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Hello wszystkim:) 
 

Jesteśmy bardzo zadowolone, że ostatni numer „Gimzetki” 

cieszył się takim powodzeniem. Gazetka rozeszła się niczym ciepłe 

bułeczki:) Oby tak dalej. 

Tematem numer jeden w naszej szkole są: MUNDURKI... 

Korytarze opanował kolor granatowy. Nawet nieźle to wygląda, 

spodziewałyśmy się gorszego efektu:). Apelujemy do przeciwników 

mundurków, zwłaszcza chłopców. Pamiętajcie: „za mundur(ki)em 

panny sznurem”. 

Nastała nie lubiana przez wielu pora roku. Jesień… Zawitały 

długie i szare wieczory…ale wcale nie muszą być one szare:) Zawsze 

można zająć się czymś przyjemnym, trzeba mieć tylko bogatą 

wyobraźnię (tak jak my:)). Można wyjść na spacer wśród pięknych 

drzew lub zapalić świeczki, włączyć muzyczkę (np. Rod Stewart)  

i wziąć długą kąpiel…ale się rozmarzyłyśmy:). 

W tym numerze oferujemy Państwu m.in. wywiad z już nie 

takim nowym nauczycielem historii- panem Łukaszem Puśleckim, co 

zapewne zainteresuje przede wszystkim damską część szkoły:) 

Życzymy przyjemnego czytania tego numeru (np. w jesienne 

wieczory:)). 

 

                                                       Ania & Karola 
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AKTUALNOŚCI 
 

26 września reprezentanci szkolnej drużyny piłkarskiej pod 

opieką pana Darka Dolaty wyjechali na zawody do Szelejewa. 

Po zaciętej rywalizacji zajęli 4 miejsce. 

 

4 października odbyła się dyskoteka szkolna, podczas której 

wybrano mistera szkoły ( o tym w dalszej części numeru) 

 

5 października został przeprowadzony konkurs historyczny  

”Udział Wielkopolan w wojnie obronnej 1939r.” Do 

następnego etapu zakwalifikowały się:  

 

                          Sandra Łagódka kl. II C  

                          Aneta Lis kl. II C 

                          Karolina Rzepecka kl. III A 

 

Gratulujemy!!! 

 

9 października w Gostyniu odbyły się Mistrzostwa Powiatu  

w Sztafetowych Biegach Przełajowych, w których 

uczestniczyły nasze reprezentantki;] Pokonywały one dystans 

800m. Dziewczyny zajęły pierwsze miejsce (od końca). 

Gratulacje!!! 

 

10 października odbył się pierwszy koncert w tym roku 

szkolnym. Tematem koncertu była muzyka baroku. Poznaliśmy 

twórczość Georga Friedricha Hendla i Jana Sebastiana Bacha.  
 

                                        

                                                           ania&natalia    
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Po drugiej stronie szkoły  
 

Władza w podstawówce 

W poprzednim numerze podałyśmy kandydatury i liczby oddanych głosów 
na kandydatów. Dzisiaj informujemy o podziale funkcji w  Samorządzie 

Uczniowskim szkoły podstawowej: 

Przewodnicząca – Marta Frąckowiak kl. 6b 
Z-c Przewodniczącej – Agata Wachowiak kl. 4a 

Sekcja Dekoracyjna – Dominika Frąckowiak kl. 5d i Dawid Kolan kl. 5a 

Sekcja „szczęśliwy numerek”- Marta Tymińska kl. 6a i Wojciech 
Dolatowski kl. 4a 

 

Dyskoteka 
3 października odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopca dla uczniów 

szkoły podstawowej. Wszyscy chłopcy otrzymali z tej okazji słodkie 

upominki. Główną atrakcją było wybieranie mistera klas 4-6. Chłopcy 
wybrani z poszczególnych klas musieli wykonać różnego typu 

konkurencje.  

Oto zwycięzcy: 
Mister – Patryk Mazurek kl. 6a 

Pierwszy V-ce Mister – Dominik Jakubowski kl. 5b 

Drugi V-ce Mister – Wojciech Przędlacki kl. 6c 
Mister Publiczności – Dawid Kolan kl. 5a 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy! 

