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Wydanie szkolnej gazety splatało się
dotychczas z początkiem wakacji, ale tym
razem Piknik Rodzinny organizowany 31
maja
2015r.
stał
się
okazją
do
zaprezentowania naszej szkoły. Drodzy
Czytelnicy, oto przed Wami świeżutki numer
KRAMIKA, na łamach którego staraliśmy
się pochwalić naszymi sukcesami. Już obok
prezentujemy dyplomy świadczące o tym, że
nie tylko mamy sukcesy, ale braliśmy też
udział w akcjach charytatywnych.
Redakcja

MAMY LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW
HISTORYCZNYCH
Zmagania
w
historycznych
konkursach od wielu lat owocują wysokimi
lokatami naszych uczniów. W tym roku
szkolnym mamy kolejnych zwycięzców!
Mateusz Maj uczeń kl. IIIa
gimnazjum i Wojciech Łopata uczeń kl.VI
szkoły podstawowej zostali laureatami, a
Bartłomiej Hawrylczyk, Aneta Studnicka z
kl.
IIa
gimnazjum
finalistami
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
im. majora Marka Gajewskiego „Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach
972 – 1514. Od Cedyni do Orszy.” Bartek
Hawrylczyk może pochwalić się jeszcze
uzyskaniem tytułu finalisty Małopolskiego Konkursu z Historii dla uczniów gimnazjum w
roku szkolnym 2014/2015. A Mateusz Maj uzyskał tytuł finalisty Konkursu historycznego
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"Upadek I Rzeczypospolitej. Napoleońskie nadzieje i ład wiedeński (1764-1815). U podstaw
społeczeństwa obywatelskiego" .
Aby uzyskać tak wysokie lokaty, trzeba było pracować przez cały rok szkolny. To godziny
pracy na spotkaniach z nauczycielem historii Barbarą Kowalską, wertowanie książek,
czytanie lektur i rozwiązywanie testów. Ale jest satysfakcja! Zwycięstwo! I dodatkowe
punkty w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.
J. Bucka

Chwalimy się, chwalimy....
Pod kierunkiem Ireny Zgudy uczniowie Zespołu Szkół w Lanckoronie wykonali
prace do V Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Przyroda w kolorach” –
„Tajemniczy las” . Weronika Firlej z kl. VI i Weronika Skupień z klasy Ib gimnazjum
zostały wyróżnione jako autorki i ich „dzieła” zakwalifikowały się na finalną wystawę. Ale to
nie koniec chwalenia się - praca Weroniki Skupień zostanie wykorzystana przez
organizatorów do plakatu towarzyszącego temu międzynarodowemu konkursowi.
„Zwierzaki to nie pluszaki. Bezpiecznie na wsi ” – to kolejny plastyczny konkurs,
w którym uczennice Zespołu Szkół w Lanckoronie zajęły wysokie miejsca – I nagrodę
otrzymała Zuzia Mikołajek, III nagrodę Daria Paluchowska – dziewczynki są uczennicami
klasy IV. Gratulujemy uczennicom i pani Irenie Zgudzie.
J.Bucka

