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Opiekun: 
Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć 

Jaś wchodzi do sklepu, trzymając skórkę od 
banana. 

- Dzień dobry! Co podać?- pyta sprzedawca. 

- Poproszę nowy wkład. 

Pchła wygrała na loterii milion pchlich 
talarów. 

Wszyscy pytają, co zrobi z taką sumą. 

- Kupię sobie ogromnego psa! 

Mama pyta Jasia: 

- Dokąd idziesz z mapą 

i kompasem? 

- Posprzątać swój pokój. 

Nauczycielka pyta Jasia:  

- Dlaczego na globusie jest tyle kurzu? 

- Bo akurat dotknęła pani Sahary. 

Stonoga spóźniła się na zebranie zwierząt. 
Lew ją pyta: 

- Dlaczego się spóźniłaś? 

- A kto napisał na tablicy: „Wycierać nogi!”? 

Która godzina? 

- Dwudziesta dziesięć. 

- O rety, jak późno! 

- To trzeba było zapytać wcześniej! 

Humor wybrał Karol Machoś z kl. 3b (źródło: „Świerszczyk”) 
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Witamy Was, drodzy Czytelnicy! 

Tym razem nasze powitanie jest podwójnie ciepłe, bo zimno za oknem i szybko 
ciemno... A i święta blisko. Wiemy, marzycie o śniegu. Jak to w zimie. śeby od-
czarować smutną listopadową szarugę, przydałby się taki biały, wesoły akcent.  
I sanki moŜna by odkurzyć, i narty, i to wszystko, na czym da się jeździć w zimie. 
A niektórzy mają ciekawe pomysły! A propos „twórczej inwencji” - nasze koło 
dziennikarskie dzieli się z Wami swoimi pomysłami na grudniowy numer gazetki. 
Jak zwykle, z myślą o naszych stałych czytelnikach przygotowaliśmy „dla kaŜde-
go coś ciekawego”. A jeśli chodzi o śnieg - nie moŜemy zrobić dla Was nic innego, 
ale moŜemy o nim napisać! Przyjemnej lektury i rozwijajcie swoją wyobraźnię! ☺  

Redakcja 

 

Na czarne chodniki - śnieg 
Złe w szkole wyniki - śnieg 
 
Na czapkę za ciasną, za grubą, choć własną - śnieg 
 
Na miejskie pejzaŜe - śnieg 
Brak głowy do marzeń - śnieg 
 
Na dachy spadziste i schody urwiste - śnieg 
 
Na jazdę z pagórka - śnieg 
Na brudne podwórka - śnieg 
 
Na sannę zimową, pogodę styczniową - śnieg 
 
Na korpus bałwana - śnieg 
I kulig do rana - śnieg 
 
Na kołdrę dla trawy, na wspólne zabawy - śnieg, śnieg... 
 
                                (to się jakoś tak samo napisało, mimochodem ☺ ) 

 
  W związku ze zbliŜającymi się Świętami BoŜego Narodzenia Ŝyczymy 
Wam mnóstwa radości, wymarzonych prezentów, długiego odpoczyn-
ku, duŜo śniegu i zabaw na świeŜym powietrzu. A do przemyślenia - 
długich, serdecznych rozmów w gronie rodzinnym, wielu rozdanych  
i przyjętych Ŝyczeń opłatkowych, mnóstwa uścisków (szczególnie od 

przyjaciół z dawna nie widzianych) i pogodnego serca.  
A w Nowym Roku - samego zdrowia, radości i spełnienia marzeń 

Redakcja 
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Gospel – rodzaj chrześcijańskiej muzyki obrzędowej, mającej swój rodo-
wód w XIX-wiecznej kulturze czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjedno-
czonych Ameryki. Jest to  muzyka oparta jest na bluesie, czerpiąca gar-
ściami z najnowszych trendów muzyki rozrywkowej. Oczywiście cały czas 
obecny jest tradycyjny gospel, czyli muzyka afroamerykańskich kościołów. 
Pochodząca z języka staroangielskiego nazwa gospel oznacza dobrą nowinę 
(ewangelię) o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. 

Przykłady piosenek gospel: 

„Oh happy day”, „Father can you hear me”, „Beenie man”, „Come an and pra-
ise”, „Church Medley”, „The lord is blessing me”. 

