HUMOR
Jasiu do Krzysia:
- Wpadłbyś do mnie któregoś wieczora, mam nowego psa
- A nie pogryzie mnie?
- Właśnie chciałbym sprawdzić..
Zaniepokojona mama zwraca się do syna:
- Pokaż mi swoje świadectwo!
- A wiesz mamo - odpowiada chłopiec- wziął go ode mnie Marek.
- Tak, a po co?
- No, żeby postraszyć rodziców.
Koniec roku szkolnego. Jasiu wraca do domu ze szkoły.
- Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy!
- Dlaczego ?
- Nie musisz mi kupować książek na przyszły rok. Zostaję w tej samej
klasie...

Jasiu pokazuje tacie swoje świadectwo szkolne i mówi:
- Wiesz tato, w czasie apelu trochę się zagapiłem i zostało już tylko
najgorsze świadectwo.

Zadanie numeru:
Gdzie, dla kogo i kiedy została zbudowana pierwsza
piramida?
Nagrodą za rozwiązanie zadania jest bon o wartości 10 zł.
Nagrodę za rozwiązania zadania z poprzedniego numeru otrzymuje
Agnieszka Kiełb z klasy III b.

REDAKCJA MIESIĘCZNIKA:, Agata Kiełb, Agnieszka Kiełb, Łukasz Miazga,

Sebastian Ożóg, Paweł Dec, Barbara Godek, Patrycja Perlak, Monika Ziemniak,
Katarzyna Popek, Iwona Miazga, Anna Ożóg, Sabina Orszak, Aneta Krawczyk.
Małgorzata Maziarz – opiekun,
Barbara Dobrzańska i Teresa Surdyka - korekta.

Dwumiesięcznik gimnazjalisty i nie tylko
Nr 26 Maj - Czerwiec 2005 Cena 1 zł

Dwa anioły - opowiadanie
Dwa podróżujące anioły zatrzymały się na noc w domu bogatej rodziny. Rodzina była
niegrzeczna i odmówiła aniołom nocowania w pokoju dla gości, który znajdował się w ich
rezydencji. W zamian za to anioły dostały miejsce w małej, zimnej piwnicy. Po przygotowaniu
sobie miejsca do spania na twardej podłodze, starszy anioł zobaczył dziurę w ścianie i naprawił
ją. Kiedy młodszy anioł zapytał dlaczego to zrobił, starszy odpowiedział: - Rzeczy nie zawsze są
takie na jakie wyglądają. Następnej nocy anioły przybyły do biednego, ale bardzo gościnnego
domu farmera i jego żony, by tam odpocząć. Po tym jak farmer podzielił się, resztą jedzenia jaką
miał, pozwolił spać aniołom w ich własnym łóżku, gdzie mogły sobie odpocząć. Kiedy
następnego dnia wstało słońce, anioły znalazły farmera i jego żonę zapłakanych. Ich jedyna
krowa, której mleko było ich jedynym dochodem, leżała martwa na polu. Młodszy anioł, był w
szoku i zapytał starszego anioła: - Jak mogłeś do tego dopuścić? Pierwsza rodzina miała
wszystko i pomogłeś im" - oskarżał - Druga rodzina miała niewiele i dzieliła się tym, co miała, a
ty pozwoliłeś, żeby ich jedyna krowa zdechła. - Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają opowiedział starszy anioł. - Kiedy spędziliśmy noc w piwnicy tej rezydencji, zauważyłem, że w
dziurze w ścianie było schowane złoto. Kiedy właściciel się dorobił, to stał się chciwcem
niechętnym do tego, by dzielić się swoją fortuną z innymi. W związku z tym zakleiłem dziurę w
ścianie, by nie mógł znaleźć złota znajdującego się tam. W noc, którą spędziliśmy w domu
biednego farmera, Anioł Śmierci przyszedł po jego żonę. W zamian za nią dałem mu ich krowę.
Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają. Niektórzy ludzie pojawiają się w naszym życiu,
zostawiając piękne ślady w naszych sercach...i nigdy nie będziemy dokładnie tacy sami bo
zawarliśmy nowe przyjaźnie!!! Wczoraj jest historią. Jutro jest tajemnicą. Dziś jest darem.

