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Nowy rok szkolny 

2021/2022 
 

 

 Witamy wszystkim uczniów w pierwszym wydaniu Gazetki Szkolnej „Okiem 

Ucznia” w roku szkolnym 2021/2022. Co prawda już mamy miesiąc październik, ale 

to dopiero drugi miesiąc nowego roku szkolnego, więc na przywitanie nie jest jeszcze 

za późno .  

 W czerwcu, progi naszej szkoły opuścili ósmoklasiści, ale już we wrześniu 

przyszli nowi uczniowie, pierwszoklasiści. Na rozpoczęciu roku szkolnego Pani 

Dyrektor na początek częstowała nowych uczniów słodyczami z rogu obfitości, który 

symbolizuje słodkie i spokojne wejście w życie edukacji. Uczniowie klas 7 i 8 

przygotowali krótkie przedstawienie witające uczniów, po którym odbyło się 

uroczyste pasowanie na ucznia naszej szkoły. Wychowawcami klas pierwszych 

zostały panie: 1a – pani Monika Jakubska, 1B – pani Magdalena Gawron, 1C – pani 

Monika Pisarek-Ziarkowska. Mamy nadzieję, że nasi milusińscy czują się już dobrze 

w naszej szkole.  
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 We wrześniu starsi z 

kolei uczniowie przeprowadzili 

wybory do Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego. Kandydaci 

przygotowali swój program 

wyborczy, który przedstawili 

na plakatach i zachęcali do 

głosowania przez szkolny 

radiowęzeł. Po głosowaniu i 

przeliczeniu głosów, 

przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została uczennica 8b Kornelia Goraus, 

jej zastępcą uczeń klasy 8k Stanisław Iwanek, a sekretarzem uczennica 6s Antonina 

Iwanek.  Gratulujemy i życzymy radości z czerpania wkładu w życie szkoły.  

 

 
 

 

Życzymy wszystkim uczniom, aby każdy wierzył w 

siebie, odkrywał swoje pasje, rozwijał talenty. 

Uczcie się, doświadczajcie, bawcie nauką . 
 

 

 
Opracowanie: Monika Jakubska 
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Znaki zodiaku 
 

 O znakach zodiaku decyduje data naszych urodzin. Znaki zodiaku pomogą Ci 

poznać lepiej siebie i innych. Nasze cechy charakteru są ściśle powiązane z konkretną 

datą urodzin, dlatego warto zgłębić wpływ planet na nasze życie. Niektóre znaki 

zodiaku są bardzo dobrze do siebie dopasowane, a inne mniej lub wcale. Sprawdź 

jakie wady i zalety mają bliskie Ci osoby. Dowiedź się co ich motywuje, co ich 

drażni lub co im sprawia przyjemność. 

 

Jaki znak zodiaku ma.... 
 

 

  

 Październik to dziesiąty miesiąc w roku, który na półkuli północnej jest 

miesiącem jesiennym. Co ciekawe, jest to najdłuższy miesiąc spośród wszystkich 

miesięcy, ponieważ mimo tego iż ma 31 dni, właśnie w nim następuje zmiana czasu z 

letniego na zimowy. Co za tym idzie, październik jest dłuższy o jedną godzinę od 

innych miesięcy mających 31 dni.  

 W miesiącu tym rodzą się osoby spod znaku Wagi oraz Skorpiona. Pierwszy 

znak zodiaku z października przypisany jest do osób uprzejmych, sympatycznych, 

choć trochę gadatliwych i niezdecydowanych. Całkowitym przeciwieństwem Wagi 

jest waleczny Skorpion – osoba silna psychicznie, niezwykle lojalna, ale niestety 

mściwa.  
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Październik – zodiak i jego opis 

Większa część tego miesiąca należy do 

znaku Wagi. Zodiakalne Wagi odznaczają 

się przede wszystkim wrodzonym 

poczuciem sprawiedliwości i dążeniem do 

równowagi. To siódmy astrologiczny znak 

zodiaku, który posiada wielu znajomych – 

każda Waga jest bardzo towarzyska i 

sympatyczna. Nie lubi się kłócić – robi to 

jedynie, gdy poczuje się pokrzywdzona, albo jest pewna, że zadziała się jakaś 

niesprawiedliwość. Zodiakalne Wagi posiadają też wrodzone poczucie piękna. 

