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Czy wiesz, że...
Październik jest dzie-
siątym miesiącem roku i 
liczy 31 dni. Jest on 
najdłuższym miesiącem 
całego roku. Dzieje się 
to za sprawą zmiany 
czasu z letniego na 
zimowy w ostatnią 
weekendową noc z soboty 
na niedzielę, kiedy 
przesuwamy zegarki do 
tyłu o godzinę. Jest on 
również ulubionym 
miesiącem śpiochów, 
gdyż wtedy śpimy o 
godzinę dłużej. Nazwa 
miesiąca pochodzi od 
słowa „paździerze” 
oznaczającego „odpadki 
od lnu lub konopi”. W 
październiku odbywa się 
największy festiwal 
piwa - „OKTOBERFEST”

Wydarzenia miesiąca
Dzień Edukacji Narodowej, Rocznica 

wyboru kardynała Wojtyły na 
Papieża, zmiana czasu letniego na 
zimowy (noc 25/26 października)

Dzień Edukacji Narodowej
Święto pedagogów, potocznie lub 
raczej tradycyjnie zwane dniem 
nauczyciela, od 1982 roku zostało 
nazwane Dniem Edukacji Narodowej. 
Obchodzone jest 14 października. 
Nazwa święta pochodzi od powołanej 
przez Sejm w 1773 r., z inicjatywy 
króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, Komisji Edukacji 
Narodowej - pierwszego w Europie 
ministerstwa oświaty, które zajęło 
się reformowaniem szkolnictwa w 
Polsce...

     więcej strony 6-7

Kalendarium października
05 – Światowy Dzień Nauczyciela (ONZ)
09 – Dzień Znaczka Pocztowego
17 – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
31 – Światowy Dzień Oszczędności

12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z 
zakupionym numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do 31 
października 2008 r. Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna 
nagroda – akcesoria komputerowe o wartości około 50zł.

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

Zad.1

Przyjrzyj się temu ciągowi 
liczb i powiedz według 
jakiej reguły jest on napisany

4 , 2 , 10 , 9 , 1 , 8 , 5 , 7 , 6 , 3

Zad.2
Jakie cyfry kryją się pod literami 
D, E, M, N, O, R, S, Y?
Każde dwie takie same litery 
zastępują takie same cyfry (nie liczby!). 
Każde dwie różne litery zastępują 
dwie różne cyfry.

 S E N D
+ M O R E 
M O N E Y 

Zad. 3

Poniżej jest 25 pól. Z danego 
pola można patrzeć w pionie, 
w poziomie oraz po skosie. 
Wpisz po pięć liter A, B, C, D, 
E, jedna w jednym polu, tak 
aby dwie takie same litery nie 
widziały się wzajemnie.
Przykład poniżej ilustruje 
"widzenie" z pola.

Zad. 4
Ile trójkątów znajduje się na obrazku?

CAŁY NUMER 
W KOLORZE

cena 1zł



TELEFONY KOMÓRKOWE

      Pierwszy telefon bezprzewodowy powstał w 1957 roku. Miał on wielkość 
walizki i ważył ok.40 kg. Wielkość i cena, która równała się wartości 
samochodu dobrej marki nie była zbyt atrakcyjna. Dlatego od tej pory 
informatycy i konstruktorzy znanych firm zaczęli konstruować coraz 
nowocześniejsze i wygodniejsze w obsłudze modele telefonów. W 1973 roku 
Martin Cooper stworzył pierwszy telefon komórkowy.
         Od początku swojego istnienia telefony 
komórkowe przeszły totalną metamorfozę. Dziś 
są tak małe jak karta kredytowa, ale potrafią tyle, 
ile mały komputer. Takie wyposażenie komórek jak 
aparat fotograficzny, MP3, kamera czy dostęp do 
internetu nie robią już na nikim wrażenia, a kalendarz 
czy budzik znajduje się w każdym najtańszym modelu. 
Producenci prześcigają się jedynie w uzyskiwaniu 
coraz to ciekawszych kształtów i łatwiejszym sposobie
obsługi - tu rewolucyjny był ekran dotykowy. Mimo że poziom jaki został 
osiągnięty w dziedzinie technologii jest bardzo wysoki, nadal powstają nowe 
pomysły systemów i gadżetów, które mają ułatwiać nam życie i przy tym 
interesującą wyglądać. 

