
            

DOBCZYCKIE WĘGIERKI 

Za górami, za lasami i wieloma morzami w przepięknej dolinie rzeki Raby, u stóp 

średniowiecznego zamku w miasteczku Dobczyce żyło sobie dziesięcioro mężnych 

i pracowitych uczniów. Pewnego słonecznego dnia zapragnęli przywrócić ich okolicy wygląd  

godzien pochwały Matki Natury. Co jeden to lepsze pomysły miał lecz żaden nie potrafił 

połączyć ich w całość, aż pewna wspaniała nauczycielka, Pani Iwona złączyła siły wszystkich 

i stworzyła grupę niezniszczalną niczym chitynowy pancerz stawonoga. Tak oto powstał nasz 

zespół „Dobczyckie Węgierki” - zawsze gotowi do ochrony przyrody i walki z ignorancją 

środowiskową. 

 

(Na zdjęciu od lewej) 

Wiemy iż ważne jest by uwieczniać owoce naszych działań w słowach, nie tylko do 

raportów, ale również by wiedzieć czego dokonaliśmy i ile jeszcze przed nami. Potrzebny był 

nam Kronikarz. Została nim Dagmara, przyszła pisarka naszego pokolenia. 

Naszą Prezenterką jest Natalia, dziewczyna której nie straszne publiczne 

przemówienia. Jej pewność siebie i donośny głos genialnie sprawdzają się na apelach 

organizowanych przez naszą grupę. 

Grzesiu od zawsze służył dobrą radą przy problemach komputerowych naszych 

nauczycieli. Mianowaliśmy go Specem od strony informatycznej w naszym zespole. 

Gdy powstaje dobry plan działania potrzebny jest ktoś, kto poprawi małe błędy 

i wprowadzi go w życie. My mamy Asię, staranną i obiektywną Koordynatorkę naszych 

działań. 

Emilka jest naszym Kierownikiem Sadownikiem. Jej zadaniem jest zaplanowanie 

przyszłości naszego sadu oraz wyznaczenie postępowań w tym kierunku. 

Zdolności artystyczne Patryka były chowane do szafy aż do tej pory. Jest naszym 

Rysownikiem, a jego talent wreszcie został ujawniony. 

Szefem ekipy jest Weronika. Dba o to by każdy szczegół naszego projektu był 

dopracowany i wciąż zostawia nam ręce pełne nowych wyzwań. 



Jako, że dokładność i miłość do detali są jej priorytetem Patrycja została naszym 

Fotografem. W szczególny sposób uwiecznia nasze sukcesy na zdjęciach, a może i raczej po 

prostu miłe wspomnienia. 

Dla Kacpra nauka nigdy nie stanowiła problemu. Zawsze pilny na lekcjach i dociekliwy 

nowych wiadomości. To właśnie nasz Naukowiec. Pomaga nam w wyszukiwaniu informacji o 

sadownictwie oraz dopilnowuje abyśmy byli na bieżąco z wiedzą o tradycyjnej uprawie. 

Sybilla to osoba staranna. Zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i można na nia 

liczyć przy bardziej formalnych sprawach. W naszym zespole jest kimś w rodzaju Sekretarki. 

Przypomina nam o naszych priorytetach i trzyma rekę na pulsie przy realizacji naszych zadań. 

To właśnie my, Dobczyckie Węgierki! 

 


