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     GAZETKA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W PIASKACH 

               Nr 3 2013/14                                                                          cena 1 zł 

 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia  

życzymy wszystkim Czytelnikom 

szczęśliwych, rodzinnych,  

przeżytych w zgodzie 

ze światem i z sobą samym, 

pełnych życia i miłości 

świąt Bożego Narodzenia 

oraz niesamowitego, niezapomnianego, 

niepowtarzalnego sylwestra.  

 

Redakcja 
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Kochani Czytelnicy!  

 Czyż ten ostatni tydzień przed 

świętami nie jest cudowny? Pomimo kilku 

kartkówek, sprawdzianów, w głowie tylko 

rośnie myśl o błogim lenistwie… Czy tak 

jest tylko u mnie? Piątkowego 

popołudnia chyba się nie mogę doczekać 

najbardziej.  

 Czy już każdy z Was ma plany 

sylwestrowe dopięte na ostatni guzik? Pewnie tak, ale zawsze może się 

znaleźć ktoś, kto ma spóźniony zapłon, więc rada dla takich osób: już 

najwyższy czas pomyśleć nad ostatnim dniem 2013 roku! Mam tylko jedną 

prośbę, używajcie swoich mózgów tego dnia, to nie boli. 

 Ja tymczasem zapraszam Was do zapoznania się z ostatnim 

wydaniem Gimzetki w tym roku. Wesołych świąt, Kochani!  

Inka 
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WYWIAD 

Wszyscy doskonale wiedzą, że w naszej szkole jest nowa pani stażystka. 

Wszyscy wiedzą, że najczęściej można panią spotkać w świetlicy. Ale czy 

wszyscy wiedzą, że pani Joanna Długa oprócz robienia bajecznych ozdób 

jest także Świętym Mikołajem… który działa cały rok? Jeśli nie, to 

zachęcamy do przeczytania wywiadu. 

Jakie są Pani wrażenia po dwóch miesiącach pracy w naszej szkole? 

Bardzo pozytywne, po dwóch miesiącach stażu w szkole cieszę się, że 

poznałam życie szkoły od wewnątrz. Spotkałam się z dużą sympatią 

nauczycieli oraz pomocą z ich strony. Poznałam wiele ciekawych dzieci, 

ich problemy, smutki i radości. Przez wszystkich uczniów zostałam ciepło 

przyjęta, za co wam bardzo dziękuję! 

 

Czy wcześniej pracowała Pani z dziećmi? 

Tak, pracowałam z dziećmi w różnym wieku. 

 

Ostatnio dużo słyszeliśmy o Pani w związku z akcją „Głosem serca”. 

Skąd pomysł tego przedsięwzięcia? 

Z serca, była to spontaniczna decyzja, która spotkała się z dużą aprobatą i 

zaangażowaniem wielu ludzi. Julka jest dla mnie bardzo ważnym 

dzieckiem i stąd decyzja o zorganizowaniu akcji zbiórki pieniędzy na 

urządzenie do komunikacji Tobi. 

 

Czy wcześniej była Pani zaangażowana w tego typu akcje,  

czy był to Pani debiut?  

Był to mój debiut. Wcześniej udzielałam się jako wolontariusz,  

ale pierwszy raz zorganizowałam z grupą osób akcję charytatywną.  

 

W jaki sposób udało się Pani dotrzeć do wspierających tę akcję  

i przekonać ludzi do wzięcia w niej udziału? 
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Tak naprawdę, to ludzie dotarli do nas, dzwonili z własnymi pomysłami, 

aby wesprzeć akcję „Głosem serca”. 

 

Może udzieliłaby Pani kilku wskazówek tym, którzy chcieliby działać, 

ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać lub brakuje im odwagi. 

Najważniejsze są chęci, zaangażowanie i wiara w sukces. 

 

Po tak intensywnych tygodniach pewnie chciałaby Pani odpocząć. Jaki 

sposób odpoczynku Pani preferuje? 

Wyjazd ze znajomymi. 

 

Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i życzymy dalszych 

sukcesów. 

Wera 

Obchody Dnia Wolontariusza 

Jak doskonale wszyscy wiemy, do naszej szkoły uczęszcza garstka 

osób, które należą do Bonifraterskiego Wolontariatu na Marysinie.  