Nowe technologie mogą 
zaskakiwać. Już za kilka lat telefon 
może nam służyć jako karta 
kredytowa i nie chodzi tutaj o 
przesyłanie pieniędzy przez konto 
internetowe. Aby coś kupić wystarczy 
zrobić zdjęcie komórką tej rzeczy, a 
odpowiedni program po przetworzeniu 
wyśle sygnał do wirtualnego sklepu, 
gdzie zamówienie zostanie 

zrealizowane. W celu wyeliminowania fałszywych zakupów będzie 
wykorzystany np. system uruchamiający telefon na podstawie zapamiętanego 
obrazu oka. Działa jak kod PIN, ale tego nie da się złamać, bo skanu oka nie 
da się podrobić. Nikogo uz nie dziwią telefonyw formie plomby w zębie lub 
opaski zawijane na ręku. Zbliża się czas, gdy gadżety agenta 007 staną się dla 
nas codziennością, bo już dzisiaj można kupić telefon, który wygląda jak 
zegarek na rękę.

Na zdjęciach pierwszy telefon komórkowy – Motorola – ważył ponad 
4kg i pozwalał na przeprowadzenie 30 minut rozmowy oraz kosztujący ponad 2 
mln zł wykonany ze złota, platyny i diamentów, niezwykle wytrzymały i 
najbardziej efektowny ze wszystkich telefonów dostępnych na rynku - 
GOLDViSH.

Tekst opracowała Olga Molas, kl. IIID
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Drodzy Czytelnicy

Oddajemy dziś w Wasze ręce reaktywowany po przerwie pierwszy 

numer gazetki szkolnej Gimnazjum im. Jana  Zamoyskiego  

w Starym Zamościu – „Kanclerzyk”.

Nasze pisemko kierujemy głównie do uczniów gimnazjum, ale liczymy, 

że spotka się ono z zainteresowaniem wszystkich tych, którzy są związani z naszą szkołą.  

Zamierzamy, by ukazywało się raz w miesiącu. 

Z” Kanclerzyka" dowiecie się o wielu dawnych i nowych, ale zawsze interesujących dla Was 

wydarzeniach, dzięki przeprowadzanym wywiadom poznacie bliżej nauczycieli, swoich kolegów, 

ludzi związanych z gimnazjum, przeczytacie  ciekawostki, znajdziecie strony poświęcone swojemu 

hobby, staniecie przed szansą wygrania cennych nagród, poznacie swoją przyszłość . Na stronach 

„Kanclerzyna” będziecie mogli przesłać życzenia, pozdrowienia, umieścić swoje ogłoszenie. Nieraz 

będziecie się śmiać  do rozpuku łamać, głowy, rozwiązując tajemnicze zagadki i wyrafinowane 

zadania logiczne, ale… nie zabraknie też tekstów poważnych i ważnych, skłaniających  do 

refleksji kilkunastoletniego człowieka u progu startu w dorosłe życie. 

Pamiętacie jednak - to jest gazetka  szkolna - możecie pisać do niej również WY! i to bez 

względu na to czy uczęszczacie do pierwszej czy trzeciej klasy gimnazjum, czy jesteście 

prymusami, czy przechodzicie chwilowe kłopoty - wsłuchamy się w każdy głos, opinię, sugestię, 

zamieścimy Wasze teksty, zdjęcia, rysunki, a jeśli sobie tego życzycie, zachowamy anonimowość 

autora. Pragniemy, byście współredagowali  gazetkę.

Dzielcie się zatem z nami swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami, sukcesami, radościami i 

troskami, przekazujcie wszystko to, co dla Was jest istotne - wpływajcie na treść i formę  naszego 

"Kanclerzyka"!. Pierwszy numer powstał pod redakcją p. Jerzego Pitka oraz Marcina Koseckiego. 