Nasi uczniowie w finale konkursu
"I ty możesz zostać ratownikiem"
Już od 10 lat Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
organizuje autorski Turniej Pierwszej pomocy
przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych pod
hasłem: „I TY możesz zostać ratownikiem”. W dniu
15.04.2015 r. w Zespole Szkół nr 2 w Brodach rywalizowały
drużyny z terenu gmin Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona,
Stryszów i Spytkowice. Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie klasy III gimnazjum w składzie: Klaudia
Kasiarz, Angelika Mirek, Kamil Florek i Jacek Bogdał.
Przygotowała ich do konkursu pani Monika Kowalska.
Cieszymy się, bo nasi koledzy zdobyli na 11 drużyn
3.miejsce i zakwalifikowali się do finału. W rozmowie po
konkursie przyznali, że najtrudniejsze są ćwiczenia
praktyczne, ale praktyka czyni mistrza! Trzymamy kciuki za
zwycięstwo!
Już tuż przed drukowanie tego numeru „Kramika”
dowiedzieliśmy się, że nasza drużyna zajęła w finale IV
miejsce! GRATULUJEMY!
Lidia Graca
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Lanckorońscy uczniowie dbają o zdrowie!
I trzeba przyznać, że w mijającym roku
szkolnym daliśmy temu wyraz, że staramy się
zdrowo odżywiać i pogłębiać naszą wiedzę w tym
kierunku i co najważniejsze, zdobywamy
umiejętności przygotowania zdrowych posiłków.
Dzięki paniom: Lidii Gracy i Ewie Gęboliś,
inicjatorkom świetnej akcji Dzień chleba
mogliśmy popisać się swoimi umiejętnościami
kulinarnymi, ale też wymienić przepisy na
zdrowy chleb i kanapeczki. Nasza szkoła bierze
udział w programie edukacyjnym „Żyj smacznie i zdrowo”- Winiary. Jego misją jest
przekazanie młodzieży zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie jej do
podejmowania pierwszych prób gotowania oraz do wspólnego, rodzinnego spożywania
posiłków. Podczas spotkania wszystkich uczniów i nauczycieli przedstawiono historię,
tradycje i zwyczaje związane z chlebem. Zaprezentowano również film edukacyjny pt."10
zasad zdrowego odżywiania". Każda klasa miała za zadanie upiec chleb oraz przygotować
pyszne, zdrowe kanapki. A później była degustacja. Pyszności!

Zdrowie smakuje!
Warto nadmienić, że pod opieką Lidii Gracy i Ewy Gęboliś uczniowie gimnazjum założyli
szkolny ogródek, w którym już pojawiają się pierwsze zasiane warzywa. Równiutkie rządki
sałaty, cebulki, selera i ... jeszcze czegoś zieloniutkiego. Wkrótce będzie pyszne śniadanko!
Chyba, że ślimaki lub kotki nas ubiegną...

Lidia Graca
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Poznajemy nowe smaki
Nie tylko starsi uczniowie naszej szkoły wykazali się zdolnościami kucharskimi!
W dniu 6. marca 2015 r. dzieci z oddziału przedszkolnego
bawiły się w kucharzy. Pamiętając o zachowaniu higieny oraz
zasad bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłku,
uczniowie podjęli się zrobienia sałatki jarzynowej. Trzeba tylko
dużo chęci i trochę pomocy dorosłego, aby powstało "coś"
pysznego. Mali kucharze bardzo się starali. Każdy musiał
wykonać swoje zadanie. Współpraca się opłacała, bo po
posprzątaniu stanowisk pracy dzieci kosztowały własnoręcznie
zrobioną sałatkę. Wszystkim bardzo smakowała! A co na to
mamusie tych maluchów? Po prostu są dumne!
Anna Gasińska