 
Konkurs 
Niedawno odbył się konkurs pt. „Psiak”. Polegał on na wykonaniu pracy 
plastycznej przedstawiającej swojego lub wymarzonego 

czworonoga. Wyniki podamy w następnym numerze.  

 

Aniu$, NadiŚ, Emilusiak :) 
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 SoNdA  
 

Zapytaliśmy: Jak spędzasz długie, jesienne 

wieczory? 
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Takie wyniki uzyskałyśmy w anonimowej sądzie przeprowadzonej 

na stronie gimnazjum. Jak widać, największą popularnością cieszą 

się spotkania z przyjaciółmi, część uczniów bardzo lubi surfować po 

Internecie lub grać w gry komputerowe, oglądalność telewizji 

znalazła się na trzecim miejscu, a czytanie 

książek niestety na ostatnim. 

  Bardzo dziękujemy za udział w sondzie :** 

 
Melcia, Martusia i Domi :P 
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1. Jakie studia musiał Pan ukończyć, żeby zostać nauczycielem 

historii? 

Aby zostać nauczycielem historii, należy ukończyć studia 

magisterskie na kierunku historia ze specjalnością nauczycielską. Ja 

studiowałem na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze. 

 

2. Czy pamięta Pan jakiś szczególnie stresujący egzamin? 

Mój pierwszy egzamin na studiach – z historii starożytnej 

powszechnej był szczególnie stresujący, ale wszystko skończyło się 

bardzo dobrze. 

 

3. Gdyby miał Pan możliwość ponownego wyboru studiów  

i pracy, czy to też byłaby historia oraz praca w szkole? 

Co do studiów, to raczej tak. Oceny decyzji o podjęciu pracy   

w szkole będę mógł dokonać na zakończeniu roku szkolnego. Tym 

niemniej chciałbym zaznaczyć, że w naszej szkole są tacy uczniowie 

i takie klasy, z którymi współpraca jest dla mnie źródłem 

niekłamanej satysfakcji. 

 

4. Czy uważa Pan, że urodził się w ciekawym czasach? 

Fascynacja dawnymi czasami i życiem ludzi w minionych epokach 

jest chyba chorobą zawodową wszystkich historyków. Przeszłość 

pobudzała zawsze moją ciekawość i wyobraźnię bardziej niż 

współczesność. 
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5. Kto z ludzi współczesnych jest dla Pana największym 

autorytetem? 

Mówiło się, że wiek XX nie jest wiekiem autorytetów. Mimo to  

w ostatnich dziesięcioleciach XX w. pojawił się człowiek, który był 

niekwestionowanym autorytetem nie tylko dla Polaków i nie tylko 

dla katolików – chodzi oczywiście o papieża Jana Pawła II. Wśród 

współcześnie żyjących ludzi nie dostrzegam autorytetu na miarę 

Karola Wojtyły. 

 

6. Czym się Pan najbardziej interesuje? 

Poza historią interesuję się sportem, a szczególnie jeździectwem oraz 

polityką. 

 

7. Czy mógłby Pan wymienić miejsca, które chciałby Pan 

zwiedzić? 

Chciałbym kiedyś móc zwiedzić Egipt oraz Rosję – szczególnie 

wspaniałe zabytki Moskwy i Petersburga. 

 

8. Każdy człowiek ma jakieś marzenia, czy może Pan powiedzieć, 

że pańskie się spełniły? 

Kilka marzeń jeszcze do spełnienia zostało. Jednak nigdy nie 

wybiegałem myślami zbyt daleko w przyszłość. 

 

9. A na koniec może kilka słów od Pana  

Dziękuję redaktorom gazetki szkolnej za zainteresowanie się moją 

skromną osobą. Uczniom naszej szkoły życzę, aby czas spędzony  

w szkole, zdobyta wiedza i umiejętności okazały się dobrą 

inwestycją w przyszłość. 

