wisowata

MMłodsza
grupa
uczniów

uczęszczających na
zajęcia języka ka-
szubskiego pachną-
co przygotowuje
się do  świąt Boże-
go Narodzenia. W
środę czwartoklasi-
ści z pomocą Tosi z
klasy 7d  upiekli przepyszne świąteczne
pierniczki. Z ogromnym zapałem i zaan-
gażowaniem uczniowie wałkowali cia-
sto, wykrawali ciasteczka, układali je na
blachach i z niecierpliwością czekali,
kiedy będą gotowe do skosztowania.

efektem  pracy były pełne blaszki pier-
niczków, które pod czujnym okiem p.
Marcina, n-la j. kaszubskiego,  nabierały
różnobarwnych kolorów. W sali 28 oraz

w dużej szat-
ni  unosił się
wspaniały
aromat pie-
czonych pier-
niczków, któ-
ry wprawiał
wszystkich w
cudowny,
świąteczny
nastrój.  Mło-

dzi „kaszubscy cukiernicy” życzą
wszystkim: ZDROWYCH, SMaCZ-
NYCH i RODZiNNYCH śWiąT BO-
ŻeGO NaRODZeNia.

Pan Marcin Treder
Fot. M.  Treder

DaryDary
z sercaz serca

Kaszubscy
cukiernicy

Ogródek METEOOgródek METEO

Z całego serca dziękuję Z całego serca dziękuję 
pani Aleksandrze Czerwińskiej, pani Aleksandrze Czerwińskiej, 

mamie ucznów naszej szkołymamie ucznów naszej szkoły
za zaangażowanie, za zaangażowanie, 

wsparcie i pracę przy projekcie wsparcie i pracę przy projekcie 
realizowanym we współpracy realizowanym we współpracy 

z Bankiem Millenium. z Bankiem Millenium. 
Dzięki grantowi Fundacji Dzięki grantowi Fundacji 

Banku Millenium szkoła zakupiła Banku Millenium szkoła zakupiła 
stację meteorologiczną, stację meteorologiczną, 

która będzie wykorzystywana która będzie wykorzystywana 
na lekcjach przyrody i geografii.na lekcjach przyrody i geografii.

Dyrektor ZKiW KolbudyDyrektor ZKiW Kolbudy
Dorota BanasiakDorota Banasiak
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NNiedawno obchodzone
Dni Babci i Dziadka
stały się inspiracją do

zorganizowania literackiego
konkursu „Dialog pokoleń”,
w którym przeprowadzaliśmy
wywiady z naszymi Babciami
i Dziadkami o ich młodości,
doświadczeniach życiowych i
opinii dotyczących zmian w
życiu społecznym.
Dzisiejsze spotkanie Kółka

Kresowego z kolei było świetną
okazją do poszukiwania korzeni na-
szych Prababć i Pradziadków bądź
innych członków rodziny, których
nie mieliśmy okazji poznać.

Obecny na spotkaniu prezes Fundacji
Pomorskich Kresowian pan Michał Rze-
piak w inny niż w książkach do historii
sposób przybliżył nam sylwetki znanych
i znaczących postaci w kulturze Polski.

Wśród nich byli kró-
lowie, politycy, arty-
ści, pisarze urodzeni
poza granicami
współczesnej Polski,
dzięki którym dzie-
dzictwo naszego na-
rodu jest tak bogate.

Pani Izabela Frączek
Fot. M. Gańska-Seelau

WWzorem lat ubiegłych konty-
nuujemy w naszej szkole ak-
cję, która polega na zbiórce

plastikowych nakrętek .
Zbieranie nakrętek to
wciąż jedna z najpopu-
larniejszych akcji cha-
rytatywno-ekologicz-
nych polegająca na łą-
czeniu przyjemnego z
pożytecznym. Zebrany
towar sprzedawany jest
firmie recyklingowej,
która zakupione nakręt-
ki przerabia na surowiec wtórny. Produ-
cent przetwarza zebrane odpady na no-
we zakrętki, zabawki dla dzieci np. ło-
patki, grabki, czy obudowy kompute-
rów. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze

przekazane zostają na leczenie, rehabili-
tację lub sprzęt specjalistyczny dla po-
trzebujących dzieci.

