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W tym numerze między innymi: 
 
                                                                        
ALE SIĘ DZIAŁO…, 

KALENDARIUM, 

MISTRZOWIE PIÓRA, 

PROPOZYCJE NA WAKACJE, 

CIEKAWOSTKI O ZWIERZ ĘTACH, 

KĄCIK MOLA KSI ĄŻKOWEGO, 

KOTY NIE TYLKO ŚPIĄ I MRUCZĄ, 

HUMOR OLCI. 

  
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

Wiwat 3 Maj! 

Dnia 5 maja odbyła się uroczysta akademia  
z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którą 
przygotowali uczniowie kl. 6a. W ciekawy 
sposób odtworzyli oni trudne dla historii Polski 
chwile. Ważnym przesłaniem akademii było 
przybliżenie młodym odbiorcom niełatwych treści 
w sposób dla nich zrozumiały i atrakcyjny. 

Redakcja 

 

 

Poznajemy nasze miasto! 

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy w naszej 
szkole odbyły się dwa spacerki wokół Rzeszowa. 
Brali w nich udział uczniowie klas 4-6. Chęć 
poznania Rzeszowa przyciągnęła dużą grupę. 
Swoją podróż zaczęli od północno – zachodniej 
części miasta. Natomiast druga wyprawa objęła 
północno – wschodnią część miasta, zwiedzili 
wtedy m.in. Kopiec Konfederatów Barskich. 

Claudia S., Gabrysia B. 

PIKNIK RODZINNY 

  



 

 

 

 

 

Ale była zabawa…  
            W ostatnią sobotę maja odbył się w naszej szkole piknik rodzinny. Pogoda była wspaniała, 
więc licznie przybyli uczniowie i rodzice. Dzieci w różnobarwnych strojach przemaszerowały 
przez plac szkolny. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się różnorodne konkursy  
i zabawy. Wszyscy z entuzjazmem podchodzili do proponowanych przez nauczycieli rozgrywek.  
Zarówno młodsi, jak i starsi  świetnie bawili się w dmuchanym zamku i na zjeżdżalni, a także 
tocząc się po boisku w kulach.  Wiele emocji przyniosły rozgrywki sportowe.  Uczestnicy pikniku z 
zaangażowaniem podeszli także do różnych konkursów artystycznych.  W przerwach między 
eliminacjami Rada Rodziców sprzedawała ciasto, a panie kucharki serwowały pyszny bigos.   
              Ten dzień na długo zapadnie wszystkim w pamięć. 

Weronika B., Ola M. 

  
 
 

 
  

Międzyszkolny  Konkurs „Matematyczny As 2015”  
Laureatami  międzyszkolnego  konkursu „Matematyczny As 2015” zostali: Patryk Bar  kl.6b, Bartek 
Stec  kl.6b, Jakub Stryczek  kl.6c. Opiekunem uczniów jest pani Grażyna Myśliwiec-Gajdek. 

 
XI Międzywojewódzki Konkurs Poetycki „Ja i świat”  

Uczennica klasy 5a – Helena Bochenek  zdobyła wyró żnienie  w  
XI Międzywojewódzkim Konkursie Poetyckim „JA I ŚWIAT” zorganizowanym przez 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Opiekunem uczennicy jest pani Jolanta Baran. 

 
XX Wojewódzki Przegl ąd Małych Form Teatralnych „Bajkowisko”.  

Koło teatralne „Fantazja” zaj ęło II miejsce  w XX Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych „Bajkowisko”. Opiekunem zespołu teatralnego jest p. Bernadeta Słysz. 

