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Maj i czerwiec to
miesiące zielonych
szkół. W naszej
zorganizowano aż trzy
wyjazdy. Poniżej
fotoreportaż z zielonej
szkoły Poddędie 2022.

C Z A S   Z I E L O N Y C H   S Z K Ó Ł
i kolorowych przygód

W dn. 16-20 maja br. klasy
IVa, IVb, Va i VIa spędziły
czas na zielonej szkole nad
morzem, a konkretnie w
Poddąbiu koło Ustki.
Uczniowie mieli okazję
zobaczyć dzieła rąk
ludzkich: Malbork, Ustkę,
Gdańsk oraz poznać piękno
przyrody Słowińskiego
Parku Narodowego i
nadbałtyckich klifów. 

(c. d. na s. 2)

24 czerwca 2022 r., tj. w
piątek odbędzie się
zakończenie roku
szkolnego. Wiele uczniów
się cieszy, bo wreszcie
rozpoczną się wakacje.
Niektórzy do tego
momentu odliczają już dni,
np. Maja Cz. Dziś więc
powiemy Wam, jak
wyglądać będzie ten
wielkopomny dzień.
       Na początku

powiemy Wam, o której
godzinie poszczególne
klasy zakończą rok
szkolny: klasy 1-3 –
o godzinie 8:30, natomiast
klasy 4-7 – o godz. 10:00,
także klasy 8 będą miały
uroczyste ukończenie
szkoły, ale
o 11.30. Wszystkie odziały
będą miały zakończenie w
sali gimnastycznej, a nie
w pracowniach, jak

to było w poprzednich
latach. Czy klasy ósme
przygotują na pożegnanie
szkoły i nas – ich
młodszych kolegów występ
artystyczny? Jest to
tajemnica i musimy
poczekać do 24 czerwca.
Ponadto w środę –
22.06.2022r. odbędzie się
msza święta z okazji
zakończenia roku.

Maja Czajkowska
 Karolina Zagórska

Wakacje tuż-tuż...

. SPPiece
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Na zielonej szkole
byliśmy
w Pechowym Parku
Narodowym. Tak
naprawdę
pojechaliśmy do
Słowińskiego Parku
Narodowego
w Łebie. A dlaczego
pechowy? Już
wyjaśniam! Drugiego
dnia zielonej szkoły
po śniadaniu
wyruszyliśmy
w drogę. Po
dotarciu, wyszliśmy
z autokaru i już na

miejscu
zatrzymywaliśmy się
przy każdej tabliczce
informacyjnej, a pani
przewodnik
opowiadała nam o
przyrodzie. Po kilku
kilometrach pani
zrobiła nam przerwę
i usiadłam na ławce
z koleżankami. Po
mojej lewej stronie
usiadł 6-klasista.
Wyciągnęłam
butelkę z wodą
i napiłam się.
Odłożyłam

ją na chwilę na
stolik, ale była
niezakręcona. Przez
przypadek
szturchnęłam ją,
a ona przechyliła się
i wylała na całe
spodnie 6-klasisty
i część moich.
Po przerwie, gdy
była zbiórka, mój
plecak był dziwnie
lekki. Postanowiłam
spojrzeć do niego,
a owej butelki
z wodą nie było.
Powiedziałam

„trudno” i poszłam za
grupą. Teraz
mieliśmy iść na
wydmy.
Gdy byliśmy już pod
wydmami,
zobaczyłam, że
niektórzy mają już
zdjęte buty, bo
właśnie tam
zaczynał się piasek.
Usiadłam na ławce
i postanowiłam też je
zdjąć. Włożyłam je
do reklamówki, po
czym poszłam.
Nagle moja

stopa uderzyła
o korzeń, który
wystawał z ziemi.
Odruchowo
usiadłam i zaczęłam
ściskać nogę. Po
jakiejś minucie
puściłam ją
i zobaczyłam, że
skóra była zdarta,
a pod skórą krew.
Dostałam od pani
plasterek i weszłam
na wydmę. Lecz
grupa poszła dalej,
a ja musiałam
zostać. Ale na

szczęście zostałam
z przyjaciółkami
- Lilą i Kornelią.
Okazało się też, że
Kornelia przez
przypadek wzięła tę
moją zagubioną
wodę. Gdy grupa
wróciła, mnie noga
tak bardzo nie bolała
i wszyscy wróciliśmy
do autokaru.
Wnioski są takie, że
ten park narodowy
został źle nazwany,
a przerwa nie
zawsze oznacza

odpoczynek. 
Karolina Zagórska

PPN, czyli PECHowy Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy, czyli miejsce pecha Widok na miejsce pecha