Interesują się kulturą wysoką, są bardzo oczytane, ale niestety nieco leniwe. 

Uwielbiają długie dyskusje, mają w sobie wiele uroku, cenią sobie towarzystwo 

interesujących ludzi. Zwykle nie mają problemu ze znalezieniem miłości – 

wyróżniają się z tłumu swoją klasą i otwartością.  

 

Ostatnie dni tego miesiąca należą do znaku 

Skorpiona. Jest to znak bardzo tajemniczy, 

mściwy i zazdrosny, jednak nie ma 

lepszego przyjaciela nad Skorpiona. Ludzie 

spod tego znaku są niezwykle lojalni i dla 

swoich prawdziwych przyjaciół mogliby 

zrobić wszystko. Cenią sobie szczerość, 

cechują się siłą przebicia, a także posiadają głębokie pokłady wewnętrznej energii. 

Każdy Skorpion jest niezwykle silny psychicznie, uwielbia tajemnice i 

demaskowanie kłamstw. Przed Skorpionem niczego nie da się ukryć, bo to człowiek 

niesamowicie przenikliwy. Jest też jednak nieustępliwy, zaborczy i podejrzliwy. 

Mimo wszystko na co dzień Skorpion to sympatyczny człowiek. Warto pamiętać, że 

nigdy nie zaatakuje pierwszy, a jedynie odda cios – i to często po latach, kiedy 

nadarzy się okazja, by całkowicie pogrążyć przeciwnika. 

 Chcesz poznać cechy charakteru swojego znaku zodiaku? Czytaj gazetkę w 

następnych miesiącach . 

Źródło: znakodiaku.pl 

rodzice.pl 

Opracowanie: Monika Jakubska 
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DZIEŃ 

NAUCZYCIELA 
 

Kiedy obchodzimy to święto?  

 
Jest to święto na cześć nauczycieli obchodzone 14 października. Tego dnia uczniowie 

obdarowują nauczycieli prezentami, czasami również odbywają się liczne spektakle 

bądź apele. 

 

Powstanie Dnia Nauczyciela? 

 
Święto to ma upamiętnić rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Został on 

ustanowiony w 1972 roku, a od 1982 jest obchodzony pod nazwą Dnia Edukacji 

Narodowej. 

 

  
Źródło: internet 
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Dzień Nauczyciela w innych krajach  
 Argentyna – 11 września 

 Brazylia – 15 października 

 Chiny – 10 września 

 Czechy, Słowacja – 28 marca 

 Hiszpania – 27 listopada 

 Indie – 5 września 

 Litwa - 5 października 

 Malezja – 16 maja 

 Meksyk – 15 maja 

 Rosja – 5 października 

 Tajwan – 28 września 

 Turcja – 24 listopada 

 Ukraina – pierwsza niedziela października 

 Korea Południowa - 15 maja 

 

Trochę o Światowym Dniu Nauczyciela 

 
Święto to jest obchodzone pod patronatem UNESCO 5 października. Dzień ten 

ustanowiony został w 1994r. na pamiątkę podpisania w 1966r.  „rekomendacji w 

sprawie statusu nauczyciela”. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

wytrwałości, 

uśmiechu na 

twarzy każdego 

dnia oraz wielu 

sukcesów w pracy 

życzy Samorząd 

Uczniowski. 
 

Opracowanie: Julia Bukowiecka 
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HALLOWEEN 
Kiedy obchodzimy to święto? 

 
 Zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 

października. Tego dnia są organizowane przez mieszkańców różne zabawy. 

 

  Źródło: internet 

 

Zwyczaje w Halloween 
 Ten dzień jest najhuczniej obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 

Irlandii, a także w Wielkiej Brytanii. Głównym symbolem Halloween jest 

podświetlana od środka dynia z wyrzeźbionymi zębami. Do zabaw Halloween zalicza 

się jedną z najpopularniejszych zabaw, czyli “cukierek albo psikus”. Dzieci chodzą 

po okolicy z pudełkami na cukierki i odwiedzają mieszkańców. Gdy ktoś nie chce 

dać cukierka w zamian otrzymuje psikusa. 