Dziękujemy ser-
decznie wszystkim
uczniom i ich ro-
dzinom, którzy od
16 lat przynoszą
do szkoły siatki,
worki, kartony z
kolorowymi na-
krętkami. ile ton
nakrętek wyjecha-
ło od nas ? Nie je-

steśmy w stanie powiedzieć. Natomiast
na pewno pomogliśmy już w leczeniu i
rehabilitacji oraz w zakupie aparatu od-
dechowego i wózka inwalidzkiego Jul-
ce, Majce, Sylwii, Kubusiowi, Bartkowi

i Filipowi. ilu jeszcze dzieciom pomo-
żemy, to tylko od Was zależy. Pomaga-
nie sprawia wielką radość nie tylko ob-
darowanym, ale także pomagającym,
więc włączcie się do akcji.
Zbieramy czyste nakrętki tylko i wy-
łącznie plastikowe. Nie zbieramy meta-
lowych nakrętek, nakrętek po oleju, far-
bach i innych trujących detergentach.
Tegoroczna akcja w naszej szkole pro-
wadzona jest przez Samorząd Uczniow-
ski
Nakrętki wrzucamy do metalowego
SeRDUCHa przy dużej szatni lub nie-
bieskich beczek przy sali 121 i koryta-
rzu klas i-iii. Jeśli masz większą ilość
zakrętek – przynieś je do opiekuna SU
p. M. Seelau.

Pani Małgorzata Gańska-Seelau 

ZZinicjatywy Samorządu
Uczniowskiego 13 stycz-
nia odbył się kolejny

dzień tematyczny. Tym razem
wymagał on od uczniów założe-
nia koszuli w kratę, ponieważ te-
go dnia obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Koszuli.
Mało kto wie, że koszula to jedna

z najstarszych części na-
szej garderoby.
Uczniowie i pracownicy
szkoły chętnie odpowie-
dzieli na nasz apel. Poka-
zali, że „koszula niejedno
ma imię”. Prezentowali
się w koszulach o róż-
nych wzorach, kolorach,
a nawet krojach. Były
przede wszystkim kratki,
paski, kropki, szlaczki,

serduszka, prążki.   
Wszyscy „koszulowi bohaterowie”
otrzymali słodkości od Rady Rodziców
oraz Samorządu Uczniowskiego. Dzię-
kujemy za wspólną zabawę i zaprasza-
my do udziału w kolejnych dniach tema-
tycznych.

Pani Małgorzata Gańska-Seelau
Fot. M. Gańska-Seelau

NaKRĘtKi

DzieńDzień
KoszuliKoszuli

„Dialog pokoleń”
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2121września Zosia Bo-
nar, Iza Strumska i
Marta Czarnecka,

uczennice klasy 8E, uczestniczy-
ły  w GaLi POKOJU, która zo-
stała zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie
Współpracy
Międzynaro-
dowej "Kol-
budy-euro-
pa".
Uczennice
brały udział
w gminnym
konkursie

"Biały Gołąb Pokoju", wykonały pięk-
ną przestrzenną pracę pod kierunkiem
p. agnieszki Pomierskiej, za którą zdo-
były I miejsce. Nagrodę otrzymały z
rąk Wójta Gminy Kolbudy p. andrzeja

Chruścickiego oraz Prezesa SWM p. Je-
rzego Krefta.
W uroczystości brali udział także dyrek-
torzy oraz nauczyciele  szkół gminnych.