  
Wyniki Szkolnego Konkursu z j ęzyka angielskiego dla uczniów klas trzecich „LET’S 
LEARN ENGLISH” pod patronatem Szkoły J ęzyków Obcych PROMAR w Rzeszowie  

Aleksandra Hadam kl. 3 b        I miejsce  (opiekun p. B. Arciszewska) 
Aleksandra Roma ńska kl. 3 a  II miejsce  ( opiekun p. A. Kurzeja) 
Kacper B ąk kl. 3 c                     III miejsce  (opiekun p. A. Kurzeja) 

 
 



 

 

 

 

Wyniki szkolnego konkursu plastyczno- j ęzykowego dla uczniów klas pierwszych 
„Learning with Disney”  

Inesa Nycz kl. 1b                      I miejsce  (opiekun p. M. Ciupak) 
Bartosz Kras kl. 1c                   II miejsce  ( opiekun p. A. Kurzeja) 
Natalia Mikołajewska kl. 1b     III miejsce  (opiekun p. M. Ciupak) 

 
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Cztery Pory Roku” dla uczniów klas 1-3  

Alicja Sieczek kl. 2 b        II miejsce  (opiekun p. A. Długosz) 
Pola Rzepka kl. 1 c           wyró żnienie  (opiekun p. U. Sieńko) 
Helena Pasternak kl. 3a   wyró żnienie  (opiekun p. M. Korczykowska) 

 
Festiwal Piosenki Przyrodniczo – Ekologicznej  

Uczennica klasy 3c Emilka Jurczy ńska  zajęła III miejsce  śpiewając utwór „Każdy kwiat to 
mały świat”. Opiekunem była pani Agata Forystek. 

Wyniki szkolnego konkursu “Mistrz Matematyki”  

I miejsce i tytuł Mistrza Matematyki klas 4  otrzymała: Emilia Kras  kl. 4a 
II miejsce – Maja Grucela kl. 4a 
III miejsce – Wiktor Sieńko kl. 4b 

 
I miejsce i tytuł Mistrza Matematyki klas 5  otrzymał: Kornel Bednarz  kl. 5b 
II miejsce – Emilia Szetela kl. 5c 
III miejsce – Jakub Glac kl.5c oraz Helena Bochenek kl. 5a 
 
I miejsce i tytuł Mistrza Matematyki klas 6  otrzymał Patryk Bar  kl. 6b 
II miejsce – Dominika Bać kl. 6b 
III miejsce – Jakub Stryczek  kl. 6c 

 
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „ Świetlik”  

Nagrod ę główn ą zdobyła Claudia Sie ńko  uczennica klasy 6a.  
Uczniowie wyróżnieni: Gabriela Biały kl.6a, Inga Kapała kl.6a, Konrad Przybyło kl.6b, Krystian 
Kawalec kl.6c, Michał Pomianek kl.6c Uczniów przygotowała pani Monika Szaro.  

 
 

Międzyszkolne zawody sportowe klas 5 o Puchar Prezesa Resovii  
Nasza szkoła zajęła III miejsce  Międzyszkolnych zawodach sportowych w piłce nożnej o Puchar 
Prezesa RESVII klas piątych. W skład drużyny weszli następujący uczniowie: Kacper Szczypta, 
Piotr Dryla, Jakub Glac, Mateusz Wołcz, Seweryn Zając, Maksymilian Oliwa, Przemysław Fröhlich.  
Opiekunem uczniów była pani Beata Materna-Leja. 

  

III Międzyszkolny Konkurs Plastyczny na ilustracj ę do wiersza ks. Jana Twardowskiego  
Uczeń klasy IIIa Bartosz Bogusz  zdobył wyró żnienie w III Międzyszkolnym Konkursie 
Plastycznym na ilustrację do wiersza ks. Jana Twardowskiego. Opiekunem ucznia była pani 
Małgorzata Korczykowska. 

 
 

III Wojewódzki Konkurs Twórczo ści Plastycznej oraz Grafiki komputerowej dla Dzieci  
i Młodzie ży pt. „Jan Paweł II - w sercu i pami ęci”  

Monika Kwa śny  uczennica klasy 6c otrzymała wyró żnienie  w III Wojewódzkim Konkursie 
Twórczości Plastycznej oraz Grafiki komputerowej dla Dzieci i Młodzieży pt. „Jan Paweł II -  
w sercu i pamięci”, który został zorganizowany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie 
Małopolskim. Opiekunem uczennicy była pani Ewa Drewniak. 

 



 

 

 

 

Zawody lekkoatletyczne – klasy starsze  
Miejsca na podium zdobyli:  
Wojtasik Wojciech - I miejsce  w skoku wzwyż,  
Martyna Niziołek - II miejsce  w skoku w dal,   
Kacper Tendelski - II miejsce  w biegu na 60 metrów,  
Krystian Kawalec - IV miejsce  w biegu na 600 metrów. 
 

