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Radosnego świętowania Bożego
Narodzenia w rodzinnym gronie

życzy Redakcja

Ogrzej się w blasku
ludzkich serc

              Święta
Szymon Pawlaczyk

  Za oknami śniegu dużo.
  W oknach blask choinek.
  Dzieci wypatrują gwiazdki,
  by do stołu siąść z rodziną.
  Na stole świąteczny obrus,
  pod nim sianko leży.
  Na obrusie lśni opłatek biały.
  Na stole wiele pysznych potraw,
  i nakrycie dla wędrowca,
  który zapuka do naszych drzwi.
  Jest wiele życzeń, uśmiechu,
  lecz także łzy się kręcą w oku.
  Śpiewamy kolędy, idziemy do kościoła,
  by się z Tobą Jezu spotkać przy żłobie, 
  jak co roku.

Szopka polska

Świąteczny nastrój

Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym 
i najbardziej wzruszającym wieczorem roku. Słowo wigilia
pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Główną jej
częścią jest uroczysta wieczerza, złożona z postnych potraw.
Wieczerza ta ma charakter ściśle rodzinny. Zaprasza się czasami
na nią, oprócz krewnych, osoby mieszkające samotnie. W Polsce
wieczerzę wigilijną rozpoczyna się, gdy na niebie ukazuje się
pierwsza gwiazda. Robi się to na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej,
która według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy, zwani
też Trzema Królami. Najważniejszym i kulminacyjnym momentem
wieczerzy wigilijnej w Polsce jest zwyczaj łamania się opłatkiem.
Czynność ta następuje po przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu
Pańskim i złożeniu życzeń. Nieodłączną częścią wieczoru
wigilijnego jest też wspólne śpiewanie kolęd przy
bożonarodzeniowej szopce.

S. G.

S. G.
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XV Jubileuszowy Miejski Konkurs
Recytatorski "Poezja sercu bliska"

Kasia Jaryst

Jury: D. Grus, 
E. Bemiwska, 
M. Kostrzewa.

Laureaci z jury, dyrekcją i organizatorką

Uczestników wita piękna aula

Podziękowania dla jury
Julia ze swoją polonistką

Szóstego grudnia w naszej szkole
odbył się XV Jubileuszowy Miejski
Konkurs Recytatorski Poezja ser-
cu bliska. Uczestnicy to uczniowie
klas VI szkół podstawowych Piły.
Do prezentacji wybrali wiersze
naszego patrona - Adama Mickie-
wicza.

Naszą szkołę reprezentowali
laureaci etapu szkolnego:
Jakub Tubilewicz, kl. VI a
Hanna Kosicka, kl. VI c
Julia Michalska, kl. VI a. 
Do konkursu przygotowali się 
pod opieką pań: Stanisławy
Grelowskiej i Mai Strzelec.

Celem konkur-
su jest zainte-
resowanie
młodzieży
postacią i
poezją Adama
Mickiewicza
oraz stworze-
nie im możli-
wości własne-
go odczytania 
i indywidualnej
interpretacji
wybranego
utworu. 

Laureaci: 
I m. Wiktoria Gembara ZS nr 2
II - Anna Smolarska SP nr 4
III - Maksym Cieślewicz
Salezjańska SP.
Wyróżnienia: Julia Michalska
(opiekun p. S. Grelowska), Hanna
Kosicka (opiekun p. M. Strzelec) -
nasze uczennice oraz Julia Glazik
SP 1. Gratulujemy!

S. Daukszewicz

S. D.

.
S. D.
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Miejska Wigilia

.

.

10 grudnia na pl. Zwycięstwa pod
namiotem odbyła się Wigilia Miejska.
13 szkół pilskich prezentowało
występy uczniów na temat wizyty
świętego Mikołaja. Nasi uczniowie
zaprezentowali montaż słowno-
taneczno-muzyczny. Za całość
odpowiedzialna była opiekunka koła
teatralnego p. Tamara Blada. Do
sukcesu przyczynili się rodzice,
którzy przygotowali piękne stroje dla
aktorów.

.