                                                       

 

      A$ia & ag’id 
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KL.I C  

Wychowawczyni: p. Lidia Plackowska 

Uczniów: 23 

Dziewczyn:13 

Chłopaków:10 

Przewodnicząca klasy: Weronika Lis 

Skład: Antosik Anna, Bąk Olga, Bryl Martyna, Danielczak Martyna, 

Drapik Paulina, Dworczak Jakub, Fórmanowski Adam, Giernaś 

Patrycja, Jakubczak Zuzanna, Kubiak Izabela, Lis Weronika, 

Łukaszyk Patryk, Maciejewski Michał, Majchrzak Karolina, 

Musielak Paweł, Okrent Romana, Ormańczyk Patryk, Przybylak 

Błażej, Turbańska Anna, Twardowski Adam, Wawrzyniak Sylwia,  

Wolny Przemysław, Wyrzykiewicz Mateusz.  
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KL.I D 

Wychowawczyni: p. Krystyna Dolatowska 

Uczniów: 22 

Dziewczyn: 11 

Chłopaków: 11 

Przewodnicząca klasy: Justyna Maciejewska 

Skład: Kinga Dolata, Zuzanna Gliszczyńska, Monika Gościańska, 

Tomasz Jamroży, Łukasz Kędzia, Agata Klimkowska, Mateusz 

Kołacki, Krzysztof Kordus, Szymon Lichy, Justyna Maciejewska, 

Mateusz Mazurek, Dawid Michalak, Mateusz Nawrocik, Klaudia 

Niedźwiecka, Magdalena Nowacka, Marta Piechocka, Martyna 

Pietrzyk, Daria Ratajczak, Radosław Szwałek, Mateusz Talma, 

Angelika Wesołek, Mateusz Wojtasik 

 

                                                                   ewa&gosia 
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Wszystkich Świętych a Zaduszki 
 
 

   Listopad to miesiąc, który chyba większości z nas kojarzy się  

ze wspominaniem zmarłych. W związku z tym chcę przedstawić 

różnicę pomiędzy świętami, których znaczenie często mylimy. Choć 

obchodzimy je dzień po dniu, nie mają takiego samego przesłania.  

 

  Wszystkich świętych obchodzimy 1 listopada. W tym dniu czcimy 

pamięć wszystkich znanych i nieznanych świętych, a także 

męczenników. Jest to święto nie tylko osób oficjalnie uznanych za 

święte, ale przede wszystkim ludzi, których życie nacechowane było 

świętością.  

 

  Zaduszki obchodzimy dzień po Wszystkich Świętych, czyli  

2 listopada. Jest to odpowiednik pogańskiego Święta Dziadów. 

Modlimy się wtedy za wszystkich zmarłych wierzących w Chrystusa, 

teraz przebywających w czyśćcu. 

 

 W czasie tych dwóch uroczystości odwiedzamy groby zmarłych, 

zapalamy znicze i składamy kwiaty. Ma to być symbolem ciągłej 

pamięci o tych, którzy już odeszli. 

     

Natalia 

 

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą…” 

 
Ks. Jan Twardowski 
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„A tym, co śmierć już przekroczyli…” 
 

 

 

… na śmierć jesteśmy zawsze gotowi, do niej nie trzeba 

dorastać, dojrzewać, zdobywać specjalnych uprawnień, ona 

przychodzi  

w dowolnym momencie życia, tylko człowiek nie zna dnia ani 

godziny. 

 
Jakże trudno jest nam się pogodzić ze śmiercią bliskich i tych, 

których dosięga ona zaledwie u progu życia… 

 

 
Wszystko się kiedyś raz zakończy,  

Radości śmiech i smutek klęski - 
Bóg, co połączył, to rozłączy – 

Opadnie z duszy w grób proch ziemski. 

 
Ziemia się w ziemi tak rozsypie,  

Jak gdyby z duchem tu nie trwała - 

I w płaczu bliskich, łopat skrzypie 
Spełni się groźne prawo ciała. 

 

(...) 
 

A dusza, zapomniawszy ciała,  

Wzniesie się czysta i pogodna - 
I czuję: oto uleciała,  

Jak źródło chłodna, wiatr swobodna! 
 

