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       Co się  
    wydarzyło
    w szkole?

 
27 października (w poniedziałek) uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w Podkarpackim Festiwalu Nauki i
Techniki odbywającym się  w Zepole Szkół im ks. dra
Jana Zwierza w Ropczycach. W imprezie
uczestniczyli najlepsi uczniowie naszego gimnazjum.
Wyjazd został zorganizowany przez dyrektora szkoły,
opiekę nad uczniami sprawowały panie Lidia Nykiel i
Monika Skiba. Młodzież miała okazję podziwiać
interkatywną wystawę pt. "Eksperymentuj" , pokazy
 "Muzyka" przygotowane przez Centrum Nauki
Kopernik, ekzpozycje instytucji, szkół i
przedsiębiorstw. Hala Widowiskowo - Sportowa  stała
się w tym dniu ropczyckim centrum nauki i techniki.
Swoje stoiska przygotowali m.in. Mielecki Portal
Lotniczy, Aeroklub Mielecki, Agencja Rozwoju
Regionalnego, Laboratorium Foto Lab oraz szkoły
średnie z Ropczyc. Zajęcia były bardzo interesujące,
młodzież naszej szkoły okazała się ciekawa nowinek
technicznych. Wszsycy mają nadzieję na udział w
podobnych warsztatach w niedługiej przyszłości.  
                                                        LN

 
      PODKARPACKI FESTIWAL NAUKI I TECHNIKI

Łamigłówki

Czarujemy?

Zamieniłem się w robota...Teraz to się pokręcimy..,

.
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         BIWAK HARCERSKI W MAŁEJ

       Co się
    wydarzyło
    w szkole?

W dniach 21-23.11.2014 r. harcerze wzięli udział w
biwaku andrzejkowym w Zespole Szkół w Małej. Biwak
został zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP
Ropczyce, a wzięło w nim udział około 80 harcerzy z
kilku szkół naszej gminy. Byli to uczniowie  klas IV-VI
szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-III
gimnazjum. Drużyna z naszej szkoły liczyła 8 osób,
które są uczennicami klasy IV i V szkoły podstawowej,
tj. Malska Marlena, Nykiel Dominika, Plezia Liliana,
Świstak Gabriela, Wójcik Aleksandra, Kramarz Natalia,
Więcek Natalia, Wiktor Dominika. Opiekunami
harcerzy byli: pani Paulina Piotrowska oraz pan
Bartłomiej Grabski. Trzydniowy biwak zapewnił
uczestnikom ciekawą formę spędzenia wolnego czasu
wśród rówieśników. Największą atrakcją okazały się
wróżby andrzejkowe. Uczestnicy biwaku dotarli
ponadto do Pomnika Chrystusa Króla, który znajduje
się na jednym z malowniczych wzgórz otaczających
Małą. W niedzielę, harcerze wzięli również udział we
mszy świętej w kościele pw. św. Michała Archanioła. 
                                    Paulina Piotrowska

Odpoczynek po ciężkim dniu

Harcerskie zabawy No to pośpiewajmy

.
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       Co się
     wydarzyło
     w szkole?

 
    OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE

     GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA 
            NIEPODLEGŁOŚCI

Składanie kwiatów

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

W związku z obchodami 96 rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę, w środę 12 listopada w 
naszej szkole odbyła się uroczysta akademia.
Uczniowie z klasy V i III gimnazjum oraz szkolny chór
przedstawili program słowno – muzyczny pt. „Ta, co
nie zginęła…”. Składały się na niego patriotyczne
wiersze i pieśni, fragmenty prozy, jak również
przemowa Józefa Piłsudskiego do żołnierzy. Całości
dopełniała scenografia, w której zamieszczono
narodowe symbole. Nie zapomniano również o
kotylionach, które są nieodłącznym atrybutem tego
święta. Część artystyczna została przygotowana
przez p. Monikę Skibę, p. Bartłomieja Wiktora i p.
Arkadiusza Zygmunta.                     
                                                            MS