.
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               SONDA
Marti <3: Od św. Mikołaja
chciałabym dostać
kompaktową szczotkę
Tangle Teezer.
Kuba B VI a: Na święta
chciałbym dostać grę na
konsolę i pieniądze.
Julia Borkowicz V a: 
Chciałabym dostać
długopis 3D, bo dzięki
niemu można rysować 
w przestrzeni, a ja
uwielbiam rysować.
Oliwia VI a: Marzą mi się 
przybory fryzjerskie,
żebym mogła robić różne
fryzury.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
  
  Niedługo przyjdzie św. Mikołaj,
  przyniesie wiele prezentów.
  Podobnie jak biskup z Miry
  będzie dla wszystkich miły.
  
Mama marzy o bluzce,
Tacie sweter się śni,
Babci perfumy, dziadkowi szalik,
a ja sam nie wiem, co mnie.

  Mam telefon, konsolę, komputer,

   mam wiele rzeczy i mam co jeść.
   Mam cukierki, gumy, lizaki,
   tyle rzeczy... i co by tu chcieć?

Chcę pokoju na świecie,
by nie było głodu 
i każdy w zdrowiu mógł żyć.
Chcę radości, miłości w rodzinie.
Święty Mikołaju, proszę już dziś.
 

Szymon Pawlaczyk kl. V b

Natalia Sołtysiak V b: Od św. Mikołaja chciałabym
dostać 2 konie „Schleich”, dlatego że bardzo kocham
konie.
Dominik: Na święta chciałbym dostać komputer,
ponieważ na moim starym nic nie da się zrobić.
Szymon :): Bardzo chciałbym dostać nowe buty
piłkarskie, dlatego że bardzo lubię ten sport i
chciałbym zostać piłkarzem, nie mogę doczekać się
wiosny.
Tubatex: Na święta chciałbym dostać zegarek z
różnymi opcjami (np. mierzeniem czasu) lub lego
technic tylko, że takie skomplikowane.
Marcin Drzewiecki: Najbardziej chciałbym dostać
klocki lego, ponieważ lubię się nimi bawić.
Kinga Leszczyńska: Chciałabym dostać Lego
Frends, dlatego że to pobudza moją wyobraźnię.
Kacper Pietrzak: Xbox 360 będzie mi służył do gry 
z kolegami.
Szymon Łachacz: Chciałbym dostać na gwiazdkę
komputer stacjonarny, ponieważ zawsze chciałem
mocny komputer, który będzie w stanie udźwignąć
wymagające gry.
Nikola Bielawska: Na święta najbardziej chciałabym
dostać zdrowie i szczęście dla całej rodziny. Bardzo
ją kocham i chcę dla niej jak najlepiej.
Olek Pownug: Na święta chciałbym dostać nowy
laptop, ponieważ nasz stary komputer już słabo
działa, a potrzebuję go, żeby pomagać sobie w nauce
przy pomocy Internetu.
Karina Zawada: Chciałabym dostać na święta kilka
pudełek puzzli i kalendarz na biurko w kolorowe
wzory. Uważam, że takie proste prezenty są
najciekawsze i najlepsze, również długo służą.

Zebrała: Anna Traczyk
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Szkolny Wolontariat

Wolontariusze

Mamy wiele rąk
do pomagania

. .

.

Nasza Szlachetna paczka

W tym roku nasza szkoła po raz
pierwszy włączyła się w akcję
Szlachetna Paczka. Dzięki
szlachetności i pomocy
darczyńców udało się nam
przygotować paczki dla jednej
wybranej przez nas rodziny. 

Cieszymy się, że razem z nami
zmieniacie świat na lepsze! Święty
Jan Paweł II niegdyś powiedział:
,,Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.’’

5 grudnia szkol-
ny wolontariat już
po raz kolejny
obchodził Między
-narodowy Dzień
Wolontariusza.
To wielka radość 
pomagać innym.

Rodzina, której
wręczyliśmy pa-
czkę była wzru-
szona i szczęśli-
wa. Pomaganie
niewiele kosztuje,
a daje tyle
radości.

. .

.

Ż. B.
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Humor na święta

Jasio mówi do mamy: 
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić
przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki. -
Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.