IX Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Główka pracuje”  
Laureatką konkursu i zdobywczynią III miejsca  jest Maja Sobusiak  kl. II b. 

 
 

Międzyszkolny Konkurs dla klas I-III "I Ty mo żesz zosta ć ekologiem"  
Wyró żnienie specjalne  dla najmłodszego uczestnika otrzymał Krystyn Szajowski- Gocek . 

 

Międzyszkolny Turniej Pierwszej Pomocy  
W Międzyszkolnym Turnieju Pierwszej Pomocy „Uczeń Ratowniczek” zorganizowanym przez 
Młodzieżowy Dom Kultury przy ul Osmeckiego III miejsce w kategorii klas IV-VI  jako drużyna 
zajęli następujący uczniowie naszej szkoły: Aleksandra Rząsa kl. 5c, Kacper Szczypta kl. 5c,  
Natalia Janda kl. 6a, Aleksandra Miąsik kl. 6a. Opiekunem grupy była pani Joanna Kasprzyk-
Pasternak. 

 

„Rozkoszne łamanie głowy” czyli XVI Miedzy świetlicowy Turniej Warcabowy  
Laureatami zostali nasi uczniowie: 
1 KATEGORIA - uczniowie klas II - I miejsce – Franciszek Chmielowski  
2 KATEGORIA - uczniowie klas III - I miejsce – Dominika Trojanowska  
Turniej zorganizowały: Grażyna Skawina – główny sędzia i Aldona Akwarska-Stanisz.  
 
 

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny"  
Wyró żnienia (co jest równoznaczne z zajęciem III miejsca w skali międzynarodowej) otrzymali: 
Jagoda Dul kl.5b, Maksymilian Celtner kl. 6b, Bartł omiej Stec kl. 6b . Opiekunem uczniów jest 
pani Grażyna Myśliwiec-Gajdek. 
 

 
 
Wakacje to czas odpoczynku, wyjazdów i podróżowania. Nie wszyscy jednak udają się na ten 
czas poza naszą okolicę. Pobyt w domu nie równa się nudzie, jeżeli wykażemy odrobinę 
kreatywności i chęci do zabawy. 
 
Ciekawe miejsca w Rzeszowie: 

• Park Linowy „Linoskoczek” 
• Kąpielisko „Żwirownia” 
• Baseny 
• Happy Jump Park Trampolin 
• Kina 
• Rezerwat Lisia Góra 
• Bulwary nad Wisłokiem. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
W tym numerze gazetki prezentujemy wiersze, których  autork ą jest uczennica z kl. 5a. 

Helenka Bochenek zdobyła wyró żnienie za wiersz „Marz ę” na XI Mi ędzywojewódzkim 
Konkursie Poetyckim „JA i ŚWIAT”. 

 
 

Marzę 
 

Gdy powieki zamykam, 
sny się do mnie skradają 
i kolorową mgiełką marzeń 
jak kołderką mnie otulają. 
 
Marzę: 

o zbieraniu jagód w lesie, 
o tym, że tata mnie na rękach niesie, 
że na pegazie po niebie galopuję, 
że na dzikiej plaży leniuchuję, 
że zbieram na łące kwiaty, 
dla kochanych mamy i taty,  
że po tęczy spaceruję 
i świat z góry obserwuję. 

Wszystko to mi się marzy, 
że kiedyś się wydarzy! 
 
 

Gdy tańczę 
 

      Gdy tańczę wszystko wokół zamiera, 
      a radość i muzyka mnie rozpiera. 

Gdy tańczę wiem, że nad ciałem panuję, 
a serce rytm do tańca mi wystukuje! 

      Gdy tańczę dźwięki na mnie spadają, 
      a nogi same za nimi podążają. 

Gdy tańczę jak ptak wolna się czuję, 
w przestrzeni sceny szybuję. 
 