 

  Źródło: internet 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/31_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/31_pa%C5%BAdziernika


9 

 

Krótka historia o Halloween  

 
Halloween nie jest świętem obchodzonym we wszystkich krajach, mimo że nie jest to 

święto urzędowe cieszy się dużą popularnością. Według drugiej teorii Halloween 

wywodzi się z obchodzonego w Europie północnej święta z okazji końca jesieni a 

początku zimy. Po 835 roku pod wpływem chrześcijaństwa zwyczaje święta zaczęły 

zanikać, gdy uroczystość Wszystkich Świętych została przeniesiona z maja na 1 

listopada. 

 

 Źródło: internet 

 

Halloweenowe zabawy to również przeskakiwanie przez świeczki, które są 

rozstawione w kole na ziemi. Świeczki, które nie zgasną, to szczęśliwe miesiące w 

przyszłym roku.  

Kolejna gra to wrzucanie orzecha do ogniska. Jeżeli orzech pęknie z trzaskiem, 

oznacza to odwzajemnioną miłość.  

Inną popularną zabawą jest zjadanie bez pomocy rąk wiszących na nitkach ciastek i 

owoców.  

 Źródło: internet 

Opracowanie: Julia Bukowiecka 
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Sportowa „Piętnastka” 
 

 W roku szkolnym 2021/2022 na łamach naszej gazetki, dział sportu będzie 

przedstawiał sportowe życie naszej szkoły. Zaczniemy od obchodów Narodowego 

Dnia Sportu.  

 

Narodowy Dzień Sportu to 

ogólnopolska akcja społeczna, która 

otwiera setki placówek sportowych w 

całym kraju. Ten dzień otwarty to 

tysiące bezpłatnych treningów, zajęć i 

wydarzeń sportowych rozsianych po 

całym kraju. Co roku w Narodowym 

Dniu Sportu bierze udział kilkaset 

tysięcy Polaków. Narodowy Dzień Sportu to wyjątkowy dzień w roku, kiedy chcemy 

zwrócić uwagę na wszystkich, którzy kochają sport. Razem pokażmy jak wielu 

Polaków żyje aktywnie! Tego dnia w kilkuset najważniejszych placówkach 

sportowych w Polsce organizowany jest dzień otwarty. Polacy będą mogli 

nieodpłatnie korzystać ze specjalnie zorganizowanych treningów z wielu dyscyplin 

sportowych, a część z nich będzie mogła odbyć trening z największymi sławami 

polskiego sportu – mistrzami i olimpijczykami. 

Narodowy Dzień Sportu w naszym kraju obchodziliśmy w tym roku 11 września.  

Wiele organizacji, klubów sportowych oraz szkół włączyło się w obchody tego dnia.  

Nie mogło zabraknąć i NAS – PIĘTNASTKI. W piątek 10 września wszystkie klasy 

podjęły wyzwanie w postaci aktywności fizycznej, które polegała na wykonywaniu 

przez każdego obecnego w tym dniu ucznia prostego ćwiczenia – pajacyki!! Wszyscy 

biorący udział walczyli o najlepszy czas dla swojej klasy. Było na co popatrzeć: 

śmiech, płacz, zagryzanie zębów, pot i wszystko co jest związane z wysiłkiem 

fizycznym. 

Serdecznie GRATULUJEMY!!! wszystkim uczestnikom za ambicję, poświęcenie i 

chęć włączenia się w to piękne przedsięwzięcie. 
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Dla klas 1-3 oraz 4-6 została przewidziana słodka nagroda!!! 

Najlepszą klasą wśród najmłodszych okazała się klasa 2a,  

natomiast wśród klas starszych klasa 5a. 

  

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie: Monika Jakubska przy współpracy z Hanną Zyg 
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Oscarowe „Okiem Ucznia”  
 
 Tegoroczna szkolna gazetka poświęcona będzie również wielkim wydarzeniem 

filmowym jakim są Oscary. Pokażemy historię kina, najciekawsze informacje z nim 

związane, jak również postaramy się przybliżyć oscarowe filmy, które wiele wniosły 

nie tylko w świat filmu, jak również były dla widza niezwykłą podróżą filmową. 