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą
w kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego
w Ropczycach, w której wzięło udział wielu
mieszkańców, samorządowców, poczty sztandarowe
oraz harcerze. Po nabożeństwie przedstawiciele
ropczyckich samorządów złożyli wiązanki pod
tablicami pamiątkowymi przy kościele. Później
wszyscy długim sznurem, przy dźwiękach orkiestry,
przemaszerowali pod Pomnik Pamięci, gdzie kolejne
delegacje złożyły kwiaty. Do zgromadzonych
przemówił burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, który
przypomniał, czym jest niepodległość. Podkreślił, że to
dzięki oddaniu wielu pokoleń Polaków zachowaliśmy
niepodległość oraz naszą polską tożsamość. Naszą
szkołę reprezentowały harcerki z kl. V, I i III gimn, pod
opieką p. Juliana Parysia. Karolina Kramarz i Joanna
Wójcik pełniły honorową straż przy tablicach.
                                                   Joanna Wójcik
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       Co się
     wydarzyło
     w szkole?

 
Jak co roku w naszej szkole została zorganizowana
dyskoteka z okazji andrzejek, zazwyczaj
odprawianych  w nocy z 29 na 30 listopada. Ze
znanych nam przyczyn nasza zabawa wypadała 24
października, tj. poniedziałek i była dla uczniów klas 4-
6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum.  Za świetną
muzykę odpowiadali niezawodni chłopcy z Peverted
Deejays. O godzinie 16 zabawę rozpoczynała
podstawówka, calutką godzinę szalała i bawiła się na
całego. Niektórzy starsi koledzy mogliby wziąć z nich
przykład.  O godzinie 17 nadeszła pora na
wyczekiwane wróżby, jakich jeszcze nie było.
Dziewczynom z 3 gimnazjum, dzięki świetnym 
znajomościom, udało się zaprosić do szkoły parę
przeraźliwych, budzących strach i przerażenie duchów
oraz dwie nie mniej urocze czarownice, które zgodziły
się powróżyć uczniom z ręki. Niestety, żaden
nauczyciel nie skorzystał z okazji, aby dowiedzieć się,
co go czeka w przyszłości. Czarownice były tym
faktem bardzo zawiedzione. Oprócz tej atrakcji było
wiele innych wróżb, po zakończeniu których
podstawówka udała się do domu, a młodzież z
gimnazjum wparowała na parkiet. Przy dobrej
 zabawie, niestety czas szybko mija i nim się
spostrzegli zbliżał się koniec dyskoteki.
Ale tak udana zabawa długo zostanie w naszej
pamięci! :) 
                                              Kinga Bereś

 
           DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 

Imię mojej przyszłej żony to...

Co mnie czeka w przyszłości?

Kim zostanę w przyszłości?

Mam chusteczkę haftowaną....

.

.
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   LEKCJA Z UŻYCIEM TABLICY
            INTERAKTYWNEJ

       Co się
     wydarzyło 
     w szkole?

 
        WRÓŻBY ANDRZEJKOWE W PRZEDSZKOLU

Zestaw wróżb andrzejkowych

Żeby wróżby się spełniły...

Lekcja przy tablicy interaktywnej

 
18 Listopada 2014 roku po raz pierwszy użyliśmy
tablicy interaktywnej na lekcji. Już na przerwie
zaczęliśmy rozwijać kable i podpinać laptopa, aby nie
tracić czasu na matematyce. Po rozłożeniu całego
sprzętu, zaczęliśmy testować nową tablicę.
Oczywiście nie brakowało chętnych do tego
zajęcia. Każdy chciał napisać coś, albo narysować,
lecz nie każdy miał taką okazję. Atmosfera w klasie
była bardzo przyjemna. Cały czas coś się działo i nie
brakowało tematów do rozmów. Klasa bacznie
przyglądała się zmaganiom. Gdy nauczyliśmy się, jak
wszystko (no prawie wszystko) działa, wzięliśmy się
za naukę matematyki. Podczas lekcji korzystaliśmy z
elektronicznego podręcznika. Każdy z przyjemnością
chodził do tablicy i rozwiązywał kolejne zadania. Było
bardzo interesująco i nikomu z pewnością się nie
nudziło. Mamy nadzieję, że będziemy mieli więcej
takich lekcji.
                                               Sonia Strzok

 
28 listopada 2014 roku w przedszkolu dzieci
świętowały andrzejki. Potraktowaliśmy je na wesoło,
jak dobra zabawę: rzucaliśmy do studni grosik przez
ramię, żeby nasze wróżby się spełniły, ustawialiśmy
buty w stronę drzwi, ciągnęliśmy losy z zawodami,
przebijaliśmy szpilką papierowe serca, na których
wypisane były imiona dzieci. Sprawiło to nam wiele
radości i było miłym zakończeniem tygodnia w
przedszkolu.
 