Helena Bochenek 



 

 

 

 

KOTY nie tylko śpią i mruczą 
 
Opieka ludzi wydłuża zwierzakom życie. 
Dzikie koty dożywają średnio do 8 lat, a udomowione- nawet 20. Rekordzistką była Creme Puff, kotka  
z Austin w Amerykańskim stanie Teksas. Przeżyła 38 lat i 3 dni. 
 

Czego jeszcze nie wiedzieliście o kotach? 
Jeśli kot str ąci język, to może przeżyć najwyżej dwa dni. Dlaczego? Językiem pobiera wodę i jedzenie. 
Poza tym narząd ten służy mu do utrzymania czystości ciała. 
 

Ogon, to nie tylko asekuracja przy chodzeniu po wąskich 
powierzchniach, ale także pomoc w komunikacji z otoczeniem.  
Warto zapamiętać, że w przeciwieństwie do psów, machanie ogonem oznacza u kotów zdenerwowanie. 
Spokój, to ogon wyprostowany. 

 
Wąsy, zwane przez fachowców wibrysami, to bardzo czułe atenki, 
które przekazują bodźce do mózgu. 
Kot wyczuwa dzięki nim nawet drobne zawirowania powietrza! A wszystko po to, by omijać przeszkody 
 i nie dać umknąć żadnej zdobyczy. To się bardzo przydaje w nocy - bez wąsów koty polują tylko w dzień. 
Wibrysy ułatwiają życie także małym kociakom, które po urodzeniu są ślepe przez 14 dni.   
 
Co ciekawe, to śpiochy- nie otwierają oczu średnio 13- 14 godzin na 
dobę.  
Wyjątkowo leniwe śpią nawet 20 godz.!- to chyba Garfield ;) Zwracaliście kiedyś uwagę na pozy, jakie koty 
przybierają w czasie snu? Nie robią tego przypadkowo- zwijając się, zmniejszają utratę ciepła ciała.  
 

Pamiętajmy jednak, że koty, to nie tylko słodkie kuleczki, śpiące na 
kanapie… 
Wiele z nich nie ma domu i trafia do schronisk. 17 lutego obchodzony jest Dzień Kota. To dobra okazja, by 
pomyśleć o bezdomnych czworonogach. Może namówicie rodziców na adopcję? 
 
 

 
 
  
    
 
 

 
 
 
 
 

Przygotowały: E. Szetela i  Z. Kalandyk 



 

 

 

 

Ciekawostki o zwierzętach 
WIELBŁĄD 
Brak wody i duże wahania temperatury sprawiają, że pustynie zamieszkują tylko 
wybrane zwierzęta. Grube futro wielbłąda stanowi izolacje cieplną, gdy jest zbyt 
gorąco lub za zimno. Spragniony potrafi uzyskać wodę z tłuszczu, który wchodzi 
w skład garbów. Jego nozdrza zamykają się, chroniąc przed pyłem pustyni. 
Długie, gęste rzęsy chronią zaś oczy. A twarda skóra pozwala klękać na 
rozgrzanym piasku. 
 
JEŻ 
 

 

Ma zaledwie 20 cm, dlatego trudno mu obronić się przed drapieżnikami, ale 
znalazł sposób. Zaniepokojony zwija się w kulkę, broniąc się dzięki kolcom. 
Dodatkowo gdy ktoś próbuje go dotykać- zaczyna się trząść ( ma to na celu 
ugodzenie kolcami drapieżnika). 
 

KONIK MORSKI 
Ma ogon czepny, którym przytwierdza się do roślin, wśród których żyje. A 
żywi się planktonem, ikrą i larwami ryb. Zanim jednak schwyta pokarm, 
może to trwać, ponieważ zwierzęta te oglądają dokładnie swoja ofiarę. 
Bardzo rzadko też  ściągają swoją zdobycz. Raczej czekają cierpliwie, aż 
ofiara się zbliży. Aby koniki trudniej zauważyć- upodobniają się do roślin 
wodnych. 
 
Antylopa 

Gdy zauważy jakieś niebezpieczeństwo- zmyka ile sił w nogach. Osiąga wtedy znaczną 
prędkość, potrafi też wykonać dalekie skoki. Antylopy żyją w stadach, a łatwiej wtedy 
wypatrzyć drapieżnika i uciec.  
 