W. Bąk, „ Wszystko się kiedyś raz skończy…” 

 

 



 12 

 

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 
 

11 listopada 1918 roku w miejscowości Compiĕgne, na 

północny-wschód od Paryża, przedstawiciele Niemiec podpisali 

rozejm, który oznaczał zakończenie I wojny światowej. Już 

wcześniej rozpadło się państwo Austro – Węgier. Było to sygnałem 

dla Polaków do rozpoczęcia działań niepodległościowych. Powstały: 

- Polska Komisja likwidacyjna w Krakowie 

- Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 

- Rada Regencyjna w Warszawie 

Do Warszawy powrócił uwolniony z niemieckiego więzienia 

Komendant I Brygady Legionów Polskich Józef Piłsudski. Powrócił 

jako mąż opatrznościowy, widziano w nim osobę potrafiącą 

zapewnić Polsce stabilne rządy. Rząd Lubelski Daszyńskiego 11 

listopada 1918r. dzień po powrocie Piłsudskiego, podporządkował 

się jemu, a Rada Regencyjna powierzyła mu władzę wojskową. Rada 

Regencyjna rozwiązała się, przekazując całą władzę cywilną 

Józefowi Piłsudskiemu 14 listopada 1918r. Trzy dni po tym 

wydarzeniu Piłsudski powołał pierwszy ogólnopolski rząd, na jego 

czele stanął Jędrzej Moraczewski. Tymczasowym Naczelnikiem 

Rządu ogłosił się Józef Piłsudski 22 listopada 1918r.  

z uprawnieniami powoływania i odwoływania rządu oraz 

zatwierdzania aktów ustawodawczych. 
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CZY WIESZ, ŻE… 

 

- Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero 

ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu 

niepodległości. 

- W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 

1945 do 1989 roku w czasie rządów komunistycznych obchodzenie 

święta 11 listopada było zakazane.  

- Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada 

przywrócono, ustawą Sejmu IX kadencji (jeszcze PRL), 21 lutego 

1989 roku (w trakcie obrad Okrągłego Stołu), od tego roku Święto 

Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 

11 listopada jest dniem wolnym od pracy. 

- Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, 

odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed 

Grobem Nieznanego Żołnierza. 

Natalia 

Redaktor naczelna: Anna Bonawenturczyk 

Z-ca red. naczelnej: Karolina Rzepecka 

Współpracownicy: Natalia Jamroży, Małgorzata Jamroży, Ewa 

Urbaniak, Anna Ślachetka, Natalia Ciążyńska, Barbara 

Przewoźna, Aneta Lis, Agnieszka Idczak, Asia Furmaniak, Marta 

Piechocka, Marlena Hojna, Dominika Wytwer, Marta 

Szczeblewska, Elwira Hansz, Ania Siepa, Nadia Tomczak, Emilia 

Nawrot 

Skład komputerowy: Marta andrzejczak, Elwira Hansz 

Opiekun: p. Justyna Koniczna 
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Szkolna zabawa 
 

4 października odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka, 

podczas, której Samorząd Szkolny zorganizował wybory MISTERA 

naszej szkoły . Dwunastu odważnych mężczyzn wzięło udział w 

tej zabawie. Chłopacy musieli pokonać wiele trudności, którymi 

były: konkurencje, oczarowanie publiczności i szanownego JURY. 

Panowie walczyli do samego końca, ale wygrać mógł tylko jeden. 

Gdy cała rywalizacja dobiegła końca, publiczność wybrała swojego 

Mistera, a Jury udało się na naradę. Po podliczeniu wszystkich 

głosów, ogłoszono zwycięzców, którymi zostali:  

 

TOBIASZ ORMANCZYK- MISTER SZKOŁY 

DOMINIK DRATWIAK- I V-CE MISTER 

RADEK SZWAŁEK -II V-CE MISTER 

MATEUSZ DOPIERAŁA MISTER FOTO 

FELEK PARZY- MISTER 

PUBLICZNOŚCI 

 

 

         Oto nasz zadowolony zwycięzca-> 

 

<-…, a tutaj reszta 

szczęśliwej załogi! 
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igła +nitka +nasi chłopcy= auuu… 

boli - <żart> nie było tak źle 

 

 

 

 

  

Mniammm smakowe…  

Jogurcik palce lizać 

 

 

 

 

 

 

 

Tegoroczna zabawa 

cieszyła się wielkim 

powodzenie, aula 

szkolna wypełniona 

była po brzegi.  

 

 

 

 

 

W imieniu SU dziękuję za przybycie i zapraszam na kolejną 

dyskotekę, która odbędzie się pod koniec miesiąca.   