HOKUS-POKUS
CZARY-MARY
ABY WRÓŻBY SIĘ SPEŁNIŁY, ZŁÓŻMY DARY
 
                                            Marta Mytych
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      Co się
    wydarzyło
    w szkole?

         WARSZTATY Z ZAKRESU PREFERENCJI
            I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

28 listopada br. uczniowie klasy III gimnazjum wzięli udział w warsztatach
z zakresu preferencji i predyspozycji zawodowej. Zajęcia prowadziła pani
Aldona Żaba – doradca zawodowy, psycholog z Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej w Ropczycach. Warsztaty grupowe pod nazwą „Moje
predyspozycje zawodowe” trwały trzy godziny lekcyjne. Uczniowie dostali
karty pracy, które miały na celu zapoznać z etapami trafnego wyboru
zawodu, zmotywować ich do wyboru odpowiedniego kierunku dalszej
edukacji, wzbudzić świadomość i odpowiedzialność za własne decyzje.
Zadaniem uczniów było wypełnienie kwestionariuszy na temat własnych
zainteresowań, pracy w kontakcie, uzdolnień i umiejętności, osiągnięć i
sukcesów oraz zalet osobistych-cech charakteru i temperamentu.
Trzecioklasiści z dużą dokładnością i zainteresowaniem uczestniczyli w
zajęciach. 
Miejmy nadzieję, że warsztaty pomogły w jakiś sposób gimnazjalistom w
podjęciu decyzji o dalszym kształceniu się.
                                                             Martyna Tokarz

.

Trzecioklasiści z panią pedagog

.
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      Co się
    wydarzyło
    w szkole?

 
                      OGŁOSZENIA

        TURNIEJ MIKOŁAJKOWY 2014
 
Zapraszamy reprezentacje chłopaków z klas IV, V, VI
SP i I, II, III gimn. do udziału w meczu piłki nożnej.
Turniej odbędzie się 5 grudnia 2014 r.
 

1. Mecz trwa 14 minut, połowa 7 minut i zmiana
stron.

2. Gramy trzech w polu z jednym bramkarzem,
mogą być wykonywane zmiany z ławki
rezerwowej.

3. Najpierw będą rozegrane mecze pomiędzy
klasami 4-6, później klasy 1-3 gimn., zwycięzcy
tych klas zagrają między sobą.

4. Na końcu będzie rozegrany mecz: reprezentacja
gimnazjum VS reprezentacja nauczyciele.

5. Gramy zasadami, jakie obowiązują na hali.
6. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni przez Świętego

Mikołaja
                    
                  Zapraszają opiekunowie SU:
            p. Marta Zajchowska, p. Julian Paryś
 

       HARCERSKA GWIAZDKA Z NIEBA
Nadchodzą święta Bożego Narodzenia. RAZEM
możemy sprawić, by były one wyjątkowe dla
najuboższych rodzin z naszej okolicy. Komenda Hufca
ZHP w Ropczycach, tak jak w ubiegłym roku,
organizuje akcję „Harcerska Gwiazdka z Nieba”.
Akcja ma na celu zbiórkę najbardziej potrzebnych
rzeczy, tj. środków czystości, żywności, pościeli,
koców, ręczników, przyborów szkolnych, zabawek,
odzieży i obuwia. Możliwa jest również pomoc
finansowa. Zebrane rzeczy zostaną przekazane
najbardziej potrzebującym rodzinom. Bardzo prosimy o
włączenie się do naszej akcji. Zbiórkę darów
prowadzimy od dnia 20.11.2014r. do 18.12.2014r. w
siedzibie Komendy Hufca w Ropczycach przy ul.
Sienkiewicza 1 pok. 211 w godz. od 10.00 do 15.00.
Koordynatorami akcji są: Genowefa Zygmunt,
Małgorzata Bernat, Diana Proczek, Agnieszka Raś.
Każda chwila, to szansa, by zmienić świat na lepszy.
Bez Państwa pomocy nie damy rady. Z całego serca
dziękujemy za zaangażowanie w tak szlachetny cel.
          Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
    Komendantka Hufca phm. Wioletta Czemarnik

. .