Postaramy się również przybliżyć postaci wielkich, światowej sławy aktorów. 

 

 

𝓢𝓹𝓸𝓽𝓴𝓪𝓷𝓲𝓮 𝔃 𝓧 

𝓜𝓾𝔃ą 

 

,,Film to nie jest matematyka. Każdy z nas ma inny gust’’ 

Autor: Dominika Ostałowsk 

 

 

 
Rysunek: Kornelia Goraus 

 

Film to pojęcie względne, dla każdego może znaczyć zupełnie coś innego. 

Dla niektórych może to być ucieczka od wszystkich zmartwień, dla zwykłego 

człowieka po prostu prosta rozrywka, natomiast dla konesera film to sztuka 

nieporównywalna do niczego innego. Prosty człowiek z łatwością stwierdzi, że to 

tylko nic nie warta praca ludzi.  

Czy faktycznie tak jest? Właśnie w tym artykule postaram się Wam 

uświadomić jak ciężką, ale owocną pracą jest tworzenie KINA. 

Pierwszy film został nakręcony wiele lat temu. W czasach, w których 

nastąpił niezwykły przewrót, bowiem w DWUDZIESTOLECIU 

MIĘDZYWOJENNYM! To właśnie bracia Lumière  pierwszy raz w dziejach 

kinematografii wyświetlili film w kinie przed prawdziwą publiką. Film trwał tylko 45 

sekund, a jego premiera odbyła się 28 grudnia 1895! Był to przełom, a dzięki 
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braciom Lumière zyskaliśmy tak piękny wynalazek jak KINO. Należy pamiętać, iż 

początki kina były głównie nieme, a obraz czarno-biały. Film niemy czy obraz bez 

kolorów nie przeszkadzał w tym, żeby narodziły się pierwsze gwiazdy ekranu.  

Czy twoim zdaniem da się zabłysnąć bez zdolności mowy? Oto przykłady osób, 

które swoja mimiką poruszyły niejedno serce!  

 

Charlie Chaplin to gwiazda szklanego ekranu. Wybitny w ruchu i komicznej 

kreacji scenicznej postaci ,,The Tramp’’ zmienił na zawsze dzieje kina. Był 

ewidentnie najbardziej utalentowanym aktorem kina niemego wszechczasów. Dziś 

takie talenty popadają w zapomnienie...  

 

Chaplin w latach młodzieńczych był nękany, mieszkał w sierocińcu mimo 

wszystko jednak stał się ikoną kultury popularnej. Do najwybitniejszych filmów 

Charliego należą:  

- ,,Gorączka złota’’ z 1928 roku 

- ,,Włóczęga’’ z  1915 roku 

- ,, Światła wielkiego miasta’’ z 1933 roku 

- ,, Brzdąc’’ z 1920 roku 

Charlie Chaplin w 1972 roku otrzymał Oscara za całokształt osiągnięć jako reżyser i 

aktor. 

 Rysunek: Kornelia Goraus 

 

CIEKAWOSTKA! 

UPSS... Nie zawsze była potrzebna mimika w filmach niemych? Ewenementem był 

jedyny w swoim rodzaju Buster Keaton tzw. ,, Kamienna Twarz Hollywood’’. Buster 

nigdy nie zmienił swojej mimiki zawsze była taka sama, a grał jedynie ruchem i tym 

samym rozśmieszał cały świat. 
Opracowanie: Kornelia Goraus  
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Okiem Czytelnika 

 Za nami dziesiąta, jubileuszowa odsłona  Narodowego Czytania – 

ogólnopolskiej akcji czytania polskich dzieł literackich, której patronuje Prezydent 

Polski. Akcję zainicjował w 2012 roku Prezydent Bronisław Komorowski, 

zapraszając do wspólnego czytania polskiej epopei narodowej „Pan Tadeusz” Adama 

Mickiewicza. Podczas kolejnych edycji czytano dzieła Aleksandra 

Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo 

vadis”  Henryka Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, 

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, nowele pozytywistyczne oraz „Balladynę” 

