
PODZIEL SIĘ ŻYWNOŚCIĄ - podsumowanie 
11 listopada 2018 

Lp. Imię i nazwisko Klasa Produkty 

1.  Przemysław Myćka 1a ryż, makaron, herbata, groszek (3 szt.) 

2.  Piotr Starzyk 1a makaron, szproty w oleju, groszek 

3.  Adam Burnat 1a 
makaron (2 szt.), płatki owsiane, kasza jęczmienna, groszek,  

filet z makreli, cukier (2 szt.) 

4.  Natalia Futryk 1a kasza, ryż, makaron (2 szt.), płatki kukurydziane, cukier 

5.  Martyna Pałęcka 1a wafle ryżowe, cukier, ryż 

6.  Wiktoria Sadleja 1b cukier, ryż, groszek 

7.  Diana Koza  1b herbata (2 szt.), kasza manna, makaron (3 szt.) 

8.  Natalia Głowacz 1b 
kukurydza, groszek, makaron, kostki rosołowe, płatki owsiane, 

makaron 

9.  Anna Wójciak 1b kako, makaron, cukier, ryż 

10.  Szymon Skoczyński 1b kasza jęczmienna, kasza gryczana, ryż, makaron, cukier 

11.  Igor Górnik 1b 
makaron (2 szt.), kasza kukurydziana, kasza jęczmienna (2 szt.), 

kasza pęczak ( 2 szt.), ryż (2 szt.), gulasz angielski, szynka z kurczaka, 
dżem (2 szt.) 

12.  Wiktor Sobieszczuk 1b makaron, groszek z marchewką, fasola 

13.  Maja Szczepaniak 1b 
wafle ryżowe, makaron (2 szt.), kasza gryczana, płatki owsiane, 

herbata, sardynki, ciecierzyca, kasza jaglana 

14.  Oliwia Kulikowska 1b 
kukurydza, kasza jęczmienna, groszek, ryż, cukier, sól, 

płatki owsiane,  

15.  Wiktoria Wójcik 2a płatki owsiane, makaron (2 szt.), groszek, ryż 

16.  Julia Suchowiecka 2a cukier, kukurydza, groszek, kasza, płatki owsiane, ryż 

17.  Jagoda Błaszczak 2a makaron (4 szt.), kukurydza 

18.  Zuzanna Starzyk 2a makaron, groszek, filety z makreli 

19.  Amelia Pypeć 2a 
makaron (2 szt.), sól, cukier, ryż, herbata, pasztet z pomidorami, 

konserwa turystyczna,  

20.  Wojciech Klimkowski 2a groszek 

21.  Michał Kuczma 2a makaron, konserwa wieprzowa 

22.  Maja Trojanowska 2b 
makaron, koncentrat pomidorowy, ryż, herbata, szynka drobiowa, 

szynka wieprzowa, tuńczyk 

23.  Alicja Sarama 2b 
płatki kukurydziane, ryż (2 szt.), makaron (4 szt.), kasza (4 szt.), 

płatki owsiane (2 szt.) 

24.  Gabriela Osieczko 2b ryż, kasa jaglana 



25.  Marlena Wielgosz 2b 
makaron (5 szt.), olej, kasza jaglana, mąka, ryż, groch łuskany,  

kakao, koncentrat pomidorowy (2 szt.), kostki rosołowe (2 szt.), 
kukurydza, groszek 

26.  Veronika Świder 3a kasza, makaron (2 szt.), olej, sos boloński, dżem 

27.  Bruno Drwięga 3a makaron, ryż, płatki owsiane, groszek, kukurydza, 

28.  Oskar Skórka 3a 
płatki kukurydziane, makaron, koncentrat pomidorowy, kasza 

jęczmienna, ryż 

29.  Laura Pietryka 3a 
makaron (2 szt.), fasola czerwona, soczewica, otręby pszenne, 

chrupki kukurydziane 

30.  Filip Carkowski 3a makaron, ryż biały, cukier, płatki owsiane, mąka tortowa, 

31.  Magdalena Szymulańska 3b 
biszkopty (3 szt.), mąka, olej (2 szt.), makaron (2 szt.), kasza, fasola 

(3 szt.), pomidory konserwowe, szproty, szynka z kurczaka 

32.  Luiza Rycyk 3b kasza gryczana, groszek, makaron, płatki owsiane, 

33.  Jakub Rycyk 3b groszek, kasza gryczana, makaron, płatki owsiane, 

34.  Lena Dziewińska 3b 
kasza jęczmienna, kasza gryczana, makaron (2 szt.), kukurydza, 

groszek, 

35.  Natalia Gałuszka 3b 
herbata, olej, makaron, groszek, płatki owsiane, kasza gryczana, 
kasza bul gur, sól, cukier, czekolada (2 szt.), płatki kukurydziane 

36.  Oliwier Dziewiński 4a kasza (2 szt.), makaron (2 szt.), kukurydza, groszek 

37.  Weronika Czopor 4a 
ryż, kasza gryczana (2 szt.), kasza orkiszowa, groch łuskany, makaron 

(2 szt.) 