Pani Agnieszka Pomierska
Fot. A. Pomierska 

KONKURSY
Gala PoKojU

44października został
rozstrzygnięty kon-
kurs ekologiczny

"eko Moda" zorganizo-
wany wraz z akcją „Sprzątanie świata”.
W konkursowym pokazie wzięło udział
8 klas. Zadaniem uczestników było
przygotowanie stroju z wykorzystaniem
tylko i wyłącznie surowców wtórnych,
odpadów przeznaczonych do recyklingu
oraz innych naturalnych, ekologicznych
materiałów. Stroje zachwyciły p. dyrek-
tor, jury oraz publiczność. Młodzi pro-
jektanci zaskoczyli wykonaniem kreacji
z np. gazet, folii, papieru, plastikowych
nakrętek, kubków jednorazowych. Za-
dbali o każdy nawet najdrobniejszy
szczegół: zegarki, korale, guziki, opaski
na włosy, kapelusze, parasolkę, torebki,
buty, peleryny.
Każdy strój został zaprezentowany
przez wykonawców na “wybiegu” i zdo-
był wielkie brawa. Konkurs „eko Mo-
da” odbył się w naszej szkole pierwszy
raz. Mamy nadzieję, że uczestnicy zain-
spirowali większe grono kolegów i kole-
żanek do wspólnej zabawy już za rok.

Wyniki konkursu:
I miejsce - Maja Dec 

Natalia Jankowska kl. 4C
II miejsce - Kl. 8C
III miejsce - Kl. 7C
Wyróżnienie: Kl. 1C, 3C, 4a, 5B, 5C
Organizatorzy konkursu przygotowali
także słodkości i dyplomy dla wszyst-

kich zespołów klasowych wygranych i
wyróżnionych. 

Pani Małgorzata Gańska-Seelau
Magdalena Świąder 

Fot. M. Gańska-Seelau

eko Moda
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TTak długo wyczekiwany konkurs
„Mam Talent” wreszcie się od-
był. W środę 17.11.21 r. nasza

stołówka zamieniła się w prawdziwą
scenę, na której zostały zaprezentowane
wszelakie talenty. Do konkursu przystą-
piły następujące osoby: Kira Medvedie-
va kl.4a, Jan Kędzierski kl. 4d, Maja
Bork, Maja Jakubowska i Hanna Klein z
kl. 5d, Helena Glaza, Livia i Julia Knot,

emilia Turowska oraz Oliwia Wielgu-
siak z kl. 6b, Nadia Nowińska i Julia
Woronowicz z kl. 7c, alekandra Ma-
kulska kl. 7d, Hubert Kuśnierz kl. 8a i
Julia Szewczykowska kl. 8e. 
Uczestnicy konkursu śpiewali, tańczy-
li, rysowali, grali na instrumentach
oraz wyginali śmiało ciała w rytm mu-

zyki. Jurorzy mieli twardy orzech do
zgryzienia, by wybrać tych najlep-
szych.
Naszym zdaniem wszyscy już wygra-
li. Mają pasje, które przy wsparciu
swoich najbliższych mogą pięknie
rozwijać, by w przyszłości osiągnąć
swój wymarzony cel.
Wyniki konkursu:
I m-ce: Jan Kędzierski kl.4d

Maja Bork kl.5d
II m-ce: Maja Jakubowska 

i Hanna Klein kl.5d; 
aleksandra Makulska kl.7d

III m-ce: Oliwia Wielgusiak kl.6b;
Nadia Nowińska
i Julia Woronowicz kl. 7c

Wyróżnienie: Helena Glaza, Julia

Knot i Livia Knot kl. 6b, Hubert Ku-
śnierz kl.8a, Julia Szewczykowska
kl.8e.
Mamy nadzieję, że swoim występem za-
inspirowali inne osoby, które zgłoszą się
do kolejnej edycji konkursu. ale to już
pewnie za rok…

Pani Hanna Klamrowska
Fot. Aleksandra Naderza

Mam 
talent

1818listopa-
da mia-
ło miej-

sce podsumowanie
iii edycji gminnego
konkursu plastycz-
nego „Bądź rozważ-
ny, baw się grzecz-
nie, a w twoim do-
mu będzie bezpiecz-
nie”.
Nagrody zwycięz-
com wręczyła wice-
wójt gm. Kolbudy

p. anita Richert-Kaźmierska.
Nagrody otrzymali:
I miejsce - Ksawery Wołyniec kl. III c
ii miejsce - Damian Lazarowski kl. iii a
Wyróżnienie: Karol Lizakowski kl. iii c
24 listopada Ksawery będzie reprezen-
tował naszą gminę w etapie powiato-
wym. Gratulujemy !!!