Słynni wykonawcy gospel: 

Mahalia Jackson, R. Thrape, R. Charles, Kirk Franklin, Roy Kenloy. 

Kasia Mikulewicz kl. 6b 

CICHA NOC 
 

 Cicha noc, święta noc!  
Pokój niesie ludziom wszem,  
a u Ŝłóbka Matka Święta  
czuwa sama uśmiechnięta  
nad Dzieciątka snem. (2 x )  

 
2. Cicha noc, święta noc!  
Pastuszkowie od swych trzód  
biegną wielce zadziwieni  
za anielskich głosem pieni,  
gdzie się spełnił cud. (2 x ) 

 
3. Cicha noc, święta noc!  
Narodzony BoŜy Syn!  
Pan wielkiego majestatu  
niesie dziś całemu światu  
odpuszczenie win. (2 x ) 

  WŚRÓD NOCNEJ CISZY 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, 

Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi! 
Czym prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. 
 
Poszli, znaleźli Dzieciątko w Ŝłobie 
Wszystkimi znaki danymi sobie. 
Jako Bogu cześć Mu dali, 
A witając zawołali z wielkiej radości. 
 
Ach. Witaj, Zbawco z dawna Ŝądany, 
Cztery tysiące lat wyglądany! 
Na Ciebie króle, prorocy czekali, 
A Tyś tej nocy nam się objawił. 
 
I my czekamy na Ciebie, Pana, 
A skoro przyjdziesz na głos kapłana, 
Padniemy na twarz przed Tobą, 
Wierząc, Ŝeś jest pod osobą chleba i wina.  
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1. Święto górników 

2. Przedstawienie boŜonarodzeniowe 

3. Dzielmy się nim w wigilijny wieczór 

4. Śpiewa się je w czasie Świat BoŜego Narodzenia 

5. Znajdujemy je pod choinką 

6. Apostoł, który zdradził Jezusa 

7. Opiekun Jezusa 

8. Szklana ozdoba choinkowa. 
 

Alicja Fleszar i Aleksandra Hołda kl. 4b 

Kącik: „Zabawa z komputerem” 
Gra Crash Time 2 nazywana jest grą „Cobra wydział śledczy palące się opony”. Jest to 
symulator jazdy samochodem. Gra jest dla osób zręcznych, obdarzonych duŜym refleksem. 
Podczas gry wcielamy się w osobę policjanta, mającego za zadanie pokonać przestępców  
w jeździe samochodem. Celem jest szybka jazda, ale z zachowaniem ostroŜności. Gra nie 
polega na niszczeniu mienia. Za uszkodzenie przedmiotów gracz otrzymuje mandaty i upo-
mnienia. W symulatorze mamy do dyspozycji najróŜniejsze wozy , od porsche po cięŜarów-
kę tira. W tej grze nie zapomniano o szczegółach. Otoczenie zostało stworzone z niezwykłą 
starannością: na przykład migacze samochodowe, efekty dźwiękowe oraz elementy karose-
rii stwarzają wraŜenie, jakby naprawdę prowadziło się auto. Zaskoczyć Was moŜe to,  
Ŝe kaŜde uderzenie w przedmioty oraz inne pojazdy obniŜa sprawność wozu, ale pojazd 
uszkodzony nie pozwala jeździć szybko i precyzyjnie! 
Gra daje wiele emocji. Polecam! 

 Karol Machoś kl. 3 b 

 1                  

 2                 

3                  
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I jak tu nie wierzyć w Świętego Mikołaja! 
 

        Wszystkich, którzy ze zwątpieniem podchodzą do osoby tego popular-
nego i szczodrego świętego pragniemy poinformować, Ŝe oczywiście Mikołaj 
był i to nie „byle gdzie”, ale na naszym... lotnisku.. Skąd się tam wziął? Przyle-
ciał, a jakŜe, samolotem – awionetką na swoją konferencję z dziećmi. Wiemy 
to od naszych uczniów z klas 3a i  3b, którzy wcześniej zaproszeni przez ob-
sługę lotniska, przybyli, zobaczyli i świetnie się bawili.  Nasze dzieciaki pod 
okiem pań wychowawczyń przygotowały transparenty, piosenki i rymowanki,  
a po ich zaprezentowaniu ruszyły z Mikołajami w piruety (Świętych Mikołajów 
było wielu, z róŜnych krajów, niektórzy nawet z egzotycznych). A co myślicie, 
Ŝe ten święty nie potrafi (mimo wieku) tańczyć i śpiewać? 