W zeszły czwartek, tj. 5 grudnia wolontariusze mieli swoje święto.  

Z tej okazji w ośrodku zorganizowano różne atrakcje. Koordynator 

wolontariatu pani Ewa Jaskulska zaprosiła zespół z Gostynia oraz panią 

Teresę, która pracowała jako wolontariuszka na wyspach Cabo Verde. 

Wolontariusze z Marysina, jak i pacjenci mieli okazję obejrzeć bardzo 

ciekawą prezentację o życiu i kulturze tamtejszych ludzi. Osoby 

zaproszone mogły również zobaczyć, co w dość krótkiej działalności 

wolontariatu udało się osiągnąć. Na koniec dla wszystkich były ciastka 

oraz napój. Może w następnym roku na obchodach tego dnia będzie więcej 

piaskowskiej młodzieży?  

Wera 
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W ostatnim czasie… 
 

6 grudnia odbył się X Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 

Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Piaski Zenona Norman. Do 

rozgrywek przystąpiły drużyny z Bodzewa, Szelejewa, Pogorzeli, Starej 

Krobi oraz nasi młodsi koledzy. Po dziesięciu meczach i wyrównanej grze 

„każdy z każdym”, zwycięzcą turnieju okazała się drużyna z naszej szkoły. 

Kolejne miejsca zajęły zespoły z Pogorzeli, Bodzewa, Starej Krobi  

i Szelejewa. Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Bartosz  Dopierała,  

a najlepszym bramkarzem został  Cezary Kordus. Wszystkim piłkarzom, 

którzy jak zwykle nas nie zawiedli (oby nasza reprezentacja wzięła z was 

przykład) serdecznie gratulujemy! 

10 grudnia w naszej szkole została 

zorganizowana akcja charytatywna „Głosem 

serca”, w której uczestniczyli nie tylko uczniowie 

naszej szkoły, ale też mieszkańcy całej gminy.  

W programie znalazły się między innymi 

przedstawienie wychowanków świetlicy szkolnej 

„Bezpieczny Internet”, występy przedszkolaków oraz grupy tanecznej, 

pokaz mażoretek, krótki koncert chórku gimnazjalnego, wystawa prac 

uczniów. Odbył się także festiwal ciast i kiermasz ozdób świątecznych. Dla 

starszych zorganizowano kącik kawiarniany, a dla dzieci przeróżne gry  

i zabawy z małymi upominkami. Dzięki hojności przybyłych udało się 

zebrać niemałą sumę pieniędzy 1181 złotych 29 groszy. Wszystkie zebrane 

pieniądze zostaną przekazane na zakup specjalistycznego sprzętu dla 

pięcioletniej Julki. 

Marysia  
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Z pamiętnika Maryi 

 Dziewięć miesięcy temu Archanioł 

Gabriel przyszedł do mnie i oznajmił, że 

zostanę matką Jezusa, Zbawiciela ludzkości. 

Czy rozumiecie? Jakim cudem mogę być w 

ciąży? Nie da się tego w prosty sposób 

wyjaśnić. Nikt mi nie wierzył, nawet Józef. Na szczęście Anioł wyjaśnił 

mu, jaka jest prawda, i że on razem ze mną zostanie Opiekunem małego 

Jezusa. Pewnie trudno mu było pogodzić się z tym, ale zaufał Bogu, tak jak 

ja. 

 Wczoraj urodziłam. Przeprowadzany był spis ludności w całym 

państwie, więc musieliśmy udać się do Betlejem. Najpierw pół nocy 

próbowaliśmy z Józefem znaleźć miejsce w jakiejś gospodzie, ale nikt nie 

chciał nas przyjąć. Wreszcie pewien dobry gospodarz powiedział nam, że 

niedaleko znajdziemy małą stajenkę. Nie mając innego wyboru, poszliśmy. 

Znaleźliśmy się w niej na czas, bo właśnie zaczęłam rodzić. Ból był 

ogromny, ale czego się nie robi dla dobra świata?  