Do nas zgłaszajcie wszystko to, co dotyczy nasze szkolnej gazetki

Zespół redakcyjny



Dysponujemy 
łączem 

do internetu o 
szybkości 6Mb/s
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Nieco historii i statystyki

 Gimnazjum  istnieje 
od 1 września 1999 roku

Imię Jana Zamoyskiego 
zostało szkole nadane 

19 marca 2002 roku
Początkowo siedzibą 

gimnazjum był obecny budynek 
szkoły podstawowej

Od roku szkolnego 
  2004/05 uczniowie gimnazjum 

uczą się w nowym , 
pięknym budynku

Autobusem dojeżdżają 152 osoby 
w tym 58 osób podróżuje gimbusem

Najpopularniejsze  
imiona żeńskie w szkole. to:

  Katarzyna (10)
  Patrycja (7)

Anna (5)
Monika (5)

W ciągu 9 lat istnienia 
w murach gimnazjum 
uczyło się bądź uczy 

810 uczniów
Obecnie do  10 klas 

uczęszcza 224 uczniów
- 110  dziewcząt 
i 114 chłopcówW gimnazjum pracuje 25 nauczycieli:

7 mężczyzn oraz 18 kobiet

  Najpopularniejsze 
imiona męskie w szkole to:

  Michał (9)
 Patryk (8)
Kamil (8) 

Damian (8)
Tomasz (7)

Najdalszą drogę ma uczennica 
dojeżdżająca ze Stryjowa

Katarzyna – imię żeńskie pochodzące 
od greckiego słowa katharós "czysty", 
"bez skazy". Do Polski imię to trafiło 
za pośrednictwem łaciny. Jest to ósme 

co do popularności imię w Polsce 
(trzecie wśród imion żeńskich)

Michał – imię wywodzące się z 
Biblii. Jest to człowiek dobry, 

statetczny, pogodny, inteligentny, 
służy chętnie pomoca .Często 

podejmuje się do działań,których 
nie może wykonać. Poza tym 

Michał lubi i cieszy się 
szacunkiem u innych.

Rozmowa z Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego 
Damianem Niziołem

Przedstaw nam się…
Mam na imię Damian Nizioł. Mam 15 lat, 
no prawie 16. Mieszkam w Krasnem.

Znak zodiaku..?
Koziorożec.

Zainteresowania..?
Lubię sport, kino. Interesuję się motoryzacją.

Jaką muzykę lubisz..?
Rock, Pop.. i wiele innych.

Ulubiona piosenka..?
Hmm.. Może Video  „Idę na plażę”.

Twoje marzenie..?
Jeździć Lamborghini Galardo.

Co chcesz zrobić w Naszej szkole..?
Zależałoby mi na stworzeniu szkolnego Radiowęzła, ale to jest 

bardzo skomplikowana i trudna sprawa.
Dziś po niemal dwóch miesiącach bycia przewodniczącym, podziel się 
z nami refleksjami..

Wymaga to poświęcenia . Nawet  czasami zdarza się, że muszę 
opuścić lekcje. 
Czy sprawia Ci to satysfakcje..?

Tak, cieszę się z tego, że mogę brać czynny udział w życiu szkoły.
Czy jest to trudne..?

…(po chwili namysłu)… Zależy w jakich sytuacjach. Niektóre rzeczy 
stwarzają mi problemy, a niektóre Ida jak z płatka..
Jak zareagowałeś na wygraną? Radość, strach, a może coś innego..

Akurat wtedy nie było mnie w szkole. Gdy się dowiedziałem byłem w 
szoku. Zaskoczyło mnie to , że koledzy chcą, abym ich 
reprezentował. 
Dobrze przyjęli Cie uczniowie.?

Mam nadzieję, że dobrze i będę starał się pełnić tę funkcję jak 
najlepiej. Zaczął się Twój ostatni rok w Naszym gimnazjum. 
Jak współpracuje Ci się z Samorządem..?

Z samorządem współpracuje mi się bardzo dobrze..Jest miła
atmosfera i świetnie się rozumiemy..
Gdzie planujesz iść dalej..? 