Juliusza Słowackiego. Do tegorocznej edycji wybrano „Moralność pani Dulskiej”, 

dramat Gabrieli Zapolskiej – „utwór piętnujący obłudę i zakłamanie, w którym 

odnajdujemy komizm i gorzką ironię oraz przesłanie moralne, które w imię 

uczciwości i sprawiedliwości każe potępić zło”. /z Listu Prezydenta RP Andrzeja 

Dudy/ 

 W spotkaniu z utworem Gabrieli Zapolskiej, które miało miejsce w naszej 

szkole 22 września, brali udział uczniowie klasy 8b oraz 8k. Fragmenty utworu 

aktorsko zaprezentowali uczestnikom: pani dyrektor Jolanta Malczewska, pani 

Marzena Jarosz i pani Renata Petrykowska–Cisek, pan Jacek Buszka, uczennice z 

klasy 8b Julka i Milena oraz Kornelia, która barwnie przedstawiła sylwetkę pisarki. 

Na zakończenie spotkania wszystkim uczestnikom wręczono okolicznościowy 

dyplom z pamiątkowym stemplem Narodowego Czytania. 

Zachęcamy do czytania wielkich dzieł polskiej literatury. 

 Źródło: internet 
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A oto fotograficzna relacja z Narodowego Czytania 

 w naszej szkole. 

 

Milena Szkup, Kornelia Goraus i 

Julia Bukowiecka 

 

pani dyrektor Jolanta Malczewska  i pan 

Jacek Buszka 

 

 
 

 

 

pani dyrektor Jolanta Malczewska 

i pani Renata Petrykowska-Cisek 

 

 

 
pani dyrektor Jolanta Malczewska i  

pani Marzena Jarosz 

 

 
 

 

Opracowanie: Monika Jakubska i Danuta Grodoń-Śliwińska 
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Kartka z kalendarza 
 

Miesiąc PAŹDZIERNIK 2021 
 

 „Nie można zmienić przeszłości, ale można kreować przyszłość…..” 

 

 

 
Opracowanie: Zofia Goraus 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

    

1  
Między-

narodowy Dzień 

Muzyki 

2 
Dzień Anioła 

Stróża 

 

3 
Dzień 

Polskiej 

Harcerki

 
4 
Światowy Dzień 

Habitatu 

 

5 
Światowy Dzień 

Nauczyciela 

 

6 
Dzień Borsuka 

 

7 
Dzień 

Wanny 

 

8 
Światowy Dzień 

Jaja 

 

9 
Światowy 

Dzień Poczty i 

Znaczka 

Pocztowego 

 

10 
Światowy 

Dzień Drzewa 

 

11 
Dzień 

Wychodzenia z 

Szafy 

 

12 
Dzień 

Bezpiecznego 

Komputera 

 

13 
Dzień 

Ratownictwa 

Medycznego 

 

14 
Światowy 

Dzień 

Wzroku 

 

15 
Światowy Dzień 

Mycia Rąk 

 

 

16 
Światowy 

Dzień Chleba 

 

17 
Dzień Poczty 

Polskiej

 

18 
Narodowy Dzień 

Pamięci 

Duchownych 

Niezłomnych 

 

19 
Dzień Szelek 

 

20 
Między- 
narodowy 

Dzień Szefa 

Kuchni 

 

21 
Dzień Bez 

Skarpetek 

 

22 

 

DZIEŃ 

CAPS 

LOCKA 

23 
Między- 

narodowy 

Dzień Pantery 

Śnieżnej 

 

24 
Dzień Bez 

Maila 

 

25 
Dzień Szewca 

 

26 
Światowy Dzień 

Donacji i 

Transplantacji 

 

27 
Światowy 

Dzień 

Dziedzictwa 

Audio-

wizualnego 

 

28 
Dzień Miło- 
śników 

Pluszaków 

 

29 
Dzień Internetu 

 

30 
Dzień 

Spódnicy 

 

31 
Światowy 

Dzień Miast 

 

 

ŻORY 
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Przepisy dla każdego  
 

 Przepisy na Halloween to nie tylko popularne paluchy wiedźmy, babeczki czy 

inne małe przekąski. Do przygotowania tych dań nie potrzeba wyszukanych 

składników ani gotowych dekoracji. 