Gminną Orkiestrę już słychać!
Dumni jesteśmy z tego, że w Lanckoronie mamy swoją orkiestrę!
Gminna Orkiestra Dęta w Lanckoronie
powstała we wrześniu 2014 roku. 80% jej
członków to uczniowie i absolwenci naszej
szkoły. Niektórzy muzycy rozpoczynali naukę
gry na instrumencie od poziomu zerowego. W
ciągu kilku miesięcy udało się nam zrobić
ogromne postępy. Wszystko dzięki wytrwałej
pracy i ogromnemu zapałowi. Muzycy
spotykają się dwa razy w tygodniu na próbach
grupowych
i
indywidualnych.
Efekty
słychać… Udało nam się zagrać na Pasterce,
na koncercie kolędowym dla Koła Myśliwskiego, na Rezurekcji i Gminnym Dniu Strażaka.
Cieszymy się, że podobają się mieszkańcom Lanckorony nasze występy. Czasem nie jest
łatwo: lekcje, zajęcia dodatkowe, próby do 20.00 i nauka… ( Ale damy radę, mamy wielkie
plany i przed nami jeszcze wiele pracy.)
W orkiestrze grają: Kamil Kwiatkowski, Bartek Łukasiewicz, Kacper Cieślik. Szymon
Florek, Daria Paluchowska, Magda Maj, Kuba Miska, Kinga Malina, Wojtek Bernecki, Zuzia
Klimowska, Sara Powroźnik, Julka Klimowska, Sandra Paluchowska, Robert Kozieł, Marta
Gaweł, Sabina Matuła, Weronika Kozieł, Magda Moskal, Karolina Twardosz, Kacper
Wędzicha , Marysia Wędzicha, Olka Kozieł, Mariusz Plichta, Paulina Fraś.
Cieszymy się, że Gminna Orkiestra w Lanckoronie „wciągnęła” tak wielu naszych uczniów i
życzymy im wytrwałości i sukcesów!
Aneta Kurowska -Maj
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Nie planowałem zostać strażakiem
Ochotnicza Straż Pożarna w Lanckoronie zrzesza młodych i starszych druhów.
Rozmawiam z jednym z młodych strażaków, Łukaszem Florkiem.
- Dlaczego postanowiłeś zostać strażakiem?
- Dlaczego? hmmm...W sumie to sam nie wiem, jak to już było, nie planowałem zostać
strażakiem. Jeden raz mnie namówili na akcję, a później brałem udział w kolejnej, i tak już
zostało we krwi. Potem ukończyłem potrzebne kursy w PSP w Wadowicach, mam zrobione:
pierwszy stopień - dwie części, Ratownictwo Techniczne, Kierowca Konserwator. Już teraz
wiem, że jestem strażakiem z kwalifikacjami.
- Czy zdarzają się fałszywe alarmy?
-Tak, np. w Hotelu „Modrzewiówka” był fałszywy alarm, bo jeden z gości zapalił papierosa
na obiekcie i czujki się włączyły.
-Czy brałeś udział w tak trudnej akcji, w której ryzykowałeś życie?
-Każda akcja jest inna, nigdy człowiek nie przewidzi, co się stanie, ale najlepiej zawsze
zachować ostrożność. Uważać nie tylko na siebie, ale też na kolegów. Przy wypadkach
drogowych, czy w pożarach musi być taka osoba, co ma oko na wszystkich i ogarnia sytuację,
mówi, co każdy ma robić. Ale była taka trudna akcja.
-Mógłbyś nam o tym opowiedzieć?
-Wiadomo, że z elektryką nie ma żartów. Wezwali nas do zerwanej linii wysokiego napięcia.
Na drodze było mokro, a my musieliśmy usunąć drewno z drogi, początek był nerwowy, bo
do końca nie wiedzieliśmy, czy prąd jest wyłączony. Natomiast pamiętam raz, przy niby tak
łatwej akcji, jak gaszenie zapalonej trawy, przeżyliśmy chwile grozy, bo ogień nas otoczył i
musieliśmy się wycofać. Każda akcja jest ryzykowna, w sumie sam dojazd na miejsce też jest
niebezpieczny. Tyle się słyszy o wypadkach straży...
- Życzę Ci samych bezpiecznych i udanych akcji. Cieszę się, że moi koledzy ze szkoły
wstąpili w szeregi Młodzieżowej Drużyny Strażackiej i szkolisz ich na strażaków, ale ten
temat poruszymy przy innej okazji. Dziękuję za wywiad.
Gaśnica_52

Bezpieczny pieszy
Dnia
29.10.2014r.
zakończyliśmy
kolejna
szkolną
edycję
akcji
Odblaskowa
Szkoła
dniem
odblasków
i
odblaskowym
pochodem.
Na uroczystym apelu zebrały się wszystkie odblaskowe klasy szkoły podstawowej
od „0” do VI. Było bardzo kolorowo – odblaskowo, gdyż wszyscy uczniowie
zaopatrzeni zostali w odblaskowe kamizelki
oraz inne elementy odblaskowe jak
zawieszki, opaski. Najpierw najmłodsi mieli
okazje podziwiać scenki sytuacyjne o
zachowaniu na drodze przygotowane przez
starszych kolegów z klas IV – VI pod
bacznym okiem swoich wychowawców.
Dzięki klasie IV wiemy, jak należy się
zachować podczas jazdy na rowerze, a przede
wszystkim pokazali jak ważnym jest noszenie
odblasków i jakie konsekwencje może
powodować ich brak. Słoń Trąbalski z klasy V pokazał nam skutki niewłaściwego
zachowania w ruchu drogowym, a także jak ważne są elementy odblaskowe, aby być
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bezpiecznym na drodze. Z piosenką na ustach klasa VI apelowała do najmłodszych o
noszenie odblasków i rozwagę na drodze. Bądźmy WIDOCZNI dla kierowców!
Barbara Piwowar