 

 

 

Agama 

Zdenerwowana udaje, że jest większa i groźniejsza- stroszy kryzę wokół głowy,  
a kołnierz taki może mieć średnicę nawet kilku centymetrów. Efekt odstraszający 
potęguje szeroko otwarta paszcza, ukazująca jaskrawe wnętrze. Po tych zabiegach 
agama kołnierzasta rzuca się na przeciwnika, boleśnie go kąsając.  
 
Kameleon 

Opanował doskonale sztukę kamuflażu. Aby łatwiej mu było zdobyć pokarm, 
potrafi zmienić barwę ciała, dostosowując do otoczenia, Może też przybrać 
różny kształt, np.. zeschłych liści. Ma długi język, pokryty lepki śluzem, który 
błyskawicznie wyrzuca na odległość do kilkunastu centymetrów. Ma 
doskonały wzrok, a jego oczy ruszają się niezależnie od siebie (każde może 
patrzeć w inną stronę), dzięki temu może bez obracania głowy widzieć 
wszystko wokół siebie.  
 

                                                                                                        Przygotowały: A.Czaja i E. Szetela z kl. 5c 



 

 

 

 

KĄCIK MOLA KSI ĄŻKOWEGO 

Dla wielbicieli książek fantastycznych  polecam książkę  pt. „ ROSE ‘’ : 

Rose ma około 10 lat i mieszka w londyńskim sierocińcu. Któregoś dnia opuszcza przytułek i dostaje 
pracę w domu, którego gospodarzem jest bogaty pan Fountain - alchemik i magik. Rose z zaskoczeniem 
stwierdza, że nie dość, że widzi magiczne rzeczy, których nie dostrzega inna służba, to jeszcze sama potrafi 
stosować magię. Nie chce jednak stracić pracy i dlatego postanawia, że nie będzie zajmowała się żadnymi 
magicznymi sprawami, tylko skupi się na swoich obowiązkach. Czy wytrzyma w swoim postanowieniu, gdy 
w mieście za sprawą okrutnej czarownicy zaczynają ginąć dzieci? 

Fanów książek przygodowych  zachęcam do przeczytania książki pt. ,, PERCY JAKSON I BOGOWIE 

OLIMPIJSCY,, : 

„Wcale nie chciałem być herosem półkrwi. Nie prosiłem się o to, żeby być synem greckiego boga. 
Byłem zwyczajnym dzieckiem: chodzącym do szkoły, grającym w koszykówkę i jeżdżącym na rowerze. 
Nic szczególnego. Dopóki przez przypadek nie wyparowałem nauczycielki matmy. Wtedy się zaczęło. 
Teraz zajmuję się walką na miecze, pokonywaniem potworów, w czym pomagają mi przyjaciele, a poza tym 
staram się po prostu przeżyć.” 

Przedstawiam wam opowieść o tym, jak Zeus, bóg niebios, uznał, że Percy ukradł mu piorun -  
a rozgniewany Zeus to naprawdę spory problem. 

Czy chłopak zdoła znaleźć piorun zanim rozpęta się wielka wojna bogów? 

Co by było, gdyby Bogowie Olimpijscy wciąż żyli w XXI wieku? Co by było, gdyby nadal zakochiwali się 
w śmiertelnikach i śmiertelniczkach i mieli z nimi dzieci, z których mogą wyrosnąć wielcy herosi - jak 
Tezeusz, Jazon czy Herakles? 

Jak to jest być takim dzieckiem? 

To właśnie przydarzyło się dwunastoletniemu Percy'emu Jacksonowi, który zaraz po tym, jak dowiedział się 
prawdy, wyrusza na niezwykle niebezpieczną misję. Z pomocą satyra i córki Ateny- Percy odbędzie podróż 
przez całe Stany Zjednoczone, żeby schwytać złodzieja, który ukradł przedwieczną broń masowego rażenia 
- należący do Zeusa piorun piorunów. Po drodze zmierzy się z zastępami mitologicznych potworów, których 
zadaniem jest go powstrzymać. A przede wszystkim będzie musiał stawić czoła ojcu, którego nigdy nie 
spotkał, oraz przepowiedni, która ostrzegła go przed zdradą przyjaciela. 