R.N.  
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ANDRZEJKI – 30 XI 

 
Tradycja ANDRZEJEK wywodzi się od św. Andrzeja - apostoła - 

ucznia Jana Chrzciciela a później Chrystusa. Andrzeja z wróżbami 

skojarzyli Grecy i to właśnie im zawdzięczamy magiczny charakter 

tego święta. Andrzejki wg tradycji są świętem obchodzonym tylko 

przez panny, które podczas nich poznają imię swojego przyszłego 

męża. Dla kawalerów przewidziane były KATARZYNKI 

przypadające 24 listopada. Obecnie odbiega się od tradycji  

i Andrzejki stały się oczywiście świętem, z okazji którego wróżą 

sobie wszyscy, wszystkim i wszystko, a przepowiednie traktowane 

są bardziej z przymrużeniem oka. 

Do znanych wróżb należą: 
 

- Lanie wosku 

- Buty 
- Spodeczki 

- Szpilki 

- Karteczka pod poduszką 
- Serce 

-  
(Polecam wykorzystać wróżby na klasowych Andrzejkach – 

może się sprawdzą ;P) 
                                     Elwirkaaaa 
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Christina Aquilera- Hurt 
 

 

Seems like it was yesterday when I saw your face  

You told me how proud you were, but I walked away  

If only I knew what I know today  

 

I would hold you in my arms  

I would take the pain away  

Thank you for all you've done  

Forgive all your mistakes  

There's nothing I wouldn't do  

To hear your voice again  

Sometimes I wanna call you  

But I know you won't be there  

 

 
 

Wydaje się, jakby to było wczoraj, kiedy zobaczyłam twoją twarz 

Powiedziałeś mi, jak dumny byłeś, ale ja odeszłam 

Jeśli tylko bym wiedziała, to co wiem dzisiaj. 

 

Trzymałam cię w ramionach 

Odrzuciłam ból 

Dziękuje ci za wszystko, co zrobiłeś 

Wybaczam ci wszystkie twoje błędy 

Nie ma tego, czego bym nie zrobiła 

Żeby znów usłyszeć twój głos 

Czasami chce do ciebie zadzwonić 

Ale wiem, że ciebie tam nie będzie 

 

     Ania & Karola 
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„Żaba” 

         Lubicie czytać powieści obyczajowe o życiu zwykłych nastolatków? 

Jeśli tak, to zachęcam do przeczytania „Żaby”, jednej z książek z cyklu 

„Jeżycjada” Małgorzaty Musierowicz. Autorka w bardzo ciekawy i dowcipny 

sposób opisuje młodzież w wieku dojrzewania, pierwsze zakochania  

i rozczarowania miłosne. Akcja lektury rozgrywa się w Poznaniu, w dzielnicy 

Jeżyce .Główną bohaterką jest Hildegarda Schoppe zwana Żabą. Należy do 

nieśmiałych i poukładanych dziewczyn. Jej osobowość przechodzi wiele 

przeobrażeń na skutek bliższej znajomości z Piotrkiem Żeromskim, 

chłopcem, który wiele razy przez swoją szczerość i lekkie podejście do życia 

wydobywał z niej mocno skrywane uczucia. Szokuje ją, że ludzie, których 

uważała za autorytety są inni, niż myślała, a ludzie niegodni sympatii, 

okazali się osobami wartymi naśladowania. Książka opowiada również  

o losach sympatycznej wielopokoleniowej rodziny Borejków, której 

członkowie zarażają swoim optymizmem i ciepłem. Lektura jest ciekawa. 

Polecam ją szczególnie dziewczynom, ale nie tylko. Idealna w czasie 

smutnych, pochmurnych, jesiennych dni. 

                                                                                         Marta:* 

 

 

Uwaga, uwaga! 
14 i 15 listopada w czasie dużych przerw po stronie podstawówki 

zbierane będą pozdrowienia do następnego numeru „Gimzetki”.  
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Baran- Znajdź czas na dobrą lekturę, w szkole nie 

kombinuj. 

Byk- Dobra atmosfera w domu to połowa sukcesu, 

otwórz się na innych. Pora na trochę spokoju i 
wytchnienia. 

Bliźnięta- Nie narzekaj, spójrz na dobre strony życia. 

Wyjdź do ludzi! 

Rak- Zastanów się, czy to, na co się uparłeś/aś jest do 
wykonania? Uważaj, możesz coś przegapić! 