MANIAK

KOMPUTEROWY POLECA
„Słowniczek gracza”

Tips - zasadniczo przyjęło się, że tips znaczy to samo, co cheat.
Ale tak naprawdę tipsy są to rozmaite podpowiedzi do gry (np.
rozbij okno w trzeciej planszy - a znajdziesz sekretną lokację), a
nie kody do wpisywania. Tym niemniej można cheaty nazywać
tipsami - to w sumie żaden błąd.
Trainer - program, który - po dołączeniu do określonej gry pozwala nam na rozmaite oszustwa - np. granie z nieskończoną ilością żyć, dostęp do
wszystkich etapów itd. Zwracamy uwagę, że zwykle nie ma uniwersalnych trainerów
- praktycznie każdy trainer pisany jest z myślą o konkretnym tytule (a nawet o
określonej jego wersji).
Żabkować - ("gra żabkuje") - oznacza to tyle, że gra się ślimaczy, chodzi wolno i
wyraźnie skokowo (jak żaba ;)). Ogólnie to nie jest komplement dla gry, nawet, jeśli
jest to symulacja żaby.;)
Maniak komputerowy, Sebastian Ożóg

Aktualności szkolne
Maj rozpoczął się przerwą w szkole (1-3 maja to dni wolne od zajęć
lekcyjnych). Po powrocie odbyła się uroczysta akademia poświęcona rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Wzięli w niej udział uczniowie z gimnazjum
przygotowani przez ………

W tym numerze przedstawiamy
wywiad
z panią Marylą Romańską.
1. Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela?
To, że teraz jestem nauczycielką zawdzięczam mojej mamie. Ona to „popchnęła” mnie w
stronę Studium Nauczycielskiego. Teraz jestem zadowolona z tego kroku bo bardzo lubię
dzieci i pracę z nimi.
2. Jakie jest pani największe marzenie?
Moim największym marzeniem jest nowy samochód i wspólny wyjazd z całą rodziną do
Rzymu.
3. Nich nam pani powie coś o sobie i swojej
rodzinie.
Mój mąż Staszek pracuje w PKS – ie Rzeszów,
córka Patrycja jest uczennicą trzeciej klasy, a syn
Paweł to uczeń klasy pierwszej Szkoły
Podstawowej..
4. Co myśli pani o takim święcie jak Dzień
Matki?
Dzień Matki to szczególny dzień w roku, kiedy to
wszystkie dzieci, te duże i te całkiem małe, spieszą
do swoich mam z podarunkiem i podziękowaniem.
Mnie najbardziej cieszą upominki wykonane
samodzielnie przez moje dzieci. Wszystkie
przechowuję do dziś.
5. Jakie jest Pani ulubione danie?
Nie jestem osobą wybredną – lubię wszystko, ale
najbardziej gołąbki z sosem pomidorowym.
6. Jak spędza Pani wolny czas?
W wolnej chwili lubię poczytać interesującą książkę, która pozwala mi oderwać się od
codziennych obowiązków.
7. Pani ulubiony wokalista lub zespół?
Stachurski i Łzy, który często słucha Patrycja.
Jaki przedmiot szkolny był Pani ulubionym?
W szkole podstawowej i liceum lubiłam język polski i biologię, natomiast w SN – ie
literaturę dla dzieci i młodzieży.
Dziękujemy za rozmowę.
Wywiad przeprowadziły:

Barbara Godek, Magdalena Bachurska i Sabina Orszak

Aktualności sportowe
Szkoła:
W dniach 10 – 11 maja
2005 r. w naszej szkole odbyły
się
wojewódzkie
zawody
szachowe. W pierwszym dniu
zawodów zmagali się uczniowie
ze szkół podstawowych naszego
województwa, a w drugim
gimnazjaliści.
Najwyższe
miejsce
z
naszych
reprezentantów
w
grupie
młodszej zajęli: wśród dziewcząt
Maria Prugar – II miejsce, wśród
chłopców Łukasz Dudzik –
VI
miejsce.
W
grupie
gimnazjalistów
najlepiej
zaprezentowała się Elżbieta Smolak, która zajęła I miejsce. Pozostali
reprezentanci naszej szkoły zajęli dalsze miejsce.
W ostatnich tygodniach odbywały się rozgrywki rundy wiosennej w
piłce nożnej. Niestety Górnovia nie wypadła korzystnie w tych
rozgrywkach. Zespół tylko raz zremisował, a przegrał resztę meczy.
Łukasz Miazga i Paweł Dec