CZAS ZIELONYCH
SZKÓŁ

i kolorowych przygód

Nie zabrakło również
aktywności fizycznej:
gry w kosza, piłkę
nożną oraz ręczną,
siłowni na świeżym
powietrzu i zabaw w
samym ośrodku
wypoczynkowym:
dyskoteki, ogniska.
Jedzenie było dobre, w
pobliżu kawiarnia ze
smacznymi lodami,

a nieco dalej plaża z
niesamowitymi klifami.
Pogoda dopisywała,
humory również, o
czym przekonacie się,
oglądając zdjęcia
obok.
RED

W ośrodku

DM Karolina Zagórska

D. Czarnecka
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Dzień Dziecka
w naszej szkole

Hej! Dziś opowiem Wam, dlaczego we
wakacje lepiej pojechać na wieś. Lepiej,
ponieważ podróż na nią trwa krócej, niż
np. do Chorwacji i można się wiele
nauczyć, np. jeździć na koniach. Na
poprawę humoru polecam też spacery
po polu. A poniżej wywiad z
agroturystyką w tle.

Wywiad z Moniką Drągowską - moją ciocią.
Iga Chruścielewska: Jak długo zajmujesz się
prowadzeniem stajni?
Monika Drągowska: Mój pomysł na stajnię
narodził się w roku 2009, wtedy zaczęłam szkołę,
zaczęłam też pracę z końmi. Natomiast stajnia
w tym miejscu, w którym jest, z tymi końmi
funkcjonuje od 2014 roku.
ICh: Kto może jeździć na koniach?
MD: Na koniach może jeździć każdy, kto chce
tego spróbować, natomiast trzeba pamiętać, że
trzeba mieć dobre miejsce, trzeba pracować nad
równowagą. Mogą również jeździć dzieci
upośledzone intelektualnie, bo to poprawia ich
rozwój umysłowy i fizyczny. Jeśli chodzi o ludzi
zdrowych, to też mogą jeździć dzieci, mogą
jeździć dorośli, słowem każdy.
ICh: Ile masz koni w stajni?
MD: Aktualnie w stajni mam 10 koni, ale planuję
powiększać stajnię.

ICh: Co spowodowało, że się tym
zainteresowałaś?
MD: Założyłam się z wujkiem i wygrałam zakład,
i potem nie miałam wyjścia, i musiałam się tym
zająć. Ale tak naprawdę, to lubię pracować i ze
zwierzętami, i z ludźmi, obserwować ich,
wyciągać wnioski z ich zachowań i przekładać to
na dalszą pracę.
ICh: Jak często jeździcie w teren i jak to
wygląda?
MD: No staramy się jeździć dosyć często,
ponieważ jest to najprzyjemniejsza forma jazdy
konnej. W teren można pojechać na stępo, kłusa,
czyli taki spacerek po lesie, można pojechać na
szybkie galopy. Wszystko zależy od tego, jaki
w danym dniu mamy nastrój i czy jest potrzebne
wyciszenie, czy jednak adrenalina.
ICh: Co, Twoim zdaniem, przyciąga do tej
formy wypoczynku?
MD: No przede wszystkim relacja z dużym,
pięknym zwierzęciem, to chyba najbardziej
pociąga ludzi w jeździe konnej. To że tutaj to jest
jedyny sport w którym jest relacja między
człowiekiem a zwierzęciem. Nie jest to sower, nie
jest to skuter, nie są to wrotki - jest to żywe
zwierzę, które ma własny rozum i własne
pomysły. I dlatego warto jechać na wieś, a nie do
na przykład Anglii.
Iga Chruścielewska

W siodle

Na polu

Zawody naszych bliskich:
Agroturystyka konna – wywiad z P. Moniką

To wyjątkowe święto, szczególnie dla szkół.
Dlatego też w wyjątkowy sposób każdy
z wychowawców zorganizował ten dzień dla
swych wychowanków. Niektóre klasy tradycyjnie
spędziły go na seansie w kinie lub wyjściu na
lody, inne zaś spędziły go przy ognisku i z
kiełbaskami na patyku, grając w gry planszowe,
biorąc udział w zawodach sportowych lub
w pikniku z pizzą. 
Niektóre klasy zrobiły własny seans filmowy
w klasie z popcornem, kocykiem i poduszką. Nie
zabrakło też warsztatów tanecznych w szkole
tańca. Klasy drugie poszły do Łódzkiego Domu
Kultury na lekcję o efektach dźwiękowy w kinie.
Było jednym słowem: różnorodnie.
RED

. .

