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Kogel – mogel 
 19 grudnia przyznano nagrody w Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym „Choinkowe cuda 

wianki”, zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 8 w Rzeszowie. Jagoda Nowak (IIa) zdobyła 

nagrodę, a Daria Konefał (IIb) – wyróżnienie. 

 19 grudnia 2016 w klasie IIIb wręczono dyplomy i nagrody laureatom klasowego konkursu na temat 

książki A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”. Wyniki: I miejsce - Weronika Wróbel, II miejsce - Jagoda 

Wojdyło, III miejsce - Oliwia Leśko, Patrycja Pacanowska. 

Ciąg dalszy na stronie 2. 



       Kogel – mogel (ciąg dalszy) 

 22 grudnia dzieci ze świetlicy wystawiły piękne przedstawienie jasełkowe pt. „Bóg się rodzi”. 

 3 stycznia ogłoszono wyniki rejonowego etapu przedmiotowego konkursu z języka angielskiego. 

Arkadiusz Sobczak (VI) awansował do etapu wojewódzkiego. 

 5 stycznia odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Międzyszkolnego Konkursu 

Plastycznego „Gwiazdo świeć, kolędo leć, misterium niech się dzieje…”. Pierwsze miejsce za 

ilustrację plastyczną kolędy zajął Ignacy Ataman (kl. VI).  

 9 stycznia Jagoda Nowak (IIa) zdobyła wyróżnienie w II edycji Międzyszkolnego Konkursu 

Kaligraficznego „Pięknie piszę”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 11 w 

Rzeszowie. 

 9 stycznia w świetlicy odbył się bal karnawałowy. 

 12 stycznia odbył się XVII Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek, zorganizowany przez panią Renatę 

Tokarz. 

 12 stycznia w Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie zorganizowano V edycję międzyszkolnego konkursu 

„Zimowy mistrz ortografii”, w którym wzięli udział nasi uczniowie: Arkadiusz Sobczak (VI), Maciej 

Wilk (VI) oraz Bartosz Filipowski (V). 

 28 stycznia uczennica klasy IIIb Oliwia Leśko zajęła III miejsce w IV Memoriale Zenona Jaracza w 

konkurencji: łuki klasyczne. Zawody odbyły się w Jedliczu. 

 30 stycznia Ignacy Ataman i Karolina Leśko (kl. VI) zostali laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady 

Mitologicznej w kategorii szkół podstawowych. W olimpiadzie wystartowało prawie cztery tysiące 

uczniów ze szkół w całej Polsce. 

 2 lutego pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

 3 lutego wszyscy uczniowie bawili się na zabawie karnawałowej, zorganizowanej przez Radę 

Rodziców. 

 6 lutego odbył się Konkurs Pięknego Czytania uczniów klas trzecich. Zwyciężyła Urszula Wilk 

(IIIa). 

 7 lutego klasa I pojechała do ZOO Marketu na tzw. „Zieloną godzinę”. 

 7 lutego w Wojewódzkim Domu Kultury uczniowie klasy V i VI obejrzeli spektakl pt. „To nie ja”. 

 8 lutego dzieci ze świetlicy wzięły udział w Warsztatach Pizzy w restauracji jednego z rzeszowskich 

hoteli. 

 9 lutego w Muzeum Dobranocek zorganizowano międzyszkolny konkurs czytelniczy „Poznaj 

Profesora”. Ignacy Ataman (VI) zajął drugie miejsce. 

 10 lutego uczniowie z klasy VI (Maciej Wilk, Arkadiusz Sobczak, Michał Kołodziej, Ignacy 

Ataman) awansowali do 2. etapu wojewódzkiego konkursu „Od unii lubelskiej do Unii 

Europejskiej”, zorganizowanego przez Europe Direct i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Rzeszowie. 

 16 lutego w Teatrze Maska czwartoklasiści obejrzeli spektakl pt. „Akademia Pana Kleksa”. 

 21 lutego drugoklasiści wybrali się do teatru Maska na przedstawienie pt. „Calineczka”. 