Redakcja 
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- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy mógłbym 
zadać Ojcu kilka pytań? 
- Oczywiście. 
- O czym Ojciec myślał podczas długiego lotu z Indii do  
Polski? 
- Byłem bardzo podekscytowany, oczekując na to, aby 
wreszcie zobaczyć „kraj marzeń” – Polskę. Chciałem ją  
zobaczyć z wielu powodów. 
- Jak długo uczy Ojciec w szkole św. Szczepana? 
- To jest mój trzeci rok w tej szkole. 
-  Jakich przedmiotów uczą się uczniowie w tej szkole? 
- Pięć przedmiotów jest obowiązkowych: język angielski, matematyka, przyro-
da, nauki społeczne i język gujarati. Są równieŜ przedmioty nieobowiązkowe, 
np. w-f, informatyka czy sanskryt. 
-  Jakie Ŝyczenia chciałby Ojciec złoŜyć uczniom naszej szkoły? 
- śyczę im wszystkiego najlepszego i zapewniam o stałej modlitwie. 
- Proszę przekazać nasze najlepsze Ŝyczenia dla uczniów w Indiach. Dziękuję 

za rozmowę. Do zobaczenia! 

 

Na pomysł rozmowy z Ojcem Paulrajem wpadł Michał Bierant z kl. 5a,  
samą rozmowę przeprowadziła pani Anna DzierŜanowska-Słowik 

- Czym jest program eTwinning? 

- Program eTwinning to program współpracy międzynarodowej poprzez Internet. 
Uczniowie z róŜnych państw komunikują się poprzez pocztę elektroniczną, blogi 
czy teŜ przesyłając sobie nawzajem prezentacje multimedialne. 

- Kto był pomysłodawcą tego, by nasza szkoła wzięła udział w tym programie? 

- Pomysłem tym zainteresowała mnie pani dyrektor, a ja staram się włączyć  
w projekty równieŜ innych nauczycieli - p. Violettę Szewczyk, p. Joannę Macia-
szek-Klimczyk. 

- W jakich przedsięwzięciach uczestniczyła nasza szkoła?  

- Nasza szkoła wzięła dotychczas udział w 3 projektach eTwinning: 

1) Let’s play together - our free time - projekt ze szkołą w Słowenii, 

2) What are you doing in your playground -  projekt ze szkołami we Francji, Finlan-
dii i Anglii, 

3) Digital fairy tales  - projekt ze szkołą w Nottingham (Anglia). 

Z panią Anną DzierŜanowską-Słowik  rozmawiała Hanna Pater z kl. 6b 
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Wilczy Brat - Michelle Paver 
 

„Wilczy brat” jest pierwszą częścią sagi Kroniki 
Pradawnego Mroku Michelle Paver (pozostałe, wydane  
w Polsce, to „Wędrujący duch”, „PoŜeracz dusz”, 
„Wyrzutek” oraz „Złamana Przysięga”). 

Akcja wszystkich ksiąg toczy się sześć tysięcy lat 
temu, w czasach, gdy ludzie nie znali jeszcze koła (jednak 
bardzo dobrze sobie bez niego radzili). Cały „świat” był 
podzielony na klany. Ludzie mieszkający w mrocznym, nie-
kończącym się lesie Ŝyli w klanach - Kruka, Jelenia, Wilka i 
innych; inni mieszkający przy morzu Ŝyli w klanach Białego 
Lisa czy Foki. Ludzie toczyli nieustanny bój o przetrwanie w tym niegościnnym 
świecie, pełnym tajemnic i potęŜnej, wszechobecnej magii. Normalne dla nas zja-
wiska przyrodnicze były dla nich tajemnicze i nieznane, co znacznie wpływało na 
ich postrzeganie świata. 

KaŜdy klan wierzył w demony, magiczne zjawiska, dusze tkwiące w kaŜ-
dym zwierzęciu i roślinie. 