I. Chruścielewska

I. Chruścielewska

D. Czarnecka DM
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Pamiątki z wakacji

Inaczej zwana jest
nocą kupalną,
kupalnocką, sobótką
i palinocką. To
słowiańskie święto
związane z letnim
przesileniem słońca
oraz najkrótszą nocą.
Po wejściu
chrześcijaństwa
kościół katolicki
nałożył na nie dzień
św. Jana. To wtedy
rozpala się wielkie
ogniska, zwane
sobótkami. Pierwszy
raz tę nazwę

odnotowano w XIII w.
W obchodach
świętojańskich nie
tylko palono ogniska,
lecz też szukano
mitycznego kwiatu
paproci. Podobno w
nocy ten kwiat świecił
w miejscu, gdzie jest
skarb, lecz
znalezienie go nie
było proste, ale i tak
o północy ludzie szli i
szukali kwiatu.
Świętojańskie
zwyczaje docierały do
wielu regionów Polski.

Jednak
najważniejszym
zwyczajem, który
zachował się do
naszych czasów, jest
puszczanie na wodę
kolorowych wianków.
Była to czynność
wykonywana przez
znajdujące się na
wydaniu dziewczęta.
Wiły one z różnych
polnych i ogrodowych
kwiatów, takich jak
chabry, maki,
rumianki, ruty wianki,
które były

symbolem
panieństwa.
Przywiązywano je do
deseczki, ze
świeczką. Tak
wykonany wianek
puszczały na wodę.
U mnie w rodzinie też
jest taki zwyczaj,
jedziemy do cioci
i rozpalamy malutkie
ognisko, przez które
skaczemy i powinno
nam to przynieść
szczęście.
Natalia Dróżdż

Autorstwa SuuriMara - Praca własna, CC BY-SA 4.0,

Noc świętojańska, czyli noc poszukiwania
szczęścia  

Na ziemi jest dużo kamieni, jednak niektóre są
cenne i jeżeli je masz, możliwe, że jesteś

posiadaczem rzeczy wartej więcej, niż nawet
tysiąc gwiazd.

A. Zapart
Kamienie naturalne nie tylko przepięknie
wyglądają, lecz także fascynują magiczną
symboliką. Są wspaniałym dodatkiem do
biżuterii. Istnieją bardzo rzadkie kamienie, np.: z
odciskami łap dinozaurów lub ich piór oraz
odciskami roślin, np.: paproci (zdjęcie poniżej).
Wiele osób wierzy w magiczną symbolikę
kamieni naturalnych – podobno niektóre z nich
są w stanie dodawać energii, inne zaś uspokajają
lub wspomagają leczenie niektórych dolegliwości.
Można wierzyć w magię lub nie, jedna rzecz
natomiast pozostaje faktem: kamienie naturalne
są naprawdę przepiękne i stanowią doskonały
dodatek do biżuterii, a także mogą być oryginalną
ozdobą mieszkania.

Bursztyny! Można z nich robić biżuterię oraz
zdrowotne nalewki, często w bursztynie
odnajdziemy szczątki owadów zatopione w tym
minerale. Bursztyn to minerał, powstaje z żywicy
drzew iglastych, najczęściej spotykamy go nad
Morzem Bałtyckim. Kamienie najlepiej zbierać
nad morzem, bo mają najpiękniejsze kształty.
Ostatnio znalazłyśmy perełki, kawałki miedzi i
less'u.
PRZY ZBIERANIU KAMIENI NALEŻY:
- mieć na sobie rękawiczki,
- oczyszczać je delikatnie szmatką lub
pędzelkiem, wysuszyć na słońcu, a nie myć,
- trzymać je w pojemniku, ale nie wilgotne, a
suche.
Powodzenia w odkrywaniu, bo każdy kamień ma
swoją historię.