www.gornovia.republika.pl
gimnazjumgorno.webpark.pl

Wynalazki
domowe

–

gospodarstwo

Pierwszymi domami były jaskinie i proste chaty. Stopniowo, ludzie
uczyli się budować lepsze domy, oświetlać je, przechowywać żywność i
czynić swoje życie bardziej wygodnym. We współczesnych domach jest
energia elektryczna, gaz, woda i kanalizacja oraz wiele sprzętów, mebli i
urządzeń ułatwiających życie.
Obecnie przypuszcza się, że pierwsze świece woskowe pojawiły się
w II tysiącleciu p.n.e. u Etrusków. Dobrze palące się i niekopcące świece
woskowe znali też Chińczycy (ok. II wiek p.n.e.). Do X wieku bardzo drogie
świece woskowe były używane niemal wyłącznie przy obrzędach religijnych.
W X wieku zjawiła się tańsza, ale gorzej paląca się świeca łojowa. W Polsce
pierwsze wzmianki o świecach łojowych z knotem z liścia (firletka) pochodzą
z XVI wieku.
Pierwszą lampą była lampa olejna. W 1792 roku Szkot, Wiliam
Murdoch wynalazł lampę gazową, stosowaną głównie do oświetlania ulic w
Londynie (1809). Od 1853 roku stosowano też lampę naftową wynalezioną
Ignacego Łukasiewicza. Pierwszymi lampami elektrycznymi były lampy
łukowe, wykorzystujące zjawisko łuku elektrycznego. W pełni praktyczną
lampą elektryczną, nadającą się do oświetlania również niewielkich
pomieszczeń, stała się żarówka wynaleziona przez Thomasa A. Edison w 1879 r
Lodówkę opracował bawarski inżynier Karl von Linde, który już w 1871 roku
zastosował system chłodzenia w browarze Spaten w Monachium, aby umożliwić
produkcję piwa latem. Środkiem schładzającym był eter metylowy lub amoniak.
Pierwsza elektryczna lodówka domowa nosiła nazwę Domerle. Do sprzedaży została
wprowadzona w Chicago w 1913 roku. W tym samym roku wypuszczono lodówkę
również w Niemczech. Amerykańska miała drewnianą obudowę, a mechanizm
chłodniczy znajdował się na szczycie urządzenia. Lodówka niemiecka obudowana była
ceramicznymi kaflami i kosztowała tyle, ile wiejska posiadłość. Lodówkę z zamrażarką
wynaleziono dopiero w 1939 roku. Pierwszą polską lodówkę "Mewa" wyprodukowano
we Wrocławiu w 1956 roku.
Pierwszą kuchenkę gazową, która znalazła się w rynkowej
sprzedaży, zaprojektował James Sharp pracownik gazowni w
Northampton, i w roku 1826 zainstalował ją u siebie w domu. Jego
kuchenki to były pionowe piecyki z haczykami u góry, na których
zawieszało się mięso na pieczeń, z kręgiem palników na dole.
Nowoczesny typ kuchenki gazowej, złożonej z oddzielnego
piekarnika z półkami i z wierzchniej płyty do gotowania,
zapoczątkował w 1852 roku patentowany piekarnik gazowy Bowera.
Piekarnik z termostatem pojawił się w 1915 roku.

Czajnik elektryczny wprowadziła angielska firma Crompton & Company
w 1891 roku. Pierwsze czajniki elektryczne zbudowane były z dwóch części. Górna
z miedzi wyglądająca jak najzwyklejszy czajnik, oraz dolna posiadająca spiralę
grzewczą w oddzielnej podstawce. Dopiero w 1923 roku Arthur Large wprowadził
pewne zmiany. Wewnątrz miedzianej rurki umieścił izolowane przewody elektryczne.
Rurka mogła się teraz stykać bezpośrednio z wodą w czajniku i szybciej ją podgrzewała.
Pomysłodawcą odkurzacza był w 1869 roku I. McGaffey - stworzył maszynę
wyposażoną w ręczny miech, którą - przy dobrej woli - można nazwać odkurzaczem. Do jej
obsługi potrzebne były dwie osoby: jedna pompowała miech, wytwarzając siłę ssącą, druga
przy użyciu rury zbierała kurz i brud. Wynalezienie odkurzacza elektrycznego przez
Huberta Bootha miało miejsce w 1901 roku. Pierwsze maszyny odkurzające zasysały kurz
przez długie węże do ogromnych, zaprzęgniętych w konie, zbiorników umieszczonych na
tyłach domu, a do wytwarzania siły ssącej zastosowany był silnik spalinowy.
W 1952 roku mogliśmy się pochwalić pierwszym polskim odkurzaczem "Alfa",
pochodzącym z rzeszowskiego Zelmera. Pierwszą pralkę elektryczną zbudował J. King w
1851 roku. Od końca XIX wieku pojawiają się dwa rodzaje pralek: bębnowe i wirnikowe
W 1937 roku w USA zbudowano pierwszą pralkę automatyczną (programowaną), która
sama wykonuje czynności: prania, płukania, odwirowania. Polską pralkę, nazwaną
"Superautomat" zaczęła produkować w latach 70-tych fabryka "Polar" we Wrocławiu.
Zmywarki do naczyń pochodzą z połowy