 23 lutego w ramach akcji Luty miesiącem bezpiecznego Internetu, dzieci ze świetlicy zaprezentowały 

przedstawienie „Czerwony Kapturek szuka księcia”, które w zabawnej formie przestrzegało przed 

lekkomyślnym zawieraniem znajomości przez Internet. Poznaliśmy także wyniki konkursów: „Wirus 

komputerowy” i „Internet – wróg czy przyjaciel?”. 

 24 lutego klasa IIa uczestniczyła w lekcji pt. „Zielona godzina” w Zoo Markecie. 

 24 lutego drużyna koszykarek (kl V-VI) awansowała do finału wojewódzkiego. 

 24 lutego świetlicowe koło teatralne wystawiło spektakl pt. „Opowiedział dzięcioł sowie”. 

 Od 22 do 24 lutego Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało akcję „Wszystkie Kolory Świata”, 

pod patronatem UNICEF. Uczniowie sprzedawali zrobione przez siebie lalki z różnych stron świata. 

Zarobione pieniądze (450 zł) przeznaczone zostaną na zakup szczepionek dla dzieci z dalekiej 

Angoli. 

 27 lutego pierwszoklasiści zostali pasowani na czytelników szkolnej biblioteki. Uroczystość 

przygotowała klasa czwarta. 

 24 i 28 lutego w poszczególnych klasach przeprowadzono quiz wiedzy o Internecie. 



Wywiad numeru 
 

Zachęcamy naszych Czytelników do przeczytania rozmowy z panią Anną 

Domaradzką, która od lutego bieżącego roku uczy w naszej szkole wychowania fizycznego. 
 

- Jakie są Pani wrażenia po pierwszych lekcjach wuefu z nowymi uczniami? 

- Moje wrażenia są bardzo pozytywne, uczniowie naszej szkoły są bardzo wysportowani 

i chętni do pracy. Większość uczniów uprawia i lubi sport. 

- Czy wcześniej uczyła Pani w innej szkole? 

- Tak. 

- Dlaczego uczy Pani właśnie wychowania fizycznego? 

- Zawsze lubiłam sport. W szkole podstawowej wuef był moim ulubionym 

przedmiotem, a pani Danusia, która mnie uczyła, była moją ukochaną panią od wuefu i 

to ona zaraziła mnie pasją do sportu. Dlatego też postanowiłam, że chcę ukończyć 

studia w tym kierunku i pracować jako nauczyciel wychowania fizycznego. 

- Czy uprawia Pani jakiś sport? 

- W szkole podstawowej najbardziej lubiłam biegać i grać w koszykówkę. Byłam 

bardzo dobra w biegach na 60 m i rzutach. Później trochę zmieniłam zainteresowania 

sportowe i zaczęłam trenować sztuki walki – kick-boxing. Trwało to parę dobrych lat. 

Obecnie lubię biegać, pływać i jeździć na rowerze, dlatego chciałabym wystartować w 

triathlonie. 

- Jak spędza Pani wolny czas? 

- Wolny czas staram się spędzać aktywnie. Wraz z moją córką lubimy chodzić na 

basen, jeździć na rowerach i rolkach. 

- Bardzo dziękujemy za tę interesującą rozmowę i życzymy Pani wielu sukcesów w pracy 

oraz wszystkiego najlepszego w życiu osobistym. 

Wywiad przeprowadziły: Ilona Syzdek, Natalia Gorzelnik, VI 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szkolna sonda 
W naszej szkole luty obchodzony był jako Miesiąc Bezpiecznego Internetu. W 

związku z tym nasi czytelnicy odpowiedzieli na następujące pytania: 

 

1. Czy lubisz grać w gry komputerowe? 

tak – 56 odpowiedzi   nie – 4 odpowiedzi 

2. Czy zawsze wylogowujesz się ze swojego konta? 

tak – 32     nie – 28 

3. Czy znasz zasady bezpieczeństwa w Internecie? 

tak – 44      nie – 16 
 

Sondę przeprowadziły: Martyna Wesołowska, Milena Adamiec VI 



W świecie książek 
 

Przeczytałam ostatnio interesującą książkę niemieckiej pisarki Antje Szillat pt. 

„Zosia i Gosia. Na psa urok!”. To jedna z trzech części serii opowiadającej o 

życiu dwóch sióstr. Autorka w świetny sposób przedstawia relacje 

dorastających dziewczynek, które są bliźniaczkami. 