Cómo estás? - Jak się masz?
Jeszcze hiszpański nam się spodobał!
Od 13.04. 2015r. uczniowie naszej szkoły podjęli
próbę nauki kolejnego języka obcego – hiszpańskiego.
Dzięki Stowarzyszeniu 4 Żywioły, goszczący w naszej
gminie w ramach programu wymiany międzynarodowej
„Erasmus” studenci z Hiszpanii – Erika i Francesco,
udzielali naszej młodzieży darmowych lekcji hiszpańskiego.
Nauka tego języka wzbudziła duże zainteresowanie. Lista
uczestników spotkań była długa.
Krótka powtórka z lekcji: Cómo te llamas? - Jak się
nazywasz? Me llamo María.- Mam na imię Maria. lub Soy Maria. De dónde eres? - Skąd
jesteś? Soy de Polonia. - Jestem z Polski. Cómo estás? - Jak się masz? Estoy bien. - Czuję się
dobrze. Adiós! - Do widzenia! Gracias!- Dziękuję!
Barbara Piwowar

Piosenki, kwiaty, okrzyki...obudziły Wiosnę!
20 marca 2015r. uczniowie obudzili
zaspaną Wiosnę! Musiała słonecznie
zareagować na tak wspaniały pochód,
w którym kolorowe stroje i piękne
kwiaty przyciągały oczy
mieszkańców Lanckorony. Piosenki o
wiośnie i dźwięki gitar radośnie
brzmiały na uliczkach naszego
urokliwego miasteczka.
„Wiosna, wiosna, wiosna ach,

to ty....”

Kolorowy pochód przyciągał oczy
mieszkańców Lanckorony...
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„LANCKORONA- MIEJSCE, KTÓRE TWORZY HISTORIĘ”
Uczniowie klas II gimnazjum już drugi
rok realizują z historii program
innowacji pedagogicznej„ Lanckorona –
miejsce, które tworzy historię”, której
celem jest przybliżenie młodzieży
miejsca, w którym żyją, skąd wywodzą
się ich przodkowie. W ramach tego
programu uczniowie pod nadzorem
Barbary Kowalskiej wykonali wiele
ciekawych projektów. Prezentujemy
niektóre z nich, które były bardzo
pracochłonne, ale efekty wspaniałe.
Największą popularnością cieszyły się lanckorońskie domki. Pojawiło się również kilka
albumów, plakatów oraz map. Wszystkie prace zostały zaprezentowane poprzez wystawę i
podziwiać je można w szkole do dziś. Uczennice z klasy IIb (Karolina Twardosz, Magdalena
Moskal, Weronika Kozieł, Magdalena Mirocha) postawiły na bardzo oryginalny pomysł napisały piosenkę, w której zawarły fragmenty historii Lanckorony. Nad realizacją projektu
trzymała pieczę Pani Barbara Kowalska, która perfekcyjnie doradzała, dopingowała i
oczywiście pomagała. Do przygotowania wystawy przyczyniła się również Pani Irena
Zguda. Pomogła artystycznie odtworzyć „małą Lanckoronę”. Nasza Pani Dyrektor Józefa
Bucka chętnie pomogła zorganizować
materiały, doglądała prac, ale również wyraziła
swój zachwyt wystawą.

Prace są naprawdę świetne. Zachwycali się nimi rodzice
podczas wywiadówki. Rozpoznawali domki robione przez swoje dzieci.
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Talenty są wśród nas!
19 marca br. w naszej szkole odbył się konkurs
"Mam talent". Imprezę przygotowały uczennice
klasy II gimnazjum w ramach projektu
gimnazjalnego. Zgłosiło się wielu chętnych
uczniów, aby zaprezentować swoje umiejętności
wokalne, taneczne i muzyczne. Okazało się, że w
szkole mamy urodzaj talentów! Konkurs wygrała
Patrycja Bogdał z klasy I szkoły podstawowej,
która rewelacyjnie zaśpiewała piosenkę pt. „Mam
tę moc"."
Justyna Wypartowicz

Nasi utalentowani uczniowie.
Wojtek , Madzia
i Wiktoria
zachwycili
tanecznymi
umiejętnościami.

A teraz o recytatorskich talentach słów kilka
III Lanckoroński Konkurs Recytatorski
„Zabawy słowem”

W dniu 13 maja 2015 r. w Gminnym Ośrodku w Lanckoronie
odbyła
się
trzecia
edycja
Lanckorońskiego
Konkursu
Recytatorskiego. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w
Lanckoronie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie. Patronat
honorowy nad imprezą
objął
Wójt
Gminy
Lanckorona – Pan Tadeusz Łopata.
Na scenie utwory poetyckie i prozatorskie
prezentowali uczniowie szkół z terenu gminy
Lanckorona oraz uczennica z Zespołu Szkół nr 2 w
Brodach.
Recytatorów oceniało jury, któremu przewodniczył
Pan Mateusz Wróbel – aktor w Teatrze Figur w
Krakowie, instruktor teatralny i animator kultury, a
wspierali Pan Bartosz Karcz – instruktor taneczno –
teatralny i animator kultury, Pani Agnieszka
Skoczylas– dyrektor Gminnej Biblioteki w Lanckoronie oraz Dyrektor GOK w Lanckoronie – Pani
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Anna Kania. Dyplomy i nagrody rzeczowe przyznano w trzech kategoriach wiekowych.
Zwycięzcami tegorocznego konkursu zostali: W kategorii klas I – III szkół podstawowych: I
miejsce - Kamila Dzidek z Z S w Skawinkach; II miejsce – Martyna Szczepanik z ZS w
Skawinkach; III miejsce – Oliwia Miś z Z S w Lanckoronie.
W kategorii klas IV – VI szkół podstawowych: I miejsce – Szymon Florek z Z S w
Lanckoronie II miejsce – Lilianna Zagórda z Z S w Izdebniku oraz Patrycja Gwiżdż z Z S w
Skawinkach; III miejsce – Agnieszka Klimala z Z S w Lanckoronie
Wyróżnienie – Iwona Norek z Z S w Skawinkach
W kategorii klas gimnazjalnych: II miejsce – Julia
Klimowska z ZS w Lanckoronie oraz Marzena
Leńczowska z Z S w Skawinkach; III miejsce – Anna
Chorąży z Z S w Skawinkach i Angelika Mirek z Z S w
Lanckoronie
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, a uczestnikom
konkursu dziękujemy za wzięcie udziału w
zmaganiach konkursowych i zapraszamy za rok.
Ewa Pałus

Szymon Florek kl. IV

Warto przeczytać!
Podczas szkolnego konkursu recytatorskiego Zuzia Biela z kl. I a gimnazjum recytowała
poniższy wiersz, który świetnie charakteryzuje naszą współczesność.
Paradoks naszych czasów
Mamy większe domy, lecz mniejsze rodziny .
Więcej możliwości, lecz mniej czasu .
Mamy więcej tytułów, lecz mniej rozsądku ,
Więcej wiedzy, lecz mniej zdrowej oceny sytuacji.
Mamy więcej specjalistów, lecz i więcej problemów.
Więcej leków, lecz mniej zdrowia .
Mnożymy majątki, okrajamy własne wartości .
Mówimy za dużo, kochamy za mało, kłamiemy zbyt często .
Uczymy się jak zarabiać na życie, lecz nie uczymy się jak żyć .
Mamy stabilne budowle, lecz kruche charaktery.
Coraz szersze autostrady, lecz coraz węższe poglądy .
Przebywamy drogę na księżyc i z powrotem, lecz mamy problem
przekroczyć ulicę i poznać nowego sąsiada .
Tworzymy coraz więcej komputerów, przechowujemy coraz
więcej informacji, lecz komunikujemy się coraz mniej, mniej i mniej.
To czas szybkiego jedzenia, lecz wolnego trawienia.
Wielkich mężczyzn, małych charakterów.
Czas większej ilości pracy, mniejszej ilości zabawy.
Większej ilości różnych posiłków, mniejszej ilości witamin.
Dalai Lama
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Akcja na rzecz biblioteki szkolnej
Uczniowie kl. IIa gimnazjum zorganizowali akcję „Wzbogacamy księgozbiór
szkolnej biblioteki”, dzięki której już darczyńcy podarowali kilkadziesiąt książek. Serdecznie
dziękujemy za wspaniałe albumy i encyklopedie panu Jackowi Łomnickiemu, który
sukcesywnie wzbogaca nasz szkolny księgozbiór oraz pani Annie Ciecięręga, uczniom i
uczennicom: Ewie Malina, Natalii Król, Oliwi Florek, Oli Opoce, Kindze Malina, Klaudii
Paluchowskiej, Justynie Kłaput, Natalii Burdek i Krzyśkowi Piwowarowi, który podarował aż
22 książki. Wszystkim jeszcze raz dziękujemy, a chętnych do podarowania książek
naszej bibliotece zapraszamy do włączenia się do akcji.

Jak minął rok?
Okiem szkolnego obiektywu – co działo się w oddziale przedszkolnym?
Spotkanie z muzyką – u przedszkolaków gościła Julka ze szkoły muzycznej.

Poznanie ciekawych zawodów– Panie Zofia Siuty i Małgorzata Pułka odkryły przed
dziećmi tajniki zawodu pielęgniarki i fryzjerki.
.

Najmłodsi uczniowie byli na super
ciekawej wycieczce w Wieliczce.
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Na pierwszej stronie „Kramika” chwaliliśmy się sukcesami w konkursach. Na
przedostatniej stronie krzyczymy huuuuura!!! Dlaczego? Z radości, bo doczekaliśmy się
wspaniałego placu zabaw i boiska sportowego! Oczywiście, nie tylko uczniowie się
korzystają z tych miejsc, ale też mali mieszkańcy Lanckorony pod opieką rodziców. Plac
zabaw „żyje” w dni powszednie i w święta!

Z ostatniej chwili !!!
29.05.2015r. uczniowie
klasy II szkoły
podstawowej pod opieką
p. Joanny Pyki
przygotowali inscenizację
„Kopciuszka”, którą
obejrzeli uczniowie
klas 0 – V oraz rodzice i
nauczyciele. Młodzi
aktorzy grali pięknie,
kostiumy mieli cudowne,
a scenografia... brak słów!
Naprawdę można było się
poczuć jak w
prawdziwym teatrze.
Spektakl został
przygotowany z okazji
Dnia Książki.
J. Bucka
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PRZYJACIEL SZKOŁY
Taki tytuł mamy zaszczyt przyznać osobom i instytucjom, które są życzliwe
naszej szkole i chętnie wspomagają nasze inicjatywy :
„Cztery Żywioły” LGD Gościniec
Sklep wiejski Jadwiga Mirek, Tadeusz Miska
Firmie „WIKA” Aneta i Mirosław Twardosz
Sklep meblowy IWOX Iwona Turek
Hurtownia AKCES Mateusz Dyrga
Firma „ALTES” Anna i Dawid Setkowicz
Restauracja VERONA Paweł Cora
Firma Wibo technik Wiesław Bogdał
Jadwiga i Jarosław Florek
Najtańsze gadżety.pl
Anna i Piotr Zdziebłowscy
Agnieszka i Piotr Janowscy
Sklep spożywczo – przemysłowy Wiesława Mieczyńska
Agnieszka i Rafał Skupień
Kinga Zając
Anna i Wiesław Florek
Agnieszka i Piotr Latuszek
Agata i Dariusz Klimowscy
Renata i Krzysztof Sarapata
Sklep spożywczo – przemysłowy Gabriela Zaręba
Piekarnia Lanckorona Rafał Siwek
Sklep przemysłowy – Stanisław Głowacz
Sklep spożywczo – przemysłowy Maria i Ignacy Światłoń
Alicja Kocemba
Jolanta i Robert Miś
Magdalena i Piotr Florek
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ ZA POMOC PRZY ORGANIZACJI
FESTYNU RADZIE RODZICÓW I PANU SOŁTYSOWI STEFANOWI FLORKOWI
A najbardziej oddanymi przyjaciółmi są nasi RODZICE . To oni poświęcają swój czas,
organizując imprezy, z których dochód przeznaczony jest na doposażenie naszej szkoły.
DZIĘKUJEMY WAM!!!

KRAMIK – PISMO ZESPOŁU SZKÓŁ W LANCKORONIE
Adres redakcji: Zespól Szkół w Lanckoronie 34-143 Lanckorona tel. (33) 8763590 Redaguje zespół
pod opieką J. Buckiej.
Kontakt: zswlanckoronie@poczta.onet.pl
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