Ola Zapart

Pewnie gdy jesteście na wakacjach, to sobie
lubicie kupić pamiątkę, lecz nie zawsze jest tanio,
czasami jedna potrafi dużo kosztować. Dziś
powiem Wam, jak zaoszczędzić.
1. Będąc na plaży, można pozbierać muszelki,
kamyki itp. Na zielonej szkole znalazłam piękny
kamień z odciśniętymi muszelkami. Pięknie
wygląda na biurku jako przycisk do papieru.
2. Będąc na wsi, możecie rozglądać się za
przepięknymi i ciekawymi w kształcie patykami
lub korzeniami, a później wykorzystać je jako
stojak na biżuterię lub gumki/spinki do włosów.
3. Będąc w górach, to trzeba wręcz zrobić sobie
niesamowite zdjęcia, ponieważ one i
wspomnienia oraz to, co się samemu znajdzie, to
najcenniejsze pamiątki z wakacji. Miłych
poszukiwań. Natalia Dróżdż

TE ISTOTNE 
(I TROCHĘ MNIEJ)

KAMIENIE

https://commons.wikimedia.org
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EKO łodzianie
Z radością
informujemy, iż
uczniowie klasy 5b
Dominik Opas i
Krzysztof Klimas
zajęli II miejsce w
ekologicznym
konkursie
organizowanym przez
fbSerwis „Bądź Eko
Łodzianinem”

pod Honorowym
Patronatem
Prezydent Miasta
Łodzi Hanny
Zdanowskiej. 
Chłopcy nagrali spot
reklamowy promujący
właściwą segregację
śmieci. 
Uczniowie wraz z
Panią A. Pańczyk,

która koordynowała
konkurs w naszej
szkole, odebrali
nagrody na oficjalnej
gali w Urzędzie
Miasta Łodzi. 
Serdecznie
gratulujemy i
prosimy brać
przykład z
chłopców. 

Bycie EKO jest mega
ważne!
A. Pańczyk

. .

W wyniku
rozstrzygniętego
Szkolnego Konkursu
Historycznego
następujący uczniowie
zostali uhonorowani
przyznaniem
pierwszego, drugiego i
trzeciego miejsca:
1. miejsce: Dominik
Opas VB oraz Dorota
Kulik VIIa,
2. miejsce: Nikola
Romanowska VIIA,
Judyta Szmidt VIIIB,
3. miejsce: Nadia
Dąbrowska VIIB,
Oliwia Magdzińska
VIIA, Wiktoria
Banasiak VIIIA.
Pozostali uczniowie,

którzy wzięli udział w
konkursie otrzymają
wyróżnienia.
Dyplomy i nagrody
zostaną przekazane
uczniom podczas
zakończenia roku
szkolnego. Upominki
otrzymają również
uczniowie wyróżnieni.
Dziękujemy wszystkim
uczniom za udział w
konkursie i piękne
prace.
Przedstawiamy zdjęcia
najciekawszych prac.
Hanna Majkowska-
Pilarz, Donata
Michałus

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY 
'PODRÓŻE PO POLSCE'

WYBORY DO SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO 

SP 58 W ŁODZI

https://commons.wikimedia.org

Zachęcamy do
zapoznania się z
kandydaturami na
przewodniczącego SU
i następnie do udziału
w głosowaniu. Do
wyborów tym roku
stanęli: Martyna
Chodała z Va,
Weronika Bultrowicz z
VIa, Filip Janek z

VIa, Zuzanna
Kacprzak z VIa, Oliwia
Magdzińska z VIIa,
Blanka Niewiadomska
z VIIc i Magda
Sosnowska z VIIc.
Głosowanie odbedzie
się w środę
15.06.2022 r.
Zapraszamy do
głosowania. RED

A. Pańczyk A. Pańczyk

By Essjay - Own
work
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Exodus biblioteki

Taniec
Taniec to moja
największa pasja.
Trenuję od 5 lat
w szkole tańca
Reaktywacja w grupie
sportowej.
Zaprzyjaźniłam się
z wieloma ciekawymi
osobami, rozwinęłam
i nadal rozwijam swoje
umiejętności
w akrobatyce,
modernie i jazzie.
Często mam turnieje
na terenie Polski.
Ostatnio 23.04.2022
byłam we Wrocławiu.
Udało mi się zdobyć
dwa drugie miejsca
z Acro Dance i Jazz
Dance:))

Podróże
Kolejną moją pasją są
podróże. W weekend
majowy byłam na
wycieczce
w Niemczech.
Zwiedzaliśmy

miasto Poczdam,
a w nim Pałac
Sanssouci i park.
Dawną letnią
rezydencję Fryderyka
II Wielkiego. Są tam
piękne ogrody,
fontanny i budowle.
Byłam też w Berlinie -
zdjęcie obok, gdzie
odwiedziłam Pałac
Charlottenburg,
Kolumnę Zwycięstwa,
Bramę Brandenburską
i wiele innych
ciekawych miejsc.