 Wiele dzieci marzy o tym, by mieć siostrę lub brata bliźniaka. Wydaje im się, że jest wspaniale 

posiadać kogoś takiego samego, kto ma te same poglądy, marzenia i plany. Może to być wtedy 

najlepszy przyjaciel. Ci, którzy takie rodzeństwo posiadają, wiedzą doskonale, że z tą identycznością 

bardzo różnie bywa, a czasami wręcz trudno między bliźniakami doszukać się jakiegokolwiek 

podobieństwa. 

 Tak właśnie jest w przypadku głównych bohaterek książki – Zosi i 

Gosi Podkowińskich. Bliźniaczki są jak ogień i woda. Mają odmienne 

marzenia, zainteresowania, a co najważniejsze - różne charaktery i 

kontrastujący styl bycia. Zosia to pasjonatka teatru, uwielbia śpiewać, ma 

lęk wysokości, jest nieśmiała, boi się psów, a jej pupilem jest chomik, 

któremu przydziela funkcję swojego menagera. Gosia to zupełnie inna 

dziewczynka: jest odważna, bardzo energiczna, wysportowana i w 

przeciwieństwie do siostry - marzy o psie. Bliźniaczki, mimo tych różnic, to 

bardzo sympatyczne dziewczynki, które mają mnóstwo pomysłów, zatem sięgając po tę książkę 

czytelnik nie będzie się nudził. 

 Atutem książki są też pozostali bohaterowie – bliscy dziewczynek. Mama jest Francuzką i 

śpiewa w operze, a tata prowadzi sklep i przygotowuje Gosię do zawodów w bieganiu. Rodzice mają 

zabawne przyzwyczajenia i są bardzo kochani, zatem dziewczynki nie chcą ich martwić i często same 

borykają się z przeróżnymi problemami, które pojawiają się w ich życiu w najmniej spodziewanym 

momencie. Wśród tych „nieszczęść” jest przypadkowo znaleziony pies – cielak, porzucony w parku, a 

na którego natknęła się Gosia. Dziewczynka uznała to za zrządzenie losu (przecież o psie marzyła od 

dawna!), dlatego jej reakcja mogła być tylko jedna – zatrzymanie psa w tajemnicy i przechowywanie go 

w ogrodowej altance. Wiadomo jednak, że tak dużego psa nie uda się schować na długo w ogrodzie. 

Kolejny problem Gosi to udział w biegu, ale jak to zrobić, gdy ma się stłuczone kolano? To właśnie 

zmartwienie energicznej bliźniaczki. Zosia natomiast stresuje się, bo pragnie świetnie zaprezentować 

swój muzyczny talent u pani Pirelli, niestety, bardzo jej w tym przeszkadza nieśmiałość, która jest jej 

zmorą.  

 Książka pomaga młodym ludziom odpowiedzieć sobie na pytania, jak zdobyć przyjaciół oraz jak 

poradzić sobie w nowych relacjach dorastających dziewczynek i chłopców. Ukazuje także ważną rolę 

dziadków w życiu młodych ludzi. 

 Atutem książki jest język utworu: prosty, zrozumiały, współczesny, który doskonale trafia w gust 

młodego czytelnika. Są tu także zabawne ilustracje, które przypominają rysunki tworzone podczas 

lekcji przez uczniów w ich zeszytach. Akcja utworu jest wartka, wciąga czytelnika, a równocześnie 

bawi, ponieważ nie brak tu humoru słownego i sytuacyjnego. 

 Książki o bliźniaczkach na pewno spodobają się młodym czytelniczkom, bo raczej poruszają  

„dziewczyńskie” problemy i taki też punkt widzenia prezentują. Są adresowane do odbiorczyń w wieku 

10-12 lat. Każdy, kto przeczyta jedną z części, z przyjemnością i ochotą sięgnie po następną - tak jak ja. 

 

Kamila Cieszyńska, VI 



Niezapomniane książki  mojego dzieciństwa 
W tym numerze gazetki kontynuujemy publikację wywiadów, 

które przeprowadzili uczniowie ze swoimi Bliskimi na temat ich 

ulubionej książki z dzieciństwa.  