 W ksiąŜce moŜemy śledzić losy dwunastoletniego chłopca z klanu Wilka – 
Toraka, syna maga oraz dzieje jego najlepszego przyjaciela,  małego wilka, które-
go spotyka podczas swojej podróŜy. Z ciemnych mocy zrodził się okrutny, siejący 
zniszczenie demon w skórze olbrzymiego niedźwiedzia i nie ma siły, która mogła-
by stawić mu opór. Ojciec Toraka, śmiertelnie ranny w starciu z bestią, powierza 
synowi misję odnalezienia mitycznej góry, jedynej nadziei na ratunek dla świata. 
Torak wyrusza w długą i niebezpieczną podróŜ. 

 Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego towarzyszem Toraka jest wilk, 
dlaczego nic nie jest w stanie powstrzymać niedźwiedzia – demona i jakie przygo-
dy spotkają chłopca z klanu Wilka, radzę ci – pędź do biblioteki po ”Wilczego 
brata”. 

 Niestety „Wilczego brata” nie ma w bibliotece szkolnej, wszystkich zain-
teresowanych odsyłam więc do biblioteki miejskiej.  

Hanna Pater, kl. 6b 
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Pierwsze jasełka odbyły się w 1223 roku, dzięki miłośnikowi 
Dzieciątka Jezus – św. Franciszkowi z AsyŜu, w skalnej grocie 
w Greccio. Jasełka zostały przyjęte w Polsce pod koniec XIII 
wieku, pojawiły się wtedy równieŜ figurki przedstawiające całą 
scenę BoŜego Narodzenia.  Bracia zakonni zaczęli wystawiać 
najpierw nieruchome figurki, później kukiełkowe, poniewaŜ lu-
dziom znudziły się figurki drewniane i kamienne. Reakcja ludzi 
na te przedstawienia nie była jednak godna miejsca w jakim je 
wystawiano. Z tego powodu jasełka przeniesiono z kościołów 
do domów i na ulice. Jasełka zaczynały się zawsze sceną zbu-
dzenia pasterzy przez aniołów. W przedstawieniach jasełko-
wych występuje teŜ: król HEROD, niesforny DIABEŁ namawia-
jący HERODA do zabicia dzieci w Betlejem. Jest takŜe MARY-
JA, JÓZEF oraz TRZEJ KRÓLOWIE. Nazwa JASEŁKA pochodzi 
od słowa „JASŁA”, czyli Ŝłóbka w stajni. W jasełkach głównym 
elementem jest takŜe Ŝłóbek. Były okresy w naszej historii, gdy 
zabraniano wystawiania jasełek, tak było w zaborze pruskim  
i rosyjskim w czasie niewoli narodowej, a takŜe w okresie 
ostatniej wojny i w czasach stalinizmu. 

W naszej szkole przed świętami co roku wystawiane są jasełka. 
W bieŜącym roku za przygotowanie jasełek odpowiedzialni są 
katecheci oraz uczniowie klas: 6a, 5a, 5b i po jednej osobie  
z kl. 5c i 5d. 

Weronika Kowalczyk  kl. 4b 

 

 

Zwyczajem, którego nie moŜe zabraknąć podczas wigilii, jest dzielenie 
się poświęconym opłatkiem. Staropolskie opłatki były kolorowe  
i ozdobne, obecnie są białe, wytłaczane. Takie właśnie opłatki jako 
pierwsi wypiekali benedyktyni z Francji. Ale dopiero od XV w. zaczęto 
wypiekać je masowo. Tradycja ta symbolizuje powszechne pojedna-
nie i Ŝyczliwość. Jest wzruszającym, jednym z najwaŜniejszych akcen-
tów podczas wigilii. 
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Szkolny kalendarz na rok 2010 zdobią portrety krasnali, które narysowali uczniowie 
klas 0-III.  PoniŜej prezentujemy prace, które znalazły się na okładkach kalendarzy  
oraz wiersze, które powstały w ramach świetlicowego konkursu „We Wrocławiu,  
starym mieście, krasnoludki zamieszkały”. 

 

Gdy zapada zmrok za oknem 
Gdy poduszki głową dotknę, 
Gdy powieki są zbyt cięŜkie 
W sen zapadam no a w nim 
wbrew pozorom moi mili 

wcale nie mam wolnej chwili… 
Powiem wam to zaufaniu - 

krasnoludki mam w mieszkaniu. 
Nie dość Ŝe nieurodziwe 
to kurduple są złośliwe. 