38.  Zuzanna Osieczko 4a ryż, makaron 

39.  Grzegorz Paryga 4b cukier (2 szt.), makaron (2 szt.), fillety z makreli (2 szt.), 

40.  Oliwia Frydryk 4b ryż, płatki kukurydziane 

41.  Oliwier Wolanin 5a 
makaron (2 szt.), ryż, cukier, mąka, koncentrat pomidorowy, gulasz 

angielski,  

42.  Jakub Piróg 5a makaron, cukier, kukurydza 

43.  Paula Doskowska 5b 
płatki kukurydziane, makaron (2 szt.), olej, kostki rosołowe, 

koncentrat pomidorowy, herbata, dżem, płatki owsiane 

44.  Mikołaj Kubicki 5b 
mąka, makaron (2 szt.), dżem, zupki w proszku (3 szt.),  

sos w proszku, kostki rosołowe, czekoladki Ferrero Rocher, 

45.  Antonina Wdowiak 5b ryż, makaron, pomidory w puszce, kukurydza 

46.  Alan Dzwonik 5b makaron, płatki kukurydziane, ryż, 

47.  Marcelina Łukaszyk 5b Soł, makaron 

48.  Amelia Jaśkowiec 6a kasza jęczmienna, makaron,  

49.  Paweł Szałankiewicz 6a kukurydza, makaron (3 szt.), gulasz angielski 

50.  Błażej Fic 7a groszek, fasola, ryż 



51.  Filip Świder 7a kasza, makaron (2 szt.), olej, dżem, sos boloński 

52.  Alicja Zarzyka 8a 
makaron, kukurydza (2 szt.), fasola czerwona, koncentrat 

pomidorowy, dżem, cukier, ryż, olej 

53.  Klaudia Szałankiewicz 8a mielonka, makaron (2 szt.), kasza manna, kasza w puszce,  

54.  Anna Gorczyńska 8a ryż, makaron, mąka, cukier, tuńczyk, kukurydza, groszek 

55.  Patrycja Piróg 8b makaron, kasza, ryż, sól, kostki rosołowe 

56.  Adrianna Pypeć  8b makaron (2 szt.), sól, cukier, kasza, pasztet z pomidorami,  

57.  Judyta Wielgosz 3b.g 
makaron (4 szt.), olej, sól, ryż, koncentrat pomidorowy (2 szt.) kostki 

rosołowe (8 szt.) 

58.  Bartłomiej Wójciak 3b.g makaron, ryż, kakao, cukier 

59.  cała klasa 3b.g 

mąka (5 szt.), cukier (5 szt.), makaron (2 szt.), sól (2 szt.),  
płatki owsiane, herbata ( 2 szt.), ryż, kasza gryczana, kasza 

jęczmienna, rosół drobiowy, cukier waniliowy (2 szt.),  
proszek do pieczenia (2 szt.), kostki rosołowe,  

60.  Sandra Stanisławska 3d.g makaron, mąka, sól 

61.  Beniamin Krzyszczyk 3d.g ryż, kasza jęczmienna, makaron (2 szt.) 

62.  Szymon Dąbrowski 3d.g olej, cukier (2 szt.), gulasz angielski (2 szt.) 

63.  Gabriela Kucaba 3d.g makaron 

64.  Bartosz Winczowski 3d.g makaron, płatki musli, kasza jęczmienna, ryż 

65.  Tomasz Król nauczyciel 
płatki kukurydziane, kasza jęczmienna, kostki rosołowe, koncentrat 

pomidorowy, kukurydza 

66.  chyba nauczyciele NN 
makaron (7 szt.), kasza manna, kasza jęczmienna, ciecierzyca, ryż (2 

szt.), koncentrat pomidorowy (3 szt.), spaghetti  (2 szt.), wegeta, 
herbata, pasztet, smalec z mięsem 

 
zebrał: 

Wacław Bojarski 
koordynator akcji 