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 4 12/2014 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZK@LNE ECH@

      Co się
    wydarzyło
     w szkole?
    Sportowe      
     newssy

31 października 2014 r. najmłodsi uczniowie naszej
szkoły z klas „0”, I, II, III wraz z wychowawczyniami
byli w Ropczycach w Centrum Kultury na
przedstawieniu teatralnym pt. „Alicja w Krainie
Czarów”. Niektórzy uczniowie mieli pierwszy raz
okazję obejrzeć grę aktorów na scenie z bliska.
Przedstawienie było bardzo ciekawe, barwne i wesołe.
Wszyscy z zaciekawieniem przyglądali się
rekwizytom, dekoracjom i strojom aktorów.
Największą niespodzianką były bańki mydlane, które
aktorzy „wypuścili” w stronę publiczności.
Spowodowało to wielkie poruszenie i radość u dzieci.
Wyjazd był bardzo udany i na długo pozostanie w
pamięci najmłodszych.
                                              Marta Mytych

 
          TEATRZYK "ALICJA W KRAINIE CZARÓW"

Najmłodsi pzed teatrzykiem

Rozgrywki tenisa stołowego

 
              DRUŻYNOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

 
Na sali gimnastycznej ZS w Łączkach Kucharskich w
dniu 31 października 2014 roku odbył się turniej Tenisa
Stołowego. Wzięło w nim udział 18 drużyn z terenu
naszej gminy, 12 zespołów chłopców oraz 6 zespołów
dziewcząt. Z powodu dużej liczby zgłoszonych drużyn
pojedynki rozgrywano do dwóch wygranych setów.
Przegrana drużyna odpadała z dalszej gry.
 
Drużyny z naszej szkoły występowały w składzie:
Natalia Bereś, Gabriela Mardeusz, Kinga Bereś,
Karolina Kramarz, Grzegorz Wanat, Casper
Kaznecki, Damian Wanat, Mateusz Marciniec.
 
Najlepsze III miejsce zajęły Natalia Bereś i Karolina
Kramarz, a IV miejsce Damian Wanat i Mateusz
Marciniec.
 
                               Wiesław Maciołek

.
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   Twórczość  
   uczniowska

         RECENZJA FILMU "PIANISTA" ROMANA       
                            POLAŃSKIEGO

To było na lekcji języka polskiego. Pani oznajmiła nam,
że będziemy oglądać film pt. „Pianista” w reżyserii
Romana Polańskiego, przedstawiający losy głównego
bohatera, Władysława Szpilmana, który był Żydem. W
roli głównej wystąpił Adrien Brody. Dlaczego taki tytuł?
Sama na początku nie wiedziałam, ale wszystkiego
dowiedziałam się po zakończeniu oglądania filmu.
Reżyser przedstawia nam historię bohatera i jego
ciężką walkę o przetrwanie wśród ludzi w getcie, gdy
na Polskę zaatakowali Niemcy i rozpoczęła się II
wojna światowa. Film pokazuje okrucieństwo wobec
Żydów, szydzenie i upokorzenia ze strony nazistów.
Główny bohater Władysław był wielkim, znanym i
cenionym muzykiem, który mieszkał wraz z rodziną w
przedwojennej Warszawie. Szpilman jest zmuszony
sprzedać swój fortepian, by mieć pieniądze na
jedzenie. W listopadzie 1940 roku Żydzi zostają
przeniesieni za mury getta, gdzie są traktowani w
sposób nie do wyobrażenia. Połowa z nich jest
bezdomna, kolejni nie mają co jesć, umierają, a ciała
są porozrzucane po ulicach.  W lipcu 1942r. Niemcy
zaczynają wywozić  Żydów do obozów pracy na
wschodzie. Szpilman zostaje uratowany przez
znajomego żydowskiego policjanta, po czym ucieka i
rozstaje się z rodziną. Po ucieczce, pianiście
pomagają polscy przyjaciele. Jednak, gdy w 1944r.
wybucha postanie warszawskie, bohater po raz kolejny
musi walczyć o życie. Chodząc głodny, bezdomny,
oziębły i zmęczony, znajduje schronienie na strychu
zrujnowanego budynku. Szukając jedzenia,
spotyka niemieckiego oficera – Wilma Hosenfelda i
mówi mu, że był pianistą. Niemiec pokazuje mu
fortepian i każe coś zagrać. Grał tak pęknie, że
Niemiec postanowił pomóc pianiście i przez kolejne dni
przynosił mu pożywienie oraz oddał mu swój oficerski
płaszcz. Po zakończeniu wojny Szpilman znów
pracuje, grając na pianinie. Dochodzą do niego wieści
od przyjaciela o przetrzymywanym Niemcu, który
wspomniał mu, że kiedyś uratował pianiście życie i
teraz sam oczekuje pomocy. Pomimo ciężkich
poszukiwań, Szpilman nie mógł odnaleźć człowieka,
który mu bardzo pomógł. 
W filmie wstrząsnęły mną sceny zabijania Żydów.