Heh.. Żebym ja to wiedział. Jeszcze mam czas…

Dziękujemy
rozmawiały Marlena Jaworska i Katarzyna Szczepanowska
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Wywiad miesiąca
Rozmawiamy ze Zbigniewem Świrszczem – dyrektorem Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w 

Starym Zamościu

Znak zodiaku:
...ryby

Interesuję się:
...sportem, ostatnio śledzę poczynania 
Klubu Sportowego Omega Stary Zamość. 
Nie pogardzę dobrą książką i dobrym filmem.

Muzyka, której najchętniej słucham:
...muzyka hmm.. Jakaś lekka, coś takiego jak 
dance, spokojna.

Ulubione danie:
...głównie gustuję w potrawach mięsnych, a dobra ryba też nie jest zła.

Ulubiony przedmiot ze szkoły:  
....historia.

Najzabawniejsze wspomnienie ze szkoły:
...Trochę czasu minęło. Dużo jest sytuacji  zabawnych, śmiesznych, a także
dramatycznych. W tej chwili nie przypominam sobie jakiejś historii śmiesznej, a 
może to i lepiej,  bo nasi uczniowie by ten pomysł wykorzystali.

Człowiek, którego podziwiam:
...myślę, że takim człowiekiem, którego podziwiam jest Papież Jan Paweł II, za 
umiejętność przyciągania do siebie młodzieży, a także umiejętność 
komunikowania się z młodzieżą. Jest niekwestionowanym autorytetem moralnym 
naszych czasów. Zarówno ja jak i Wy jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II.

Na bezludna wyspę zabrałbym:
...gimnazjum.. hehe… Miałbym wtedy pewność, że żaden z uczniów nie ucieknie 
na wagary.

Miejsce, które najchętniej bym zwiedził:
Cywilizacje Starożytnych Majów, Inków, Azteków   - Ameryka Południowa, nie 
do końca dziś odkryte,a tak pasjonujące

Największe marzenie to:
...wiąże się z  pytaniem poprzednim. Pojechać tam i to zobaczyć.

 
Dziękujemy za wywiad i życzymy miłego dnia.

Marlena Jaworska i Katarzyna Szczepanowska

SAMORZĄDY KLASOWE

IA  Przewodniczący: Marcin Nizioł IIA   Przewodniczący: Anita Paradowska
Zastępca: Paulina Bochniak Zastępca: Karol Soboń
Skarbnik: Karolina Goch Skarbnik: Rozalia Piróg

IB  Przewodniczący: Monika Budzeńska IIB   Przewodniczący: Mariola Bądyra
Zastępca: Jakub Kubacki Zastępca: Sylwia Jaworska
Skarbnik: Olga Budzyńska Skarbnik: Agnieszka Skrzypa

IC  Przewodniczący: Ewelina Grabowska IIC   Przewodniczący: Patrycja Kusy
Zastępca: Ania Wyrostek Zastępca: Krzysztof Dzidek
Skarbnik: Roksana Nowakowska Skarbnik; Daria Makowska

IIIA   Przewodniczący; Angelika Malucha IIIC  Przewodniczący: Kasia Szczepanowska
Zastępca: Bartek Nizoł Zastępca: Karolina Ługowska
Skarbnik: Ania Czochrowska Skarbnik: Klaudia Rusztyn

IIIB   Przewodniczący: Agata Soboń IIID   Przewodniczący: Olga Molas
Zastępca: Asia Repeć Zastępca: Joanna Schab
Sarbnik: Klaudia Górska Skarbnik: Tomasz Skowron

