
   

  



 

   

               

              

               

                

               

                

               

                

                

                

                

 Bała Julia              

               

               

 Złoto Natalia              

               

                

               

               

               

               

                

               

               

               

                

               

                

               

                

               

               

               

                

 Słowiaczek Zofia              

                

               

              

               

Badełek Wiktoria              

Białek Maryna              

Błasiak Lena              

               

              

              

              

              

               

              

               

Hołówka Ula              



   

  



 

   

              

              

              

              

              

              

              

              

Łach Hanna              

               

              

               

Miłosz Zofia              

              

                

              

              

              

              

              

              

               

Słoczy               

Słota Zofia              

               

               

              

              

Strzała Matylda              

               

               

               

               

              

              

              

              

               

              

              

              

              

              

              

              

              

                

               

              



   

  



 

   

              Łodzi 

              

               Bała  Paweł
 miałkowski Maciej               

                

               

               

               

               

                

 Haładyna Hubert               

                

 Czubak Mikołaj              

 Nakwaski Michał              

               

  rał Szymon              

 Sokół Leon              

               

  ski Stanisław              

               

                

                

               

 ółtek Oskar               

               

               

 Janik Michał              

               

               

               

               

               

               

               

 Myszkowski Michał              

               

               

 Procajło Wiktor              

                

               

               

                

               

Bachleda Stanisław               

Bała Tomasz               

Barłowski Jan              

              

               

              

              

              



   

  



 

   

               

              

               

              

              

              

               

 ski Mikołaj              

 gło Mikołaj              

               

              

               

              

                 

               

                  

Gerałtowski Wiktor              

              

Goł               

                  

Gutkowski Władek              

              

              

              

Kiepura Stanisław              

               

 biał Piotrek              

              

               

               

              

 ko Łukasz              

Matejek Michał              

              

              

              

               

Nastałek Maciej              

               

Pawłowski Alek              

              

Pło               

               

              

              

              

              

              

Serwatowicz Mikołaj               

               

               



   

  



 

   

              

              

              

               

Strychowski Stanisław              

              

               

              

               

              

Tułag Ksawery              

              

              

               

Wielgus Michał              

              

              

              

              

              

              

              

Korczak Mikołaj              

Ogorzałek Radosław               

              

              

              

              

Bawołek Rafał              



   

  



 

   

               

               ółtek Emilia
              

                

                

                

 Mołek Marta              

                 

               

  sienica Mikołajczyk Zofia              

               

               

               

               

                

               

               

               

               

               

               

               

               

                

               

               

 Tatara Małgorzata              

               

                

              

Bała Natalia              

               

               

              

Doł               

              

               

               

Kołtko Oliwia              

               

              

 ska Pszczoła              

              

               

              

Popławska Pola              

              

               

Szczygieł Lena              

              

              



   

  



 

   

               

              

Złoto  Wiktoria              

Złydaszyk Maria              

Michałowska Aleksandra              



   

  



 

   

               Budz Bła 

              

              

 Chłopicki Leon              

               

               

               

                

                

                

 Macheta Michał              

               

               

 Skała Jan              

 Michalik Stanisław              

               

                 

                

 Furmanek Michał              

               

                

               

                

 Mikuła Mateusz              

               

                

 Okła Stanisław              

               

 Długosz Bendykt              

               

 Gerlich Łukasz              

 Łazarski Marek              

 Bawołek Michał              

  rał Tomasz              

                

               

               

               

               

                

                

              

Chmiel Bartłomiej              

               

Goła  Michał              

              

              

Jasiołek Dominik              

               

              

              



   

  



 

   

              

              

               

              

Maliszewski Miłosz              

Masiak Mikołaj               

              

              

              

Popławski Maciej              

                

              

              

              

              

              

Strózik Mikołaj              

               

              

              

              

              

Władyka Jacek              

              

              

              

              

Złotkowski Paweł              

              

uchowski Miłosz              

              

              

               

              

 dzioł Huber              

              



   

  



 

   

               

              

               

               

               

               

               

               

               

                

                

               

               

               

              

              

              

Hołda Olga              

               

              

              

              

              

              

              

               

              



   

  



 

   

              

              

              

               

 Hurkała Mateusz              

               

               

                

 Reiter Mikołaj              

               

 Jaskuła Krzysztof              

                

 Koczur Paweł               

               

               

               

 Kołtko Klaudiusz              

                

 Słowik Patryk              

 Kukuła Adrian              

 Fijałkowski Kacper              

                

               

                

 Włosi               

 Michał Grabczy               

              

               

Ferek Mikołaj              

              

Goł               

              

              

               

              

              

              

              

Małota Rafał              

Marcisz Miłosz              

Płatek Mateusz              

              

               

              

              

              

                



   

  



 

   

              

                

              

               

               

               

                

 Kurzydło Katarzyna              

               

               

               

               

               

               

              

Głuszak Wiktoria              

              

               

               

              

              

              



   

  



 

   

              Hejmo Stanisław
                ski Michał
              

               

                

                

 Styrylski Michał              

 Tatara Łukasz              

               

               

               

 Skrzypek Michał               

               

 Pawłowski Bartosz              

                

              

              

Drabik Mikołaj              

              

Janowski Michał              

Krzynówek Michał              

Litewka Mikołaj              

              

               

              

Tabor Michał              

Złydaszyk Jakub              

               