Taki chudy w śmiesznej czapce 
ciągle gdzieś mi chowa kapcie. 
Drugi w spodniach w Ŝółte prąŜki 
uwziął się na moje ksiąŜki - 
w czasie nocy szelma chytra 
wciąŜ wyciąga je z tornistra 

i ukrywa tak Ŝe rano 
problem mam w ich odszukaniu. 

Mało tego małe dranie 
podkradają mi śniadanie!!! 
Psocą, broją, dokazują 
nawet chwili nie zmarnują 
na złośliwe swe uczynki… 
A ja biedna niewyspana 

muszę się tłumaczyć z rana 
Ŝe nie jestem wypoczęta,  
Ŝe spuchnięte mam oczęta,  
Ŝe ubieram się jak ślimak  
a to nie jest moja wina - 

tak juŜ dłuŜej być nie moŜe! 
Lecz co zrobić mam z problemem? 

Jak mam złapać coś co rano 
nagle staje się wspomnieniem…? 
Więc gdy spóźnię się do szkoły 
lub źle dodam cyfry w całość - 

Droga Pani Małgorzato 
proszę o wyrozumiałość … :) 

 
Oliwia Skalska kl. 2d 

Krasnal Kupczyk 
Piotra Dąbrowskiego z kl. 1d 

Krasnal Botanik 
Julii Sierańskiej z kl. 3c 

Krasnal 100matolog 
Oliwii Skalskiej z kl. 2d 

Są na świecie krasnoludki, 
które zwiemy krasnoludki. 
Mają domek w wielkim borze, 
wydrąŜony w muchomorze. 
Chodzą w butkach lub na boso 
mocząc nogi ranną rosą. 
One w mieście teŜ mieszkają, 
Cały Wrocław uwielbiają. 
Nawet w szkole mamy skrzata, 
co polubił bardzo latać. 

Emilka Simon kl. 2d 

Jest takie miasto w Polsce, 
Które Wrocław się zwie 
(kaŜdy to chyba wie). 
W centrum  - jak w ulu wrze. 
 

Rozciągają się ulice, 
Stoją piękne kamienice. 
Roi się od ludzi 
I nikomu się nie nudzi. 
 

Wszędzie krasnale porozstawiane - 
Przez dzieci są, przecieŜ, bardzo lubiane, 
 

Obok stoją wrocławskie wieŜyczki, 
A w oknach rosną czerwone róŜyczki  
 

Natalia Jezior kl. 3b 

KRASNOLUDEK W SKLEPIE Z UBRANIAMI 
 

Raz do sklepu z ubraniami, 
Przyszedł krasnoludek, Maniek. 
No i zaczął przymierzanie. 
Bluzki, spodnie, buty tanie. 
Myśli: „Bardzo brudne mam ubranie, 
więc juŜ czas na kupowanie”. 
MoŜe lepiej zrobisz pranie? 
„Rzeczywiście. Będzie taniej 
jeśli małe zrobię pranie. 
I juŜ czyste mam ubranie!” 
 

Tomek Winecki kl. 3d 
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Miło jest nam poinformować, Ŝe uczennica naszej szkoły Wiktoria Chojcan na 
36 Harcerskim Festiwalu Kultury MłodzieŜy Szkolnej "Kielce - 2009" zo-
stała odznaczona "Złotą Jodłą" w kategorii solistów 6-9 lat. Na tym samym festi-
walu w kategorii piosenki harcerskiej i turystycznej Wiktoria otrzymała wyróŜnienie. 

Konkursy  Ligi Ochrony Przyrody 
Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w konkursach organizowanych przez 
Ligę Ochrony Przyrody i odnoszą w nich sukcesy: 
- Michał Humiński z kl. 6c zajął I miejsce w konkursie ”Środowisko występo-
wania i zastosowanie roślin leczniczych”,  
- Maciej Kaczmarek z kl. Oa zajął III miejsce konkursie plastycznym „Portret 
ptaka w mieście”.  
- Dominika Krajewska z kl. 5c otrzymała wyróŜnienie w  konkursie fotogra-
ficznym pt. „Mchy i porosty”, 
-  Zuzanna Ciupka z kl. 4c otrzymała wyróŜnienie w konkursie plastycznym 
pt. „Polskie ssaki drapieŜne”. 
 