KLUB MŁODEGO ODKRYWCY
Postaraliśmy się połączyć wiadomości z lekcji plastyki
i przyrody badając naturę światła białego. Okazało się,
że barwy podstawowe, które umieszczaliśmy na
tekturowym  krążku w czasie 
zajęć plastycznych w klasie czwartej pojawiły się 
na zajęciach przyrody związanych z optyką.
Zastosowaliśmy kolory tęczy na krążku, który
wprowadziliśmy w ruch obracając go na sznurku.
W efekcie w ułamku sekundy udało nam się zauważyć
zlanie wszystkich barw  w kolor biały.
Obudziły się w nas zainteresowania elektroniką,
dlatego wykonaliśmy proste modele obwodów
elektrycznych. Zamontowaliśmy w nich takie odbiorniki
prądu jak: silniczek, żarówka. Przygotowaliśmy wodny
roztwór soli kuchennej i kwasu (octu). Udowodniliśmy,
że wodne roztwory tych substancji przewodzą prąd.
Podłączyliśmy żarówki szeregowo  i wykręciliśmy
jedną z nich. Okazało się, że pozostałe też nie świecą.
Pani podpowiedziała nam, aby podłączyć żarówki
równolegle i sprawdzić, czy przepalenie jednej zakłóci
pracę pozostałych odbiorników prądu. Tak zrobiliśmy.
Ku naszemu zdziwieniu po wykręceniu jednej żarówki,
w połączeniu równoległym reszta świeciła.

Edukacyjny Teatr Magii

Gościliśmy w murach naszej szkoły iluzjonistę -
mistrza Łukasza Podymskiego. Występ przeniósł
nas w świat magii. Oglądaliśmy manipulacje
kartami do gry, przekładanie ręki przez lustro,
unoszenie i lewitację stolika. Uczniowie wcielili się
w rolę iluzjonisty. W ich dłoniach znikały i
pojawiały się przedmioty. Chętni mali czarodzieje  
kolorowali też obrazki na odległość. Udało się
wyczarować walizkę z pieniędzmi, a magik potrafił
uciec z kajdan zamykanych na kłódki przez dzieci.
Podczas występu mowa była również o
szkodliwości palenia papierosów. Wszystko w
sposób przystępny i zrozumiały nawet dla
najmłodszych odbiorców w połączeniu ze sztukami
magicznymi.
Występ nam się bardzo podobał. Dostarczył
dreszczyku emocji i wywołał salwy śmiechu.
A wszystko to zasługa niezwykłej sprawności
manualnej naszego gościa.

Amelia Wydra, kl. VI b 

Pani też czarowała

Tworzymy obwody

Kolega pyta Jasia: 
- Co dostałeś na gwiazdkę? 
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie
złotówkę! 
- W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

J. Karpińska

J. K.
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Redakcja numeru

Niezwykłe święta Bożego Narodzenia
 
      Działo się to dwa lata temu. Wydawało się, że i te
święta będą takie, jak zawsze. Trwały przygotowania.
Mama z babcią przyrządzały wigilijne potrawy, dziadek
wystawił choinkę, a ja ją ubierałem. Poza tym
przyjechały do mnie ciocie z moimi kuzynami. 
      W dzień Wigilii na kolację przyszli goście. Zgodnie
z tradycją zostawiliśmy wolne miejsce przy stole. Już
mieliśmy zasiąść do stołu, aż tu nagle usłyszeliśmy
pukanie do drzwi. Wszyscy już przyszli, więc
zastanawiałem się, kto to mógł być. Otworzyłem i
zobaczyłem dziwną, nieznajomą twarz. 

Mężczyzna był ubrany w podartą bluzę i stare
podziurawione spodnie. Zapytałem go, jak się nazywa,
a on poprosił o to, żeby mógł zjeść z nami kolację. Na
początku chwilę się zastanawiałem, ale potem się
ucieszyłem. Przemknęło mi przez myśl: Przecież
właśnie dla takich ludzi zostawiamy puste miejsce!
Tajemniczy Gość usiadł na dodatkowym miejscu.
Przez chwilę panowała cisza. Mój wujek poprosił go,
żeby opowiedział nam swoją historię.Chwilę się wahał,
w końcu zaczął:

Działo się to w 2000 roku. Miałem wtedy mieszkanie 
i rodzinę. Byłem żołnierzem. Walczyłem w
Afganistanie. Tam zdarzył się  wypadek… straciłem
rękę i wróciłem do Polski.
Zastałem tam mój dom, ale… pusty. Na drzwiach
wisiała kartka, że dom zostanie zburzony z powodu
zadłużenia. Nie wiedziałem, co się stało z żoną 
i dziećmi. W jednej chwili straciłem wszystko… Stałem
się bezdomny…
       Ta historia nas tak poruszyła, że większość
zaczęła płakać. Uświadomiliśmy sobie, jacy jesteśmy
szczęśliwi, że mamy dom i siebie. Pocieszyłem
bezdomnego i wszyscy w pogodnej atmosferze
zjedliśmy kolację. Bardzo lubię wspominać tę historię,
bo nauczyła mnie, co to znaczy stracić wszystko i jak
ważni są dla nas bliscy.

Dawid Lewandowski, V a

Pod koniec listopada i na początku
grudnia odbyły się szkolne
eliminacje do konkursów
wojewódzkich. Oto laureaci:
- j. polski - J. Krokos i A. Traczyk VIa
- j. angielski - K. Kleszcz VI c
- przyroda - Stanisław Puciata V c
- matematyka - Krzysztof Kleszcz 
i Wiktor Dzidziul VI c. Gratulujemy
uczniom i nauczycielom. 

Redaktor naczelna: 
p. Stanisława Grelowska
Redaktorzy:
Franciszek Nowak, Kasia Jaryst,
Julia Krokos, Amelia Wydra,
Szymon Pawlaczyk, Dawid
Lewandowski, Anna Traczyk

      Samorząd Uczniowski,
Wolontariat, Szkolne Koło Caritas

Redaktorzy pracujący pod opieką
p. Mai Strzelec: 
Martyna Majda, Julia Wałczacka,
Antonina Kopka

.
.
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Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada swo-
je święto obcho-
dzi najmilsza za-
bawka, najlepszy
przyjaciel dzieci 
i niezastąpiona
przytulanka –
pluszowy miś.
Tego dnia zaroiło
się w szkole od  

różnych przytulanek.  Można było
również uczestniczyć w akcji
„Przygarnij pluszaka”, dzięki temu
każdy miś znalazł swojego
przyjaciela. Choć trudno w to
uwierzyć, pierwszy miś maskotka
powstał 112 lat temu, ale do dziś
pozostaje jedną z
najpopularniejszych dziecięcych
zabawek na świecie. Światowy
Dzień Pluszowego Misia
ustanowiono dokładnie 
w setną rocznicę powstania
maskotki – w 2002 roku.
Lubimy ten dzień, bo pozwala nam
wrócić do wczesnego dzieciństwa i
bezkarnie przytulać ulubieńców.

                  Szkolne  Koło Caritas
                i Samorząd Uczniowski

Przygarnij pluszaka

.

Przytul mnie

M. Ł.

.

.
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Zajrzyj do biblioteki
Osobliwy dom pani Peregrine

Ransom Riggs

Książka pt.,,Osobliwy dom pani Peregrine'” opowiada o
szesnastoletnim chłopcu Jakubie, którego życie 
w jednej chwili wywróciło się do góry nogami. Chłopak
ten mieszka na Florydzie. Dziadek 
Jakuba od dziecka opowiadał  mu o swoich
przygodach, przeżyciach i ,,potworach”, przed 
którymi musiał uciekać z ojczystego kraju - Polski. 
Z czasem,  gdy chłopiec dorastał, przestawał 
wierzyć w opowieści dziadka. Prowadził normalne
i spokojne życie zwyczajnego nastolatka, do pewnego
dnia… Po tajemniczej śmierci dziadka Jakub trafia na
niezwykłą wyspę, by zgłębić jej tajemnice… Widzi tam
niebezpieczne dzieci… 
W tym momencie ten ekscytujący thriller dla młodzieży
sprawia, że nie można oderwać 
wzroku od kolejnych stron książki, ponieważ 
przygody bohatera wywołują ciarki na ciele
czytelnika… 
Jeżeli zainteresowałam was tą książką, to gorąco
polecam, sięgnijcie po nią!