Obie te książki są wyjątkowe, czyta się je dosłownie jednym tchem. Zapraszam do przeczytania! 

 

  Marysia z kl. 5c 

 
 



 

 

 

 

 

       Humor Olci 
 

Powód bezsenności 
 
- Panie doktorze, nie mogę 
usnąć! Wiercę się i wiercę! 
- Też nie mógłbym usnąć, 
gdybym się wiercił i wiercił. 

 

 

Dlaczego Jaś nie odrobił lekcji? 
 
-Kiedy odrabiasz lekcje Jasiu? – pyta 
nauczycielka. 
- Zawsze po obiedzie. 
- To dlaczego dziś masz nie odrobione? 
- Bo jestem na diecie. 

 
Okulista potrzebny natychmiast 
 
Jasio mówi do taty: 
- Tato, chyba musze iść do okulisty… 
- A dlaczego, synku? 
- Bo od miesiąca nie widzę swojego 
kieszonkowego! 
 
 
Cena atramentu 
 
- Tato, czy atrament jest drogi? – pyta Jaś. 
- Nie, synu. 
- W takim razie dlaczego mama się tak na 
mnie zezłościła, gdy wylałem go na dywan? 
 
 
Pisownia 
 
Pani pyta Jasia: 
- Dlaczego smród piszemy przez „ó” 
zamknięte? 
- Żeby się nie wydostał. 

 
Rozjechany pomidor 
 
Przechodzą dwa pomidory przez jezdnię, 
jednego rozjechał tir.  
Drugi idzie i woła: 
- Ej, ketchup, idziemy dalej. 
 
 
 
Badanie lekarskie 
 
- Panie doktorze, boli mnie gardło. 
- Proszę podejść do okna i wystawić język. 
- Czy to pomoże 
- Nie, ale nie lubię moich sąsiadów. 
 
 

 
Pies żali się do pchły 
 
- Prowadzę pieskie życie. 
- To jeszcze nic, ja zeszłam na psy –
odpowiada pchła. 
 

                                                                             Przygotowała: Ola Rząsa z kl. 5c 



 

 

 

 

 

KALENDARIUM 
 

 

LIPIEC 

 
15.07  Dzień bez Telefonu Komórkowego 

 
25.07  Dzień Bezpiecznego Kierowcy 

 

SIERPIEŃ 

 
1.08 Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego 

 

12.08 Międzynarodowy Dzień Młodzieży 

 

15.08 Wniebowzięcie NMP. Święto Wojska Polskiego 

 

19.08 Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 

 

23.08 Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu 

 

28.08 Święto Lotnictwa Polskiego 

 

31.08 Dzień Solidarności i Wolności                                          
Redakcja 

 
 

  Pamiętaj! 

 
 W lesie:  

• Nie rozpalaj ognisk. 
• Nie śmieć. 

 W górach:  
• Chodź zawsze wyznaczonymi szlakami pod opieką 

rodziców lub opiekunów. 
• Nie hałasuj. 

                                                                  Nad wod ą:  
• Kąp się tylko w miejscach wyznaczonych, 

strzeżonych przez ratowników. 
• Korzystaj z kąpieli pod opieka osób dorosłych. 
• Nie skacz na główkę do wody. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwiązania do krzyżówki należy wpisać w języku angielskim. 
 

1. Możesz nią pływać po jeziorze. 
2. Gasi pragnienie w upalne dni. 
3. Wybierasz się tam na grzyby. 
4. Synonim do słowa wędrówka. 
5. Jesz je w lecie, są zimne. 
6. Wzdłuż morza. 
7. Napój lodowy. 
8. Idealne miejsce na żaglówki i kajaki. 
9. Wchodzisz w nim np. do basenu. 
10. Najmocniej świeci latem. 
11. Dzień… Jest w czerwcu. 
12. Ulubiony owoc małp. 
13. Polskie … to Tatry. 
14. Są w lecie. Cieszą się z nich uczniowie.  

Oprac. W. Bogacka, K. Sieńko, I. Kapała, G. Biały 
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