Każdemu życzę, aby
miał jakąś pasję lub
zainteresowania, żeby
życie było ciekawsze.

Dorota Kulik

Brama Brandenburska
Moje trofea

Życie z pasjami 

Nowa biblioteka

Ostatnimi czasami
stała się rzecz
niesłychana: nasza
biblioteka się
przemieściła, po
prostu sobie, ot tak,
poszła (ale tak na
serio - po prostu
zmieniła lokum).
Została przeniesiona
z ogólnodostępnego
pomieszczenia na
parterze do sali na
drugim piętrze,
w którym wcześniej
była sala od języka
angielskiego. 
Nowa biblioteka

jest mniejsza w
porównaniu do
poprzedniej, regały
stoją wzdłuż ścian, są
też stoliki czytelni, ale
nie będzie stanowisk
komputerowych.
Trwają prace
porządkowe, po ich
zakończeniu spytamy
uczniów naszej szkoły,
czy ta zmiana jest dla
nich korzystna. 
Jak na tę chwilę
Teodor z IVa
stwierdził, że jest na
plus, ponieważ będzie
miał bliżej do biblioteki

i nie będzie musiał
schodzić po książki.
Inny z uczniów –
Gabriel też z IVa –
oświadczył: ”Dla mnie
to minus, ponieważ
wcześniej miałem
blisko do biblioteki z
sali gimnastycznej i
było tam więcej
miejsca”.
Niebawem, tj. w
nowym roku szkolnym
przygotujemy dla Was
reportaż nt. tej tak
ważnej rewolucji.
Natalia Dróżdż

D. Kulik
D. Kulik

DM
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Tradycyjna 
lemoniada

Powrót
Thorgala

Drama? Czemu nie! 
„Business Proposal”

Zbliżają się wakacje – a co za tym idzie
– długie wieczory, często spędzane na
nadrabianiu zaległości
filmowych/serialowych. Wiele osób
szuka jednak czegoś nowego. Jedną z
propozycji, którą mogę szczerze polecić
jest koreańska drama pod tytułem
„Business Proposal”.

Fabuła "Oferty
biznesowej" – bo taki
jest polski tytuł serialu
– opowiada o Shin Ha-
ri - średniozamożnej
pracownicy firmy
spożywczej, która, aby
pomóc przyjaciółce
(Jin Yeong-seo),
wybiera się na randkę
w ciemno. Nie
przypuszczała jednak,
że na spotkaniu pojawi
się dyrektor jej firmy –
Kang Tae-moo.
Kobieta stara się za
wszelką cenę
zniechęcić do siebie
mężczyznę, jednak
bezskutecznie – ten,
oczarowany
kandydatką, planuje
się z nią ożenić.
Czy Tae-moo odkryje

kim naprawdę jest Ha-
ri? Jak to wpłynie na
jej posadę w firmie?
Jakie będą
konsekwencje
kłamstwa? –
odpowiedzi polecam
szukać w serialu!
Drama ta jest bardzo
lekka i zabawna –
idealna na wakacje.
Produkcję można
znaleźć na takich
platformach jak CDA,
Netflix czy Asian Viki.
Zachęcam do
obejrzenia!
Blanka
Niewiadomska

https://commons.wikimedia.org/

Pokażę Wam przepis na lemoniadę. 
Potrzebne składniki:
- cytryna,
- limonka,
- mięta,
- woda niegazowana, 
- dzbanek na lemoniadę. 
Na początek kroimy cytrynę i limonkę na pół.
Następnie jedną połówkę cytryny oraz limonki
kroimy na plasterki. Teraz bierzemy dzbanek i
nalewamy wody, a następnie wrzucamy plasterki
owoców. Drugie połówki można wycisnąć do
wody, odczekujemy 15-20min i można dodać
cukier, a na koniec miętę. Gotowe!