Antonina Kopka

Jedna z najpiękniejszych książek na świecie – Mały
Książę została przetłumaczona przez największego
popularyzatora gwary poznańskiej Juliusza Kubla.
Książę Szaranek – bo tak brzmi tytuł –
opublikowany został przez wydawnictwo Media
Rodzina (współpracuje z nim także nasza 
uczennica, dziś pisarka, Eliza Piotrowska).
Premiera książki już w grudniu. Sporo osób 
marzy, aby znalazła się jako prezent pod choinką 
24 grudnia. Po Juliuszu Kublu spodziewać się 
można tego, że oprócz warstwy filozoficznej i
poetyckiej, pojawi się charakterystyczna dla niego
warstwa satyryczna, choć jak sam twierdzi, wynika
ona z twardej gwary. Najsłynniejszy cytat z utworu 
w gwarze brzmi: Dobrze się widzi aby sercym. 
To co jezd nojwożniejsze, jezd do ócz nie do
zobaczynio.
Ja uwielbiam teksty Juliusza Kubla. Jego Blubry
starego Marycha spowodowały,  że popłakałam 
się ze śmiechu i postanowiłam pisać pracę
magisterską z gwary mieszkańców Poznania.
Dziś z niecierpliwością czekam na Księcia Szaranka,
który po fragmentach przedstawionych w internecie
bardzo mi się podoba: nagrygolony był wąż boa, jak
śrutuje jakiegoś zwiyrzoka… 
Lubię taką zabawę językiem!

Maja Cieślak-Strzelec

Ciasto:
50 dag
mąki,
0,5 szkla-
nki cukru
pudru, 1,2
łyżki miodu,
0,5 Kasi, 
2 jajka, cu-
kier wani-
liowy,  łyże-
czka sody

Krem: 0,5 l śmietany kremówki, 3 łyżeczki żelatyny
Polewa: 1 puszka toffi
1.  Ze składników (na ciasto) zagnieć masę i  podziel
na dwie części.
2.  Formę wyłóż  jednym z ciast i upiecz. Tak samo
zrób z drugą częścią. Piecz 15 min w 200oC.
3.  Śmietankę ubij na puszystą masę (możesz dodać
łyżkę cukru pudru). Następnie dodaj rozpuszczoną
i ostudzoną  żelatynę.
4.  Na jedno z ciast ( to większe) wyłóż połowę
puszki toffi (krówki), ubitą śmietanę i przykryj drugim
ciastem. Lekko dociśnij.
5.  Na wierzch wyłóż pozostałą część toffi i posyp
posiekanymi orzechami laskowymi lub płatkami
migdałowymi (jak kto woli). SMACZNEGO! 

Julia Wałczacka
Ciasto toffi J. W.
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Zdobyły srebrny medal

Dnia 10.12.2016 r. w Zespole Szkół
nr 3 odbyły się Mistrzostwa Piły
Szkół Podstawowych w Rzucance
Siatkarskiej Klas IV 
w kategorii dziewcząt.
W zawodach wzięło udział dziewięć
szkół.  Każdą szkołę
reprezentowały dwie drużyny
dwuosobowe. Rozgrywki odbyły się
w dwóch grupach  na sześciu
boiskach. Obowiązywał system gry
każdy z każdym. Z każdej grupy
dwa najlepsze zespoły awansowały
do finału. W finale grały cztery
zespoły.

Naszą szkołę reprezentowały 
cztery uczennice klasy  IV c:
pierwszy zespół (Kozłowska Nadia,
Fąs  Antonina),
drugi zespół (Figurniak Natalia,
Lasecka Oliwia).
Nasz drugi zespół awansował do
ścisłego finału. 
W ramach rozgrywek
dziewczynom udało się  zdobyć
srebrny medal.Cieszymy się 
z sukcesu i gratulujemy!