Szkolny konkurs "Znam zasady dobrego zachowania" 

I miejsce - Michał Dąbrowski z kl. 6b,  
II miejsce - Karolina Mizak z kl. 4d,  
III miejsce - Oliwia Herok z kl. 4b. 

Szkolny konkurs czytelniczy "Harry Potter i Insygnia Śmierci” 

I miejsce – Zosia Flaczyńska z kl. 5a,  
II miejsce – Klaudia Osińska z kl. 5a,  

III miejsce – Alicja Fleszar z kl. 4b i Weronika Głogowska z kl. 3a. 

 

Gala Poezji Dziecięcej 
I miejsce - Wikotria Chojcan z kl. 2d - wiersz "Pstryk" J. Tuwima, 

II miejsce - Natalia Felsztyńska z kl. 3a - wiersz "Dziesięć bałwanków" W. Chotomskiej,  
III miejsce - Mikołaj Jezior z kl. 0c - wiersz „Potwór dziki” D. Gellner.  

Na Gali zaprezentowali się zwycięzcy klasowych konkursów recytatorskich:  
Maciej Kaczmarek kl. 0a, Hanna Pisarczyk kl. 0b, Gabriela Surgut  kl. 1a,  
Karolina Butryn  kl. 1b,  Alexandros Zieliński  kl. 1c, Jan Jancewicz kl. 2a,   
Jakub Ferenc kl. 2b, Jakub Pokropski kl. 2c,  Alicja Kubisz kl. 2e, Michał  

Sitnik kl. 3b, Julia Sierańska kl. 3c, Maja Szymańska kl. 3d . 
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Szkolny Konkurs Wiedzy „Wady postawy znamy i jak ognia ich unikamy” 

I miejsce: kl.  6c -  Agata Kuklińska, Agata Zielińska, 

II miejsce: kl 6d  - Jowita Cioch, Rafał Wardęga, kl. 4a  - Klaudia Okoń,  
Natalia Olszewska, kl. 4b - Małgorzata Dobiech, Krzysztof Jankowski  

 

„Budowa kręgosłupa, wady postawy i sposoby ich zapobiegania” -  
szkolny konkurs na prezentację multimedialną 

I miejsce - Michał Humiński kl. 6c, 
II miejsce  - Hanna Brzezińska kl. 6d, 

III miejsce Monika Babisz kl. 6a. 
 

Konkurs literacki w ramach projektu „Trzymaj się prosto” 
 

kategoria  - ”List do kręgosłupa” 
I miejsce - Dominika Kowalska kl. 4a, 

II miejsce - Jakub Nykiel kl. 4e, 
III miejsce - Piotr Piwnik  kl. 4e 

 
kategoria  - ”Odezwa do kręgosłupa” 
I miejsce - Michał Muźnierowski kl. 5e 

II miejsce -  Jacek Bielak kl. 5d 
III miejsce - Agnieszka Sulima kl. 5d 

 

Szkolny konkurs astronomiczny klas V  „Planety Układu Słonecznego” 
I miejsce - Michał Biernat kl. 5a i Zofia Flaczyńska kl. 5a, 
II miejsce - Jakub Klęsk kl. 5d i Klaudia Osińska kl. 5a, 
III miejsce - Weronika Zięba kl. 5c i Paweł Koper kl. 5d  

oraz Julia Maśluszczak kl. 5b. 
WyróŜniono prace: Kamila Karlińskiego kl. 5b oraz Małgorzaty Nowickiej kl. 5a. 

 
Szkolny konkurs „Znaki bezpieczeństwa” 

I miejsce - Agata Konefeld z kl.  4a, 
II miejsce - Zuzanna Ciupka z kl. 4c, 
III miejsce - Radosław Wajer z kl. 4e 

 
Turnieje tenisowe 

Marta Rotko z kl. 2a dwukrotnie zajęła I miejsce w turnieju tenisowym  
TOMSPORT „Mikołajki 2009” oraz w Mikołajkowym Turnieju Tenisowym  

zorganizowanym przez Centrum Tenisowe Morskie Oko. 