 Po jakimś czasie przybyli do nas pastuszkowie. Anioł już im zdążył 

powiedzieć, że siedzimy w stajence. Bardzo się cieszyli, śpiewali wesołe 

piosenki. Później odwiedzili nas kolejni goście - Trzej Królowie. Przynieśli 

piękne podarki, złoto, kadzidło i mirrę. W naszej sytuacji najbardziej 

przydatne okazać się mogło złoto. Czułam się trochę dziwnie, bo 

gościliśmy ich wszystkich pośród zwierząt, w ogromnym ubóstwie,  

a przecież oni byli przyzwyczajeni do królewskich standardów. 

 Dzisiaj czuję się świetnie, jestem szczęśliwą matką. Zastanawia 

mnie tylko, czy moja kuzynka Elżbieta też już urodziła…  

Inka 
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Tradycyjnie? 
 

 Aby napisać ten artykuł, musiałam zrobić coś, co lubię najbardziej, 

a mianowicie – porozmawiać przez Internet z osobami z różnych krajów. 

Tym razem na temat ich tradycji oraz zwyczajów świątecznych.  

 

Thomas, Francja 

My Francuzi jesteśmy bardzo świeccy. Czasem chodzimy do kościoła, 

mamy świąteczne drzewka. Nic specjalnego. Chodzimy do restauracji, 

jemy francuskie jedzenie, często dziczyznę. Ja święta spędzam z moją 

rodziną, z bratem i siostrą. Nie śpiewamy w ogóle kolęd. Tylko niekiedy 

idziemy do kościoła o 15
00

 lub 16
00

. 

 

Kevin, Iran/Dubaj 

Mieszkam w Iranie, ale na czas świąt podróżuję z rodziną do Dubaju. 

Później zostaję tam na 3-4 miesiące. W czasie świąt jest tam wielu 

chrześcijan, muzułmanów, turystów, którzy żyją razem, więc w większości 

urządzają sobie jakieś imprezy. Z tradycji świątecznych to wspólne 

przyrządzanie ogromnego kurczaka, obdarowywanie się prezentami i tańce 

przy choince. Każdego roku w święta słucham piosenek Georga Michaela. 

W samochodzie, na ulicy, wszędzie…  

 

Khalid, Sudan 

Nie jestem chrześcijaninem, więc nie obchodzę świąt Bożego Narodzenia. 

Wyznawcy mojej religii mają wiele świąt. Pośród nich są dwa 

najważniejsze. Jest miesiąc zwany Ramadan, wtedy pościmy 10 godzin 

każdego dnia. Miesiąc ten kończy Święto Przerwania Postu. W tym dniu 

odwiedzamy się nawzajem, składamy sobie życzenia, dajemy prezenty. 

 

Danny, Dania 

Jak przygotowuję się do świąt? Wcale. Oszczędzam pieniądze, żeby je 

wydać na zakupach. 

Inka  
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Wigilijne wróżby i zakazy 

 Nie wolno tego dnia szyd, tkad, prząśd i motad. 

 Nie powinno się sprzeczad, kłócid, płakad, bo niezgoda i smutek 

cały rok w domu będą gościd. 

 Chronid się należy przed chorobą i zranieniem, bo złe zdrowie 

zapowiada to samo na przyszłośd. 

 Przy wigilii mówid trzeba z umiarem i innym nie przerywad, by  

w przyszłym roku się nie spierad i nie wyjawiad tajemnic. 

 Rano należy uważad i do domu kobiety jako pierwszej pod żadnym 

pozorem nie wpuszczad. Gdyby tak się stało, choroba w domu 

pewna i nieporozumienia. Mężczyznę winno się wpierw 

wprowadzid, wtedy do szczęścia bliżej domownikom. 

 Dobrze jest pracowad tego dnia, aby przez następny rok byd 

zdrowym, sprawnym i pracowitym. Nie wolno się jednak 

nadmiernie trudzid lub zmęczyd. Oczywiste jest przecież, że jak  

w Wigilię, tak przez cały rok. 

 Długi należy zatem za wszelką cenę oddad i mied przy sobie 

drobne nawet pieniądze, aby nie cierpied na ich brak  

w nadchodzącym roku. 

 Niczego nie pożyczad w Wigilię, bo to wróży straty. 

 Łuski z karpia przygotowanego na wieczerzę, do portfela winni się 

włożyd i przez cały rok w nim nosid. Przyciągają one pieniądze. 