NAUCZYCIELE NASZEGO GIMNAZJUM

W tym roku szkolnym w naszej szkole pod wodzą dyrektora Zbigniewa Świrszcza uczą:
j. polskiego: Marzena Bielesz, Małgorzata Niedziela, Jerzy Pitek
j. niemieckiego: Joanna Bojda, Bożena Siekierda
j. angielskiego: Beata Ziemińska, Monika Wołos
matematyki: Barbara Mołodecka, Magdalena Woszak, Wioletta Derkacz
sztuki: Anna Chabros
informatyki: Marcin Kosecki
geografii: Małgorzata Dega, Wioletta Rusztyn
fizyki: Danuta Soboń, Marcin Kosecki
religii: ks. Andrzej Michalski, Anna Pieczykolan
wych. fizycznego: Roman Blonka, Sławomir Dudek, Paweł Lewandowski
biologii: Barbara Małys, Halina Mazurek
chemii: Halina Mazurek
WOS-u: Jerzy Pitek
Techniki: Danuta Soboń
Historii: Marzanna Świrszcz
zajęcia rewalidacyjne prowadziAgnieszka Bida
o bibliotekę i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej dba Małgorzata Złotnik
pedagogiem jest Beata Soboń.
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Sprzątanie świata 

Jak co roku wzięlismy udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA, której u nas 
koordynatorem jest Pani Halina Mazurek. Uczniowie wszystkich klas razem z 
wychowawcami porządkowali teren w pobliżu  szkoły.  

  Wyposażeni   w jednorazowe  
 rękawice, plastikowe worki 
 zdołali żebrać całkiem okazałą 
 górę śmieci. Miejmy nadzieję, że 
 skutkiem tej akcji będzie nie 
 tylko coraz bardziej czyste nasze 
 środowisko, ale w wielu z nas 
 wyrobi taki  nawyk, który 
 powstrzyma nas przed bezmyślnym 
 wyrzucaniem wszystkiego co zbędne, 

  gdzie popadnie. 

DZIEŃ CHŁOPAKA

30 września wszyscy chłopcy w naszej szkole obchodzili swoje święto. 
Tego dnia w wielu klasach odbyły się spotkania, na których dziewczyny 
składały życzenia swoim kolegom.  Redakcja pocztą pantoflową dowiedziała 
się, że niektórzy  chłopcy otrzymywali także prezenciki. Po trzeciej godzinie 
lekcyjnej na korytarzu drugiego piętra zebrali się gimnazjaliści, nauczyciele i 
pozostali pracownicy szkoły . Dziewczyny -  Joanna Repeć, Agata Soboń, 
Dominika Kuryło, Rozalia Piróg, Angelika Malucha, Agnieszka Szczepanowska 
i Karolina Pawelczyk -pod opieką Pań Moniki Wołos, Małgorzaty Złotnik i Beaty 
Ziemińskiej - przygotowały dla chłopców niecodzienne spotkanie. Nasi 
„supermeni” rywalizowali o tytuł ”super chłopaka” i „chłopaka omnibusa”, 
poddani zostali zmyślnym umysłowym i cielesnym torturom, odpowiadali na 
zaskakujące pytania, chwalili się swoją wiedzą i tężyzną fizyczną, prezentowali  
„nienaganne maniery”. Śmiechu było co niemiara, wszyscy pysznie się bawili.
Tytuł „super chłopaka” został przyznany Jarkowi Gochowi z klasy III „a”, a 
„omnibusem” został  Przemek Niedziela z klasy III „d”. Konkursy poprowadziły 
Magdalena Bęcal i Ewelina Sołowiej.

Sprzątanie świata – nazwa 
międzynarodowej kampanii 
odbywającej się na całym świecie w 
trzeci weekend września. Celem 
akcji jest usunięcie śmieci 
zalegających poza miejscami 
przeznaczonymi do ich składowania, 
oraz wzrost świadomości  
społeczeństw. Akcja "sprzątanie 
świata" wywodzi się z Australii. Po 
raz pierwszy odbyła się tam w 1989 
roku. Wówczas 40 tysięcy 
mieszkańców Sydney wzięło udział 
w akcji sprzątania terenów portu.. W 
Australii akcja odbywa się w marcu. 
Jej organizatorem jest organizacja 
społeczna Clean up Australia. W 
Polsce akcja odbywa się co roku, 
począwszy od wrzesnia. Krajowym 
patronem i koordynatorem akcji w 
Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. 
W akcji uczestniczy młodzież 
szkolna, harcerz , członkowie 
organizacji ekologicznych oraz 
ochotnicy.