 Z czym kojarzy się halloweenowa kuchnia? Przede wszystkim z 

dynią. Większość potraw przygotowywanych na święto strachów, bazuje na tym 

pomarańczowym warzywie. Dania na Halloween powinny być też pikantne i 

wyraziste w smaku. Nie może jednak zabraknąć również deserów dla najmłodszych. 

 Nawet jeśli nie obchodzisz tego święta, przepisy na Halloween z pewnością 

warto wykorzystać jesienią.  

Babeczki na Halloween w kształcie dyni 

Typowe babeczki na Halloween to muffinki udekorowane kremem. Wystarczą 

zwykłe silikonowe foremki na babeczki z kominem 

Składniki: 

 200 g puree z dyni (czyli upieczonej, ostudzonej i zmiksowanej dyni), 

 180 g mąki pszennej, 

 130 g cukru trzcinowego, 

 1 płaska łyżeczka sody 

oczyszczonej, 

 1 płaska łyżeczka proszku 

do pieczenia, 

 2 jaja, 

 70 ml oleju, 

 pół łyżeczki soli, 

 pół łyżeczki przyprawy 

do piernika, 

 250 ml śmietanki 30%, 

 3 łyżki cukru pudru, 

 lukier plastyczny 
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Sposób przygotowania: 

1. W jednej misce wymieszaj składniki suche: przesiej mąkę, wymieszaj z 

cukrem, proszkiem do pieczenia, sodą, przyprawą do piernika i solą. 

2. W drugiej misce umieść składniki mokre: do puree z dyni dodaj jajka i olej i 

utrzyj.  

3. Łyżka po łyżce dodawaj do dyniowej masy suche składniki, aż masa nabierze 

jednolitej konsystencji. 

4. Ciasto na babeczki przełóż do foremek z kominem, piecz około 25 minut w 

piekarniku nagrzanym do 180mstopni. Po upieczeniu ostudź i wyjmij z 

foremek. 

5. Schłodzoną śmietanę ubij na sztywno, pod koniec ubijania dodaj cukier. 

6. Kremem śmietanowym przełóż babeczki, by utworzyły dynię. 

7. Ogonek dyni uformuj z lukru plastycznego i umieść na wierzchu dyniowej 

babeczki. 

 

Pizza na Halloween 

W tej roli sprawdzi się klasyczna margherita udekorowana „pajęczą siecią” sosu 

serowego, ale możesz wybrać dowolne dodatki. Oto przepis na pizzę z patelni z 

halloweenową dekoracją. 

Składniki: 

 250 g mąki, 

 pół szklanki ciepłej wody, 

 1 opakowanie suszonych drożdży 

(7 g) 

 pół łyżeczki soli, 

 1 płaska łyżeczka cukru, 

 2 łyżki oliwy, 

 kilka łyżek przecieru 

pomidorowego, 

 kawałek żółtego sera, 

 2 łyżki twardego sera typu 

parmezan, 

 garść czarnych oliwek bez pestek. 
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Sposób przygotowania: 

1. W dużej misce wymieszaj mąkę, drożdże, sól, cukier, oliwę i ciepłą wodę, by 

powstała jednolita masa. Przykryj ściereczką i odstaw na około 20 minut. 

2. Rozgrzej suchą patelnię. Z ciasta uformuj placek o średnicy dna patelni, wyłóż 

go na patelnię. 

3. Smaż na wolnym ogniu przez około 5 minut, odwróć na drugą stronę. 

4. Wierzch posmaruj przecierem pomidorowym. 

5. Żółty ser pokrój na cienkie, długie paski o szerokości około 3 mm i ułóż na 

pizzy tak, by utworzyły sieć pająka. 

6. Twardy ser zetrzyj na tarce i posyp pizzę. Przykryj patelnię pokrywką, smaż, 

aż spód mocno się przyrumieni. 

7. Każdą oliwkę przetnij wzdłuż na pół, drugą połówkę potnij na paseczki, by 

imitowały odnóża pająka. Udekoruj pizzę. 

Źródło: polki.pl 

Opracowanie: Monika Jakubska 

 Źródło: internet 
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Źródło: internet – google.pl 