Pani Mariola Wojciechowska
Fot.  M. Wojciechowska

Bądź rozważny,Bądź rozważny,
baw siębaw się

grzecznie...grzecznie...
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JJ ulita obrycka, uczennica klasy
4d ZKiW w Kolbudach zdobyła iii
miejsce w swej kategorii na Woje-

wódzkim Konkursie na najpiękniejszą
pieśń o Biskupie Konstantynie Domini-
ku. Na konkurs trzeba było przygotować
nagranie wokalne pieśni o tytule „Roz-
sewac miłotã” wraz z realizacją materia-
łu filmowego. Uro-
czyste wręczenie od-
było się w Wejhero-
wie po mszy w inten-
cji Sługi Bożego,
który ogłoszony zo-
stał przez Radę Na-
czelną Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomor-
skiego patronem ro-
ku 2021. W pięknych
murach Pałacu Prze-
bendowskich, czyli
siedzibie Muzeum
Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Po-
morskiej, nagrodę

Julicie wręczyli Bp Wiesław Szlachetka
– sufragan archidiecezji gdańskiej, Jan
Wyrowiński – prezes Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego oraz ks. prał. dr
Wincenty Pytlik – wicepostulator proce-
su beatyfikacyjnego Bp. K. Dominika.
Jest to znaczące wyróżnienie. Na kon-
kurs nadesłano bowiem kilkadziesiąt
prac z całego Pomorza. Spośród nich ju-
ry w składzie Jerzy Stachurski - kompo-
zytor, dr Dariusz Majkowski i red. Ro-
bert Groth wybrało najlepsze. Grand

Prix zdobyła Szkoła Podstawowa im.
Bpa K. Dominika w Swarzewie.

Pan Eugeniusz Pryczkowski
Fot.  E. Pryczkowski

WWdniu 18 grudnia został roz-
strzygnięty konkurs na Kart-
kę świąteczną w języku nie-

mieckim. Wszystkie kartki świąteczne
były piękne, ciekawe i starannie wyko-
nane. Wybór był bardzo trudny. 
Komisja wyłoniła następujących zwy-
cięzców:
Pierwsze miejsce:
Michał Kamiński kl. 8b
ii miejsce:

Michał Gwizdała kl.7c
iii miejsce:

ania Czarnowska kl. 7d
Wyróżnienie:
Bartosz Zienkiewicz 8b
Serdecznie gratulujemy !!!

Pani Violetta Piątkowski

UUczniowie klas 4-6 naszej szko-
ły uczestniczyli w konkursie
plastycznym poświęconym

niezwykłemu Polakowi - Prymasowi
Tysiąclecia - bł. Stefanowi Wyszyńskie-
mu.
Przekazano wiele prac, nagrodzono na-
stępujących uczniów:
KlaSy cZWaRte:
i miejsce - Nadia Wołyniec 4a
ii miejsce - Klara Pasiut 4d
iii miejsce - Maria Pionke 4c
KlaSy Piąte:
i miejsce - Szymon Łytkowski 5a
ii miejsce - 
Victoria Sapela 5b
iii miejsce - 
Łucja Chmielewska 5d
KlaSy SZóSte
Wyróżnienie: 
Maja Olejniczuk Vib, 
Veronika Lavreniuk Via
Gratulujemy !!!

Pani  Żaneta Wisowata

Prymas
tysiącelcia

WWdn. 26.11.2021r. w klasach
i-iii odbył się apel, w trak-
cie którego dyrektor p. Do-

rota Banasiak i v-ce dyrektor p. Beata
Bretes wręczyły dyplomy i upominki
rzeczowe uczniom, którzy wzięli
udział w Gminnym Konkursie Pla-
stycznym ,,Polska - moja ojczyzna”.
Uczeń kl. 2c leon Syczyło zajął 3

miejsce, a kilkoro dzieci z kl. 1b, 2a,
2b, 2c i 3c otrzymało wyróżnienia.
Zachęcamy wszystkich uczniów do
brania udziału w następnych edy-
cjach, a nagrodzonym w tym konkur-
sie serdecznie gratulujemy.