 Jeśli kto ciekawy, czy w Nowym Roku miłośd go spotka, jabłko 

powinien zjeśd i policzyd pestki. Jeżeli ich liczba będzie parzysta, to 

dobrze, jeżeli pestek zaś będzie więcej niż sześd, szczęście będzie 

podwójne. 

 

Źródło: M. Krupa, K. Szpilka Bóg się rodzi 
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Wigilię spędzamy z rodziną, ale.. co robimy później? Aby się tego 

dowiedzied, zapytałam uczniów naszego gimnazjum, co robią wieczorem 

24.12 (po wieczerzy). A oto ich odpowiedzi: 

 

 

Co to jest? 

kadzidło - mieszanina aromatycznych żywic, które sączą się z dwóch 

rodzajów drzewa bosweliowego. Jest powszechnie używane w obrzędach 

religijnych różnych obrządków. Kadzidlany dym i zapach miał oczyszczad, 

ożywiad, podnosid na duchu i wprawiad w świąteczny nastrój. 

Oglądam 
telewizję 

19%

Siedzę przed 
komputerem 

(Skype,
Facebook, 

gry )
29%

Idę do kościoła
6%

Odpakowuję 
prezenty

21%

Gram w gry z 
rodziną

6%

Jem słodycze
6%

Odwiedzam 
rodzinę

9%

Czytam książki
2%

Odwiedzam 
przyjaciół

2%

Co gimnazjaliści robią po wigilii? 
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Często obiecujemy sobie, że w nowym roku to… No właśnie, co? 

Przeprowadziłam ankietę wśród uczniów naszego gimnazjum. Pytanie 

brzmiało: Jakie masz najdziwniejsze postanowienie noworoczne? 

Odpowiedzi były różne, ale szczerze mówiąc, nie wszystkie wydały mi się 

dziwne.  

 

Adzik ;] 

Co to jest? 

mirra - żywica z rozmaitych drzew i krzewów balsamowych. Odgrywała 

ważną rolę w obrzędach religijnych różnych tradycji ze względu na swój 

intensywny zapach i lecznicze działanie. W chrześcijaostwie mirra 

wskazuje na dobro, mądrośd i cierpienie.  

 

Nie będę 
oglądad 

horrorów 
15 os.

Schudnąd

24 

osoby

Lepiej się 
uczyd

23 os.

Wyznam 
miłośd

1 os.

Usunę 
facebook'a  

10 os.
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W piątek 6 grudnia w gostyńskim Hutniku odbył się koncert 

Luxtorpedy z okazji mikołajek. Bilet udało mi się zdobyć tydzień przed 

występem i to cudem, bo wejściówki rozeszły się w przeciągu jednej 

godziny w połowie listopada. W dniu koncertu oczywiście nie obeszło się 

bez problemów. Ok. 17.00 wyłączono prąd. Drżałam na myśl o tym, że 

koncert może się nie odbyć. Pogoda nie sprzyjała, padał śnieg i wiał wiatr. 

Na szczęście do 18.00 wszystko się uspokoiło i bez problemu poszłam do 

Hutnika. 

 Koncert rozpoczął się supportem zespołu Porozumienie. Wyszłam 

wtedy na chwilę z sali i dostrzegłam Litzę, gdy wchodził za kulisy!  

O 20.00 na scenę wyszła Luxtorpeda. Przywitano ich ogromnymi brawami. 

Zespół swój występ rozpoczął od utworu ,,Niezalogowani”. Na widowni 

była nie tylko młodzież, ale także mnóstwo dorosłych (pozdrowienia dla p. 

Dominika). Po zaśpiewaniu paru piosenek Luxtorpeda przerwała na 

moment i Litza powiedział coś, co na pewno wszystkich zaskoczyło. Otóż 

zadzwoniono do nich z Warszawy z propozycją zagrania 6 grudnia na 

Stadionie Narodowym. Wtedy Litza powiedział do Hansa (cytuję) 

,,Jedziemy do Warszawy robić karierę, czy do Gostynia, żeby po prostu 

zagrać?”. Wybrali Gostyń, co publiczność skwitowała wielkimi brawami, 

krzycząc ,,dziękujemy, dziękujemy!’’.  