Lew-Złośliwe plotki na twój temat wprowadzą sporo 

zamieszania. Zachowaj spokój! 

Panna-Weź się do pracy, wakacje i wrzesień już 
dawno się skończyły. 

Waga- Zapowiada się miesiąc pełen wrażeń. Czeka na 

ciebie wiele miłych sytuacji. 

Skorpion- Rozwiążesz gnębiący cię problem. 

Podejmiesz ważną decyzję w swoim życiu. 
Strzelec-Unikaj ostrych spięć, w razie konfliktu nie 

wycofuj się, odważnie broń swojego zdania. 

Koziorożec-Ktoś się zwróci do ciebie z pomocą, nie 

odmawiaj mu. 
Wodnik-Uważaj w szkole, bo możesz być pytana/ny  

w najmniej oczekiwanym dla ciebie momencie. 

Ryby-Wkrótce zaskoczysz wszystkich swoim 

pomysłem. Zdobędziesz przez to więcej znajomych. 
Barbórkaaa:D 
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Drożdżowe racuchy:) 

 
Składniki: 
2 1/2 szkl. mąki (1/2kg) 

2 jaja 

1 1/2 szkl. mleka 

2 łyżki cukru 

3 dag drożdży  

sól 

olej do smażenia 

 
Sposób przygotowania: 

 
Drożdże rozkruszyć, posypać cukrem. Mleko podgrzać, dodać do 

drożdży wymieszać. Jaja wybić, lekko osolić. Dodać do drożdży 

mąkę i jaja i wymieszać (np. drewnianą gwiazdką). Pozostawić  

w cieple do wyrośnięcia. Smażyć racuchy na rozgrzanym, tłuszczu  

z obu stron. Tłuszcz nie może być za gorący, bo racuchy zaczną się 

przypiekać, a w środku będą surowe. Smażyć do momentu, aż 

racuszki się zarumienią. 

 

Polecamy i smacznego !!! 

 

Ania & Karola 
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Pozdrowienia dla Asi F. od tajemniczego nieznajomego   

Pozdro dla wszystkich dziewuch z klas trzecich gim. 

PAMIĘTAJCIE: trzymajcie się i nie dajcie się!!! 

Pozdro dla wszystkich grających w siatę  w czwartek znowu się 

spotykamy !!! NIE ZAPOMNIJCIE PRZYJŚĆ 

Pozdrowienia dla „kochanego chłopaka” Dawida P. z 6a od 

nieznajomych koleżanek z GIMNAZJUM :**  

Dla wszystkich dziewczyn siedzących pod płotem  cichy 

wielbiciel!!!!!! 

Dla redaktorek naczelnych  od dziewczyn robiących wywiady  

--- życzymy miłego poprawiania ;)  

Dla Martyny od …. po prostu wielbiciela  

Dla Kingi  od Bazyla hehehe -- i co brechtamy się ;)  

Dla wszystkich redaktorów Gimzetki  od dziewuch robiących 

wywiady   

 

Jesteśmy zawiedzione! W poprzednim numerze pozdrowienia nie 

chciały nam się zmieścić na stronie, a teraz mamy jeszcze luz, żeby 

się rozpisać. Mamy nadzieję, że już więcej nie zostawicie nam tyle 

miejsca, bo nie chce nam się tak rozpisywać   . 

   

Do następnego numeru ----------->>>>>>>>     A$ia & ag’id  
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Kuzyn z miasta odwiedza bardzo zaniedbane gospodarstwo rolne Antka. 

- Nic na tej ziemi nie rośnie? 

- A no nic - wzdycha Antek. 

- A jakby tak zasiać kukurydzę? 
- Aa... jakby zasiać, to by urosła. 

 

Spotykają się dwaj jaskiniowcy.  
- Cześć, australopitek!  

- Nie jestem australopitek, tylko neandertalczyk!  

- Gościu! Aleś ty zważniał przez ten milion lat! 
 

Co jest napisane na dnie puszki z Coca-Colą produkowanej w Rosji? 

- Otwierać z drugiej strony. 

 
Anetkaaa 

 2   6  3  1 

4   7  5 6 9  

 9 1 4    8 7 

8 6  5  4 1   

  2 6    7  

    7 1 9   

5  8      6 

    5 8 7   

  9   6  5  