Zuch dziewczyny

Hej! Dzisiaj kolejny numer o przygodach Felusia. Ostat-
nio opowiedziałam wam historię o tym, jak mój
maluszek nie chce nosić ubranka. Pewnie myśleliście,
że już nie

powinnam mu sprawiać takich prezentów, ale kiedy ostatnio byłam w sklepie, zobaczyłam
cudny czerwony sweterek z Rudolfem i kurteczkę a`la strój św. Mikołaja. Nie mogłam się
powstrzymać, a szczególnie, że nosy na tych strojach to małe pomponiki. No i się stało - 
kupiłam... Przyjechałam do domu i zawołałam Felusia, który po ułamku sekundy był już

w kuchni oczekując, że mam coś dobrego dla niego.
Felek zaczął machać ogonkiem i skakać na dwóch
łapkach. Ja byłam szczęśliwa, że mu się podoba.
Zmienił zdanie, kiedy założyłam mu kurteczkę.
Przestał się cieszyć. Stał się smutny, opuścił ogonek.
Jeszcze nie był w tym na spacerze, ale z tym malcem
nigdy nie wiadomo... Innym razem Feluś chował się
pod kołdrą. Ostatnio wyszłam z nim rano, umyłam mu
łapki i pierwsze co zrobił, to wskoczył na łóżko na
kołdrę. Powiedziałam mu, żeby zszedł, a on od razu
wszedł pod kołdrę i się nie ruszał. Tak jak gdyby go
tam nie było. Było to takie śmieszne... Taki właśnie jest
mój pupilek.

Martyna Majda Feluś

.

Martyna
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CZY WIECIE, CO TO SĄ
NIESPORCZAKI?

Franciszek Nowak

Kolega pyta
sąsiada: 
- Czy w tym
roku kupiłeś coś
pod choinkę? 
- Owszem,
udało mi się
kupić stojak.

Źródło:

Ja do niedawna nie wiedziałem o ich istnieniu, 
a to są najtwardsze stworzenia na Ziemi. 
Odkrył je prawdopodobnie wynalazca mikroskopu
Antoni van Leeuwenhoek. W 1702 r. w osadach z
rynny własnego domu zobaczył niezwykłe stworzenia
o ośmiu nogach. Niemal sto lat później włoski
naukowiec Lazzaro Spallanzani nazwał je
"tardigrada", czyli "wolno kroczące". Taką łacińską
nazwę noszą do dziś. Polska naukowa nazwa to
"niesporczaki". Są to mikroskopijne zwierzęta
długości zwykle 0,2 mm. Należą do bezkręgowców 
z grupy pierwoustych. Żyją w ekosystemach
wodnych i lądowych. Co dzień mijamy je na chodniku
czy w ogródku. Chociaż ich nie widzimy, żyją tam w
glebie, mchach oraz porostach. Zwierzęta te są
uznawane za najbardziej wytrzymałe na Ziemi.
Potrafią przeżyć wysuszenie trwające nawet 20 lat,
temperatury od zera absolutnego do +150˚C, mogą
znieść ciśnienie dochodzące do 7500 MPa (na dnie
Rowu Mariańskiego jest 113 MPa), czy dawkę
promieniowania gamma 5000 Gy (grej - ilość

energii promieniowania), przykładowo dla człowieka
dawka śmiertelna to 5 Gy.Te wszystkie niezwykłe
zdolności niesporczaków spowodowały, że stały się
modelem w badaniach astrobiologicznych i w 2008
roku wysłano je w przestrzeń kosmiczną. Jak się
domyślacie – przeżyły. Na początku tego roku pobito
kolejny rekord! Naukowcy wybudzili zamrożone
niesporczaki po 30 latach, była to hibernacja niczym
z powieści science fiction. Antarktyczny gatunek
niesporczaka Acutuncus antarcticus po 30 latach
spędzonych w zamrażarce poruszał się i rozmnażał.
Obecnie prowadzone są badania mające
przetestować skuteczność niesporczaków w
neutralizacji trucizn. Podobno ich ciała odznaczają się
wysoką odpornością na wszelkie toksyny i
substancje szkodliwe, jest to jednak ciągle badane.
Dr Łukasz Kaczmarek - zoolog i astrobiolog z UAM 
w Poznaniu mówi, że badania nad tymi stworzeniami
mogą w przyszłości pozwolić na skuteczniejszą
walkę z chorobami, ułatwić podróże kosmiczne i
umożliwić kolonizację innych planet czy księżyców.

Humor

Jasio pisze list
do świętego
Mikołaja: -
"Chciałbym
narty, łyżwy,
sanki i grypę 
na zakończenie
ferii
świątecznych".
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