Niespodzianką były czekoladowe mikołaje rzucane ze sceny w bawiący się 

tłum. Udało mi się jednego schwytać :D Luxtorepeda zagrała ogółem 

kilkanaście najbardziej znanych piosenek. Publiczność najbardziej 

zareagowała na długo oczekiwany utwór ,,Autystyczny”. Przy nim wszyscy 

śpiewali z Litzą i Hansem i doskonale się bawili. Jak się niestety okazało 
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był to ostatni utwór tego wieczoru. Tłum domagał się bisów, ale nie było to 

możliwe ze względu na stan zdrowia Litzy.  

Organizator koncertu zapewnił nas, że już w przyszłym roku Luxtorpeda 

wystąpi kolejny raz w Gostyniu. Publiczność oszalała z radości xD. 

 Po koncercie każdy bez problemu mógł sobie zrobić zdjęcie  

z członkami zespołu, a także kupić koszulki, płyty itd.  

To naprawdę był dobry koncert… Niesamowita atmosfera, 

mnóstwo pozytywnie zakręconych ludzi wokół no i rzecz jasna – muzyka. 

To wszystko pozostanie w mojej pamięci na długo :)  

Julia  

PS 

Rodziców mających wątpliwości, czy tego typu koncerty są odpowiednie 

dla ich dzieci, informuję, że członkowie zespołu na FB zachęcają fanów, 

żeby bawili się na trzeźwo, tak samo, jak oni grają koncert. 

 

Czy wiecie, że… 

Vigilia jest to łacińska nawa straży nocnej. Została przejęta przez 

Kościół katolicki dla określenia nocnego lub wieczornego 

nabożeństwa dla zakonników w kościele klasztornym lub nocnej 

mszy za duszę zmarłego, odprawianej przed pogrzebem. Obecnie 

powszechnie wigilia oznacza dzień lub wieczór poprzedzający ważne 

święto kościelne, w szczególności Boże Narodzenie. 
 

Kolędę „Cicha noc” przetłumaczono na ponad 300 różnych języków 

i dialektów 
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Akcje nie tylko na boisku…  

 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Są wokół nas ludzie, którzy nie 

spędzą tego wyjątkowego czasu w swoich domach, w gronie rodziny. Może 

będą wtedy na ulicy, w przytulisku, a może w szpitalu. 

Na szczęście są osoby o dobrych i otwartych sercach, które 

bezinteresownie pomagają potrzebującym. Szlachetnych gestów (i to nie 

tylko w okresie świątecznym) nie brakuje też wśród znanych sportowców. 

Ci ostatni dzięki swej sławie i posiadanym środkom materialnym mogą 

urzeczywistniać akcje pomocy innym. Philip Lahm od kilku lat wspiera 

finansowo biedne dzieci w RPA. Założył w tym celu własną fundację. 

Piłkarze Śląska Wrocław uczestniczyli w akcji „Szlachetna Paczka” 

podobnie jak Jakub Błaszczykowski czy siostry Radwańskie. Ponadto 

pomoc potrzebującym zorganizowali także Vive Targi Kielce, Wisła 

Kraków czy siatkarze Reprezentacji Polski. Takie dary ze strony 

sportowców są niezwykle szlachetne i godne naśladowania. Wywołać 

uśmiech na smutnych twarzach, spełnić czyjeś marzenie czy po prostu 

pomóc godnie przeżyć święta rodzinom będącym w potrzebie to wielka 

rzecz. Wielki Polak Jan Paweł II wypowiedział słowa: „Człowiek jest 

wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to czym się 

dzieli z innym”. 

Kuba 

A to ciekawe… 
Pierwsze choinkowe bombki, zwane w Małopolsce bańkami, pojawiły się 

w Polsce dopiero w XIX wieku. Były wykonywane ze szkła dmuchanego  

i początkowo imitowały owoce i orzechy, ale z czasem wzornictwo 

wzbogaciło się o bombki w kształcie przedmiotów codziennego użytku, np. 

bucików, parasolek, instrumentów muzycznych czy też postaci zwierzątek  

i pajaców. Zabawki choinkowe pierwotnie sprowadzano z zagranicy, a ich 

prawdziwym zagłębiem była Norymberga. 
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Szkoła w ruchu 

Zgodnie z tym, co zapowiadałyśmy w ostatnim numerze, na 

łamach „Gimzetki” będziemy zachęcad do aktywnego wypoczynku 

niezależnie od pory roku. W Piaskach i okolicy jest wiele miejsc, które 

zachęcają do uprawiania sportu, do tego, aby więcej się ruszad. 