Przejmującym momentem było dla mnie ciągłe
utrapienie i ukrywanie się bohatera, oraz ruiny domów,
zniszczenia. Siedząc i oglądając niektóre
makabryczne sceny, ogarnął mnie gniew i smutek.
Zrozumiałam, że każdy mógłby znaleźć się w takiej
sytuacji, lecz nie każdy walczyłby o życie tak, jak robił
to pianista. Podziwiam zachowanie Polaków, pomimo
zagrożenia starali się pomagać oraz podziwiam
postać  oficera niemieckiego, również za dobre serce,
które okazał Szpilmanowi.
Zachęcam młodzież do oglądnięcia tego filmu,
ponieważ wywarł na mnie duże emocje. Nauczył mnie
tolerancji, dobrych wartości i tego, że mimo
wszystko musimy umieć pomagać innym ludziom, bez
względu na niebezpieczeństwo, jakie może nas
spotkać.
                                        Martyna Tokarz

. .
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    Twórczość  
   uczniowska

            Okonin, 23.11.2014r.
Kochana Marlenko!
Bardzo dziękuję Ci za Twój ostatni
list, książka, którą mi w nim
poleciłaś była świetna. Nie
pozostanę Ci dłużna i również
zachęcę Cię do przeczytania
czegoś nowego. Z pewnością
nieraz słyszałaś o wielkim kinowym
hicie pt. „Hobbit”. Nie zamierzam
wcale namawiać Cię na wyjazd do
kina, oj nie. Otóż
większość hitów, „Hobbit” również,
to najpierw były książki.
W pierwszej kolejności, bez
wyjątku powiem je każdy
przeczytać, zanim obejrzy film. Nie
przeciągając, opowiem Ci teraz
krótko, o czym opowiada ta
książka.
Bilbo Baggins, poczciwy,
szanowany hobbit, który lubi
dobrze zjeść, zapalić fajkę i
poleniuchować, pewnego dnia, za
sprawą czarodzieja Gandolfa
wyrusza w podróż pełną przygód.
Dołącza do kompani krasnoludów i
wciela się w rolę włamywacza.
Hobbit z początku niechętnie godzi
się na całą wyprawę, lecz z
czasem odkrywa w sobie cechy
włamywacza i każda przygoda,
często mimo wielu niedogodności,
jest dla niego coraz większą frajdą.
Podczas całej podróży po skarb
krasnoludów, który skradł przed
wielu laty zły smok, Smaug,
kompania spotyka różne
stworzenia, o których Bilbo słyszał
tylko z opowieści. Już na początku
mają nieprzyjemne spotkanie z
trolami, później docierają do doliny
Rivendell, zamieszkanej przez elfy.
Kiedy znajdują sięw Górach
Mglistych, zaczynają się dla nich
kłopoty z goblinami, ale dzięki tej "Hobbit"
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przygodzie hobbit znalazł czarodziejski pierścień, który czyni swojego
posiadacza niewidzialnym i poznaje Golluma. Po opuszczeniu Gór, gdy
wszyscy myślą, że uwolnili się od problemów, napada ich zgraja wargów,
które sprzymierzyły się z goblinami. Z tej zasadzki wybawcze okazują się
być orły, które zabierają kompanię z polany i przenoszą pod Samotną
Skałę, spod której wyruszają do Beorna – człowieka zmieniającego skórę.
Po gościnie zaczyna się dla nich niemiła przeprawa przez Mroczną