Pani Bożena Szmyt
Fot. B.Szmyt

P o l S K a -
moja ojczyzna

RROZSEWACOZSEWAC MIłOTAMIłOTA

Kartka
świąteczna



WWdniu 12.10.2021 odbyły się
Mistrzostwa Szkoły w Bie-
gach Przełajowych Dziew-

cząt. Klasyfikacja medalowa była nastę-
pująca:

W roczniku 2011 
złoty medal 

MAJA WłODARSKA kl 5d
srebrny

OLiWia TUROWSKa kl 4c
brązowy 

ZUZaNNa SCHMiDT kl 4a

W roczniku 2010-2009
złoty medal 

ZOFIA WENTA 7b
srebrny 

JULia KRaWCZYK 7a
brązowy 

aNTONiNa LaCHOWiCZ 7d

W roczniku 2008-2007
złoty medal 

ALEKSANDRA MILEWSKA 8a
srebrny 

NaDia NOWiŃSKa 7c
brązowy 

JUSTYNa CZYCZKaN 8c

2020października br. odbyły się
Mistrzostwa Szkoły w Bie-
gach Przełajowych Chłop-

ców. Klasyfikacja medalowa była nastę-
pująca:

W roczniku 2011
złoty medal 

WOJCIECH SZAłAJ kl 4d
srebrny 

MaKSYMiLiaN WOŁYNieC kl 4d
brązowy 

NiCOLaS GieL kl 4c

W roczniku 2010-2009
złoty medal

SZyMON GRUżEWSKI kl 7d
srebrny 

MaTeUSZ KOŁaCZYŃSKi kl 7b
brązowy 

WOJCieCH MYDŁOWSKi kl 7b

W roczniku 2008-2007
złoty medal 

GRZEGORZ GOłUBOWSKI kl 7d
srebrny 

OLiWieR GRaDOWSKi kl 8b
brązowy 

OLiWieR DaWiDOWSKi kl 7c

SeRDeCZNie GRaTULUJeMY !

Pani  Małgorzata Dybowska
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Konkursy

ZZogromną przyjemnością ogła-
szamy wyniki szkolnego kon-
kursu "CHRiSTMaS LaPBO-

OK".
Komisja konkursowa dokonała oceny
prac zgłoszonych do konkursu i wyłoni-
ła 4 laureatów:

I miejsce: Oliwia Zastocka kl.3a
ii miejsce ex aequo: 
Mikołaj Opielewicz kl.3c 
Wanda Okła kl.1a Filia Buszkowy
iii miejsce: Hanna Kurek kl.2c

Wyróżnienia otrzymali: 
Bartłomiej Haliniarz kl.3c
Martyna arent 2c

Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom konkursu, a autorom na-
grodzonych prac bardzo mocno gratulu-
jemy!!!

Pani Izabela Sawczuk

śświetlicowy konkurs dla klas iV-
Viii na kartkę bożonarodzenio-
wą został rozstrzygnięty. Napły-

nęło wiele ciekawych prac. 
Oto wyniki konkursu:

I miejsce: 
Nadia Wołyniec z kl. 4a
ii miejsce: 
Oliwia Wielgusiak z kl.6b
i Kornelia Chlebicz z kl. 4b 
iii miejsce:
Maksymilian Chlebicz z kl.8a
i Julian Chlebicz z kl.8e 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom
konkursu, a nagrodzonym serdecznie
gratulujemy!

Pani Agnieszka Pomierska

defdefdef

ZZradością informujemy o wyni-
kach Szkolnego Konkursu
"święta od kuchni". Uczestnicy

reprezentowali bardzo wysoki poziom.
W zmaganiach kulinarnych zwyciężyli:

I miejsce:
HANNA KLEIN 5D 
ii miejsce: KaLiNa SZYMaŃSKa-
KUPRaCZ 4B
iii miejsce: ZUZaNNa SCHMiDT 4a
i  SZYMON KRYSZeWSKi 4D

Proponowane potrawy świąteczne były
bardzo urozmaicone, pochodzące z wie-
lu regionów Polski. Wykonanie ich wią-
zało się z miłymi wspomnieniami i ro-
dzinnymi tradycjami.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
zaangażowanie i staranne wykonanie
prac.

Panie Dorota Zielińska
i Anna Winnicka- Namiotko
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chistmas
lapbook

Kartka
świąteczna

Święta
od kuchni