O tym, że w Piaskach znajduje się  orlik, bieżnia, skatepark  i  korty 

tenisowe na pewno wszyscy wiedzą, ale czy z nich korzystają? Większośd  

z nich jest bezpłatna, a odpowiedzmy sobie szczerze, ile razy w ostatnim 

czasie byliśmy na którymś z tych obiektów? (oczywiście nie wliczając lekcji 

wychowania fizycznego). Byd może jednak nie wszyscy mają świadomośd, 

że w  Smogorzewie przy lesie znajduje się ścieżka do biegania i dobre 

miejsce do jazdy rowerem. Można też wybrad się do Gostynia (przy ładnej 

pogodzie najlepiej ścieżką rowerową), gdzie warto skorzystad  z basenu  

i lodowiska, chociaż niewątpliwym minusem jest to, że obydwie te atrakcje 

są płatne.  Warto też zapisad się na zajęcia klubów sportowych, m.in.: piłki 

nożnej, siatkówki itd... 

Chciałybyśmy też zwrócid uwagę na fakt, że często „cudze 

chwalimy, swego nie znamy”. Mamy tu na myśli możliwośd brania udziału 

w akcjach o charakterze sportowym czy rekreacyjnym organizowanych na 

terenie naszej gminy, typu rajdy rowerowe czy biegi. Nie dosyd, że  nie 

trzeba nigdzie daleko wyjeżdżad i płacid za atrakcje, to jeszcze są one 

okazją do spotkania ciekawych ludzi. Samotnikom zaś polecamy dwiczenia 

w domu. Ci, którzy regularnie dwiczą, przyznają, że sport poprawia ich 

samopoczucie, czują się zdrowsi, sprawniejsi (a może i chudsi). Ruch może 

też pełnid funkcję terapeutyczną – dzięki niemu niektórzy pokonują swoje 

lęki  oraz słabości.          

 

Aga & Zosia ;)  
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Piernik 
Składniki: 

 3 szklanki mąki 

 1 szklanka cukru 

 2 szklanki maślanki 

 2 płaskie łyżeczki sody 

oczyszczonej 

 2 łyżki kakao 

 1 opak. cukru waniliowego 

 1 opak. przyprawy do pierników 

 0,5 szklanki oleju 

 3 łyżki dżemu (dowolny) 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki wrzucid do miski i wymieszad. Można dodad do ciasta 

rodzynki, orzechy, skórkę pomaraoczową. Następnie wylad na blaszkę 

wysmarowaną tłuszczem i wysypaną mąką. Piec 40 min. w 200°C. 

Piernik można polukrowad lub posmarowad polewą czekoladową. 

Smacznego! 

Marysia  

Czy wiecie, że… 

Dawniej, zwłaszcza na wsi i głównie w domach chłopskich, wieczerzę 

wigilijną przyrządzano wyłącznie z płodów ziemi – tego, co w polu,  

w lesie, w ogrodzie i w wodzie. Był to wyraz hołdu składanego Ziemi 

– Żywicielce. Taki zestaw dao wigilijnych, spożywanych z wielką 

powagą, miał zapewnid obfitośd zbóż, warzyw i owoców. 
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Konkurs ! 

Tym razem  w języku angielskim  Podane niżej wyrazy należy 

przetłumaczyd z języka polskiego na język angielski i wpisad do krzyżówki. 

Hasło oraz swoje dane osobowe należy wpisad do tabeli, którą wraz  

z krzyżówką trzeba wyciąd i dostarczyd do Adrianny Grobelnej z kl. III B do 

20 grudnia 2013 roku.  

Gratulacje dla Mikołaja Stankiewicza z klasy 1D! Proszę  

o zgłoszenie się po odbiór nagrody!  Pozostałym uczestniczkom konkursy 

dziękuję za udział i zachęcam do następnych rywalizacji   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasło  

Imię  

Nazwisko  

Klasa  

Adzik ;] 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          