Dzień Chłopaka to święto, które 
powstało, prawdopodobnie przez 
analogie do Dnia Kobiet. Jak podaje 
angielska wikipedia. "International 
Men's Day" był po raz pierwszy 
obchodzony w 1999 roku na 
wyspach Trinidad i Tobago. 
Prawdopodobnie dlatego, iż jest to 
święto dość młode, obchodzone jest 
na całym świecie w różnych dniach.

Także w Polsce nie ma zupełnej 
zgodności co do dnia, w którym 
należy obchodzić ten dzień. 
Większość źródeł podaje 30 
września ale niektóre wskazują 
na 10 marca, przy czym 30 
września częściej spotykamy się 
z nazwą "Dzień Chłopaka", 
podczas gdy 10 marca z nazwą 
"Dzień Mężczyzny".
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ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

Święto pedagogów, potocznie lub raczej tradycyjnie zwane dniem 
nauczyciela, od 1982 roku zostało nazwane Dniem Edukacji Narodowej. Obchodzone 
jest 14 października. Nazwa święta pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 r., z 
inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej - 
pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem 
szkolnictwa w Polsce i uczyniło nasz kraj prekursorskim w tej dziedzinie. Na 
świecie obchodzony jest w różnych dniach min. w Argentynie 11 września, w 
Brazylii 15 października, w Chinach 10 września. 

W naszej szkole uroczysty apel  odbył się 13 października, wzięła w nim 
udział cała społeczność szkoły – nie zabrakło życzeń, ciepłych słów i niecodziennych 
upominków. 

W dniu Waszego święta moc życzeń 
składamy 

Naszym dobrym 
paniom pięknie się 
kłaniamy

Nasi panowie ukłonów 
nie lubią wolą jak 

uczniowie w szkole się nie 
gubią

Nasi wychowawcy są całkiem 
łaskawi

i pytają z tego co nas dziś 
ciekawi

My wam dziękujemy w dniu waszego 
święta moc życzeń składamy 

ważne to – pamiętać!

klasa IIa

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia,
niech szkoła w dom się wspólny zmienia!
Praca wychowawcy to praca niełatwa,

bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa.
Kocha ona figle i chętnie się czubi,

lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi.
Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,
aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,
który gdy dorośnie, dopiero zrozumie,

jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie. 

W podziękowaniu, za trudną prace i wskazanie 
właściwej drogi życzymy dużo wytrwałości, sukcesów 

zawodowych jak również uśmiechu każdego dnia...

Życzy redakcja gazetki 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

Współpracownicy „Kanclerzyka” chodzili po korytarzach szkoły i  
zbierali to, co chcieli przekazać uczniowie naszym pedagogom. Oto wyniki 
ich prac:y

Wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, 
pomyślności, cierpliwości i wyrozumiałości 

dla uczniów 
oraz nie robienia 

kartkówek i sprawdzianów

klasa IIc

Nauczyciele bądźcie wciąż z nami

czy jestesmy duzi, czy jesteśmy mali

życzymy wam szczęścia na następne lata 

niech żyje i kwitnie nasza polska oświata

        
  klasa IIa

Każdemu uczniowi 
radość się udziela, 

gdy zbliża się 
Dzień Nauczyciela. 

Z okazji tego święta, 
niech każda

buzia będzie uśmiechnięta.

 Wszyscy nasi 
kochani nauczyciele 
dla swoich uczniów 

cierpliwości mają wiele.  
Za naukę, za trud 
jaki jest wkładany 

przeogromny bukiet 
życzeń składamy. 

 ,

Życzenia szczerze 
prawdziwe 

z uczniowskich serc płynące 
jak świeże kwiaty 

pachnące, kwitnące 
na polskiej łące.

Klasa IIb

Jest taki jeden dzień w roku, 
pełen szczęścia i uroku, 
jest to dzień nauczyciela 
i składamy wam życzenia

zdrowia, szczęścia
 powodzenia, 

wszystkich marzeń spełnienia, 
nieskończonej 

radości i wiele, wiele miłości

klasa Ic


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6