- Mamusiu, czy lubiłaś czytać, gdy byłaś dzieckiem? 

- Bardzo lubiłam! Kiedy byłam mała, nie było tylu księgarni. Poza 

tym książki były drogie. Razem z siostrą wypożyczałyśmy książki. 

Co tydzień, w sobotni poranek, wybierałyśmy się do pobliskiej biblioteki. Uwielbiałam 

zapach, który tam panował. Można było samemu wędrować miedzy regałami w 

poszukiwaniu odpowiedniej pozycji. Książki były wspaniałą rozrywką. 

- Jaka była twoja ulubiona książka? 

- W dzieciństwie najbardziej podobała mi się książka Astrid Lindgren 

„Dzieci z Bullerbyn”. Czytałam ją kilkanaście razy. Zawsze 

wyobrażałam sobie, że jestem jedną z bohaterek, przeżywałam te 

same przygody. Zainspirowana tym, co przeczytałam, razem z 

koleżankami stworzyłam „pocztę sznurkową”. To była niesamowita 

zabawa! 

- Czy pamiętasz, jakie lektury czytałaś w szkole podstawowej? 

- Do dziś pamiętam tylko niektóre z nich. W pamięć zapadły mi 

„Kajtkowe przygody”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Timur i jego 

drużyna”, „Karolcia”, „Rogaś z Doliny Roztoki” czy „Jacek, Wacek i Pankracek”. 

Niektóre z tych książek są nadal szkolnym lekturami. 

- Które książki czytałaś z przyjemnością, a które – z konieczności? 

- Czytanie książek zawsze było dla mnie wielką przyjemnością, jednak do dziś 

pamiętam, że musiałam się zmuszać do przeczytania serii „Pan Samochodzik” 

Zbigniewa Nienackiego. Dopiero po obejrzeniu ekranizacji jednej z części, książka 

także mi się spodobała. 

- A z których książkowym bohaterem chciałaś się zaprzyjaźnić? 

- Bardzo podziwiałam i lubiłam Anię Shirley, bohaterkę książki Lucy Maud 

Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”. Zazdrościłam jej odwagi i zdecydowania. 

Może gdybym była przyjaciółką Ani, udałoby się jej uniknąć wielu nieprzyjemnych 

sytuacji? Może nie zafarbowałaby włosów na zielono? Może udałoby się jej upiec 

smaczne ciasto z wanilią, a nie z kroplami walerianowymi? Jedno jest pewne: mając 

tak zwariowaną przyjaciółkę, jaką byłą Ania Shirley, na pewno bym się nie nudziła. 

- Czy mieliście szkolną bibliotekę? 

- Oczywiście! Biblioteka była bardzo ważnym miejscem. Spotykaliśmy się tam na 

przerwach, często zostawaliśmy po lekcjach, czekając na rodziców. W mojej szkole 

mieliśmy ciekawy regulamin korzystania z biblioteki. Każda klasa miała wyznaczony 

dzień tygodnia, w którym mogła wypożyczać książki. Należało je oddać najpóźniej po 

dwóch tygodniach. Zniszczoną książkę trzeba było odkupić. Największym 

wyróżnieniem była możliwość pomagania pani bibliotekarce. To był przywilej 

najlepszych uczniów. Ponieważ bardzo dobrze się uczyłam, często w nagrodę mogłam 

wypożyczać książki lub sprawdzać, kto spóźnia się z ich oddaniem. To było wyjątkowe 

wyróżnienie! 

- Bardzo dziękuję za rozmowę! 

Ze swoją MAMĄ rozmawiał Michał Kołodziej, VI 



W zdrowym ciele zdrowy duch! 
 

W tym numerze szkolnej gazetki TO I OWO zamieszczamy krzyżówki naszych 

uczniów dotyczące zdrowego stylu życia. Życzymy połamania ołówków!  