Kornelia TraczLemoniada

Thorgal to jeden z najlepszych komiksów na
świecie. Rysuje go Grzegorz Rosiński - polski
grafik i malarz, a do 29 numeru scenariusz
pisał Jean Van Hamme. Obecnie możemy
cieszyć się z reedycji tego komiksu.
Jedną z najlepszych części tej serii jest "Alinoe"
(tom 8). Thorgal wypływa na stały ląd po zapasy
jedzenia. Aaricia - jego żona - z ich dzieckiem
Jolanem zostają sami na wyspie. Chłopiec
skarży się mamie, że dokucza mu samotność i
chce mieć przyjaciela. Jednocześnie Jolan
znajduje na plaży bransoletkę z dziwnym
napisem, który tłumaczy jako "Alinoe".
Następnego dnia okazuje się, że wymyślony
Alinoe naprawdę istnieje. Jest trochę starszym
chłopcem od Jolana, ma długie zielone włosy i
bardzo białą skórę. Zaskoczona Aaricia szuka
jego rodziców po całej wyspie, ale nikogo nie
znajduje. Wraca i zakazuje Jolanowi wychodzić z
domu, aż do powrotu Thorgala. Zdenerwowany
Jolan nakazuje Alinoe uderzyć swoją mamę.
Aaricia domyśla się, że Jolan tak bardzo chciał
mieć przyjaciela, że go stworzył. Niestety Alinoe
przestaje się słuchać Jolana...
Co było dalej, dowiecie się, czytając
"Thorgala". Wszyscy, którzy lubią dobre historie z
elementami horroru, będą usatysfakcjonowani.

Przedruk z: newsy-melchiora-34
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By by lwy -
https://www.flckr.com/photos/Iwy

Kornelia Tracz

By The RedBurn
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Powodzenia, Ósmoklasisto!

1.  ElonMusk: osoba najbogatsza na świecie jest
założycielem marki samochodów „TESLA”.
Urodzony w 1971 r. Aktualnie dyrektor generalny
i  główny techniczny w „SpaceX”. Dyrektor w
„TESLA”. Jest przedsiębiorcą i inżynierem. Jego
majątek jest szacowany na 217 mld dolarów.
2.  Jeff Bezos: urodzony w 1964 r. właściwie
Jeffrey Preston Bezos amerykański
przedsiębiorca, prezes, dyrektor generalny i
przewodniczący zarządu Amazon.com, od 2018
do 2021 roku najbogatszy człowiek świata
według rankingu agencji Bloomberg. Jego
majątek jest szacowany na 138,8 mld dolarów.
3.  Bernard Arnault: urodzony w 1949 r. francuski
biznesmen oraz prezes koncernu LVMH. Według
rankingu „Forbesa” z 2018 r. jego majątek
wyceniany jest na 150 mld USD. Bernard Arnault
pochodzi z bardzo zamożnej rodziny
przedsiębiorców z Roubaix niedaleko granicy z
Belgią.
4.  Ciekawostka: Karol Wiśniewski „Friz” jest na
40 miejscu najbogatszych ludzi na świecie.
Szymon Dolatowski

Drodzy Ósmoklasiści!
Ponieważ to ostatnie
dni, jakie ze sobą
spędzamy, my,
nauczyciele,
chcielibyśmy Wam
podziękować za
osiem lat wspólnej
nauki i życzyć
sukcesów w życiu. A
oto kilka słów od nas
dla Was: 

Pani Hanna
Majkowska: "Za
wspólne wycieczki
małe i duże, projekty,
spotkania z
ciekawymi ludźmi,
które pozwoliły lepiej
poznać przeszłość i
przyszłość.
Pani Ewa Studnicka:
"Walt Disney

powiedział: "Jeśli
potrafisz o czymś
marzyć, to potrafisz
tego dokonać". Życzę
Wam spełnienia
marzeń, zadowolenia
z siebie, radości na
każdy dzień".
Pani Donata
Michałus: „Dzięki za
kota Schrödingera

i wiele innych
ciekawych rozmów.
Wiele się o Was
dowiedziałam, wiele
nauczyłam.
Powodzenia!”
RED

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid

Ósmoklasisto, zainspiruj się! 
Czyli o najbogatszych

ludziach świata
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By KEBman - Own work, Public
Domain,

By Steve Jurvetson
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