Puszczę, w której spotyka ich mnóstwo okropności, takich jak uwięzienie
przez pająki, czy trafenie do lochów leśnych elfów. Tutaj właśnie pierścień
Bilbo okazuje się bardzo przydatny. Na końcu udaje się im dotrzeć do
Góry, w której smok strzeże ich skarbów, ale dopiero wtedy zaczynają się
prawdziwe kłopoty. Przed odzyskaniem złota czeka ich jeszcze
pokonanie Smauga i Bitwa Pięciu Armii. Czy udało im się odzyskać skarb,
czy pokonali smoka i jak skończyła się bitwa? No cóż, nie sądzisz chyba,
że zdradzę Ci zakończenie.
Jeśli zaciekawiło Cię to krótkie streszczenie, to przeczytaj książkę i
dowiedz się o wszystkich przygodach hobbita ze szczegółami. Jak dla
mnie, ta lektura jest naprawdę godna polecenia. Warto zobaczyć, jak
można zmienić się w przeciągu roku, na przykładzie zwykłego hobbita.
Mam nadzieję, że wzbudziłam chociaż trochę Twoją ciekawość i
przeczytasz tę książkę, po czym napiszesz do mnie, czy rzeczywiście
było warto.                         Całuję, Natalia Bereś

.Natalia Bereś
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                      PLOTKI, PLOTECZKI

Witamy w kolejnym wydaniu naszych szkolnych ploteczek.

Zacznijmy od klasy IV. Chyba się nie wyszaleliście na dyskotece, co nie? :) Nie ma co powiedzieć, niektórzy
szaleli na całego, a inni niestety podpierali ściany, zamiast potańczyć. Trochę więcej ruchu panie i panowie! :) Nie
przestraszyliście się przypadkiem ducha, bo za każdym razem jak przechodził najmłodsze panie uciekały, jak
najdalej haha ;3
Kolejną klasą jest klasa V. Chłopcy porywali się do tańca, jak nigdy. Nikt nie podpierał ścian, a to wielki sukces :)
Już nieczęsto widujemy Kacpra z Natalią, hmm... dlaczego? Częściej widujemy Cię, nasza droga Natalko, z
Dominikiem :) Dziewczyny, podbijacie fejsa swoimi zdjęciami!! XD Za make-up dostajecie 6 bo super
wyglądałyście :)
Dziewczyny z najstarszej klasy podstawówki na dyskotece były bardzo ładnie ubrane. Dla kogo się tak
wystroiłyście? :D Podobno miałyście bardzo ciekawe wróżby, czyż nie? :) A do 'cyganek' nie podchodziły tylko
dziewczynki, panowie też się skusili na wiedzę o przyszłości ;p
Czas na kociaki. Paweł, co za niesamowita zmiana! Dziewczyny często chodzą rozkojarzone, ciekawe
dlaczego?XD
Szlachta młodsza w tym miesiącu pierwszy raz uruchamiała tablice, gratulacje, że niczego nie zepsuliście! :D
Cóż by tu jeszcze powiedzieć? Coraz częściej widujemy Gabrysię smutną, co się stało? Nie ma powodów do
smutku, w końcu za niedługo Święta i wolne! :D
Oj, nasi lordowie coś ostatnio przycichli! Ale nie ma powodów do zmartwień, bo na pewno to nadrobicie :)
Dziewczyny "densiły" nie tylko z naszymi gimnazjalistami, ale również z DJ'ami haha do nauki, a nie miłość wam
w głowie! W kwietniu już egzamin więc do pracy!
To już tyle w tym numerze, papatki :)
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