 

 

 

 
                                                       

Przygotowała Zofia Gucwa, IIa 

 

 

 



                      

1. Pojazd dwukołowy z pedałami 

2. Gimnastyka inaczej 

3. Zielone warzywo z czapką 

4. Pomarańczowe warzywo z witaminą A 

5. Zdrowa lub odchudzająca 

6. Jest okrągły i czerwony, na kanapce 

7. Fioletowy owoc z pestką 

8. Może być A, B, C, K lub D  

9. Lubi go wiewiórka, np. laskowy 

10. Gryczana lub jęczmienna 

11. Pływa w rzece, np. karp 

12. Mineralna w butelce 

13. Długi, żółty owoc, przysmak małp 

 

Przygotował: Aleksander Choma, IIa 



To i owo ze świetlicy 
BAL KARNAWAŁOWY 

9 stycznia odbył się Bal Karnawałowy. Uczniowie założyli wspaniałe kostiumy. Wszyscy 

świetnie się bawiliśmy do wybranej przez nas muzyki. Dodatkowo braliśmy udział w licznych 

konkursach, w których zwycięzcy losowali upominki w loterii. Uczestniczyliśmy w zabawie w 

krzesełka, tańcu na gazecie, tańcu z balonem, tańcu z kapeluszem. Jury wybrało trzy najlepsze 

tancerki, którymi zostały: Zuzanna Tarnawska z kl. IIb, Patrycja Zagórska z kl. IIb oraz 

Antonina Łozińska z kl. IIIb, a miano najlepszych tancerzy uzyskali: Szymon Krzanowski z kl. I, 

Nikodem Myśliwiec z kl. IIa oraz Radek Kozak z kl. IIIb. Zwycięzcy wylosowali upominki w loterii. W 

przerwie otrzymaliśmy słodki poczęstunek.  

 

 

 

 

 

WARSZTATY PIZZY 

8 lutego z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy, pojechaliśmy do Hotelu 

Falcon w Rzeszowie na warsztaty pizzy. Zanim się one rozpoczęły, mieliśmy 

okazję obejrzeć pokoje hotelowe, restaurację oraz zapoznać się z pracą na recepcji. Mogliśmy 

również zajrzeć na hotelowe zaplecze dostępne tylko dla pracowników oraz do nowoczesnej kuchni. Potem 

zaczęło się to, na co wszyscy niecierpliwie czekali. Pan kucharz zaprosił nas do sali, gdzie czekały już na 

nas stoły z przygotowanymi składnikami na pizzę: mąką, wodą, oliwą i drożdżami. Po założeniu fartuszków 

i rękawiczek przystąpiliśmy do wyrabiania ciasta, które musiało być miękkie i sprężyste. Kiedy już ciasto 

było gotowe, zostało odniesione do kuchni, aby wyrosło. W tym czasie przygotowywaliśmy sos czosnkowy, 

składający się ze śmietany, majonezu, czosnku, soli oraz ziół. Po 15 minutach nasze ciasto wróciło i 

mogliśmy przystąpić do formowania pizzy. Na rozwałkowane ciasto nakładaliśmy sos pomidorowy oraz 

dodatki: szynkę, salami, paprykę, kukurydzę i żółty ser. Następnie nasze pizze trafiły do pieca, a my 

zajęliśmy się porządkami. Czas oczekiwania wypełnił nam również quiz wiedzy o pizzy, który wygrał 

Radek Bereś z kl. IV. Wreszcie, gdy nasze pizze były gotowe, mogliśmy przystąpić do degustacji. 

Wszystkim bardzo smakowało i byliśmy bardzo dumni, że je sami przygotowaliśmy. Na zakończenie 

warsztatów każdy z nas otrzymał pamiątkowy dyplom. To był bardzo udany wyjazd i myślę, że każdy z 

uczestników warsztatów będzie potrafił przygotować pizzę w domu. 

 

(Radosław Kozak, kl.IIIb) 

PRZEDSTAWIENIE „CZERWONY KAPTUREK SZUKA KSIĘCIA” 

23 lutego w ramach akcji Luty miesiącem bezpiecznego Internetu, zaprezentowaliśmy uczniom i 

nauczycielom przedstawienie „Czerwony Kapturek szuka księcia”, które w zabawnej formie 

ostrzega przed lekkomyślnym zawieraniem znajomości przez Internet. Czerwony Kapturek chciała 

koniecznie poznać księcia i przypadkiem umówiła się na spotkanie z Wilkiem. Przedstawienie w 

żartobliwej formie ukazało, jak niebezpieczne może być umawianie się na spotkanie z kimś, kogo 

zupełnie nie znamy, a kto w sieci prezentuje się nam z jak najlepszej strony. Spektakl posiadał walor edukacyjny- 

zakończył się pouczeniem: „Uważaj, bracie, jak umawiasz się na czacie!”  Aktorzy z wielkim zaangażowaniem i 

swobodą odegrali swoje role, świetnie się przy tym bawili. Barwne stroje, dekoracja oraz oprawa muzyczna dopełniły 

całości. Mamy nadzieję, że przedstawienie wszystkim się podobało.  



     

Na turystycznym szlaku… 
  

Egzotyczna wyprawa Karola 
 

Moje zimowe ferie spędziłem wraz z rodzicami i siostrą na Mauritiusie. 

Mauritius to wyspa położona niedaleko 

Madagaskaru na Oceanie Indyjskim. Lecieliśmy tam 

aż 13 godzin. Kiedy dolecieliśmy, poszliśmy po 

odbiór bagaży. Następnie pojechaliśmy do 

apartamentu. Kiedy się rozpakowaliśmy, poszliśmy 

coś zjeść. Mauritius ma bardzo zdrowe menu, np. 

krewetki, kraby, małże, ryby. 

Potem poszliśmy na plażę. Mieliśmy tak dużo 

atrakcji, że tylko jedną wycieczkę zapamiętałem. To 

była wycieczka na Coconut Island. Trzeciego dnia 

poszliśmy na plażę i wsiedliśmy do łódki. 

Wypłynęliśmy. Pierwszą atrakcją były delfiny. 

Można było oglądać z łódki, jak skaczą albo nurkują 

pod wodą. Drugim przystankiem była rafa koralowa, 

gdzie oglądało się świat ryb.  

W końcu dopłynęliśmy na wyspę, zrobiliśmy 

kilka zdjęć, zjedliśmy obiad i wróciliśmy do domu. 

 
Karol Bylak,  III a 

________________________________________ 

Podróże pewnego harcerza 
Pewien harcerz leciał helikopterem do Afryki. Gdy doleciał, 

wylądował na małej górce. Nagle zobaczył hieny. Chciały go 

zaatakować, gdy nagle harcerz wyciągnął z plecaka mięso. Rzucił je jak 

najdalej i hieny pobiegły. Harcerzowi chciało się pić i zobaczył rzekę. 

Podszedł do rzeki, ale gdy chciał się napić, zobaczył hipopotamy. Były 

magiczne, ale harcerz o tym nie wiedział. Podszedł  do jednego i 

powiedział:  

- Hej, hipek, mogę się napić z tej rzeki?  

A hipek odpowiedział:  

- Tak, możesz.  

Harcerz się przestraszył. Zaczął biec. Przebiegł całą Afrykę, 

przepłynął wszystkie morza i oceany, przeszedł wszystkie kraje. Po roku znalazł się w 

Rzeszowie. Pobiegł na ulicę Rubinową 4, a następnie poszedł do swojej szkoły. Usiadł w 

swojej ławce i cieszył się, że jest w swoim ukochanym miejscu. 

 
Matylda Durska, III a 
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1. Dróżka bo,… 

2. Część mowy nazywająca rzeczy, osoby, zjawiska, pojęcia abstrakcyjne. Odpowiada na pytania: 

„kto?”, „co?”. 

3. Zbiór liter pisma używanego w danym języku, ułożonym według określonej kolejności. 

4. Najmniejszy element dźwiękowej wypowiedzi. 

5. Grupa głosek:  a, ą, e, ę, i, o, u, y. 

6. Jest to graficzny odpowiednik intonacji, np.: przecinek, dwukropek. 

7. Część mowy odpowiadająca na pytania: „co robi?”, „co się z nim dzieje?”. 

8. Fartuch bo,… 

9. Wyrazy które, pisze się inaczej niż wynika to z zasad pisowni, np.: kształt, pszczoła, pszenica, 

zawsze.  

10. Najczęściej zamyka wypowiedź.  

Kinga Giełbaga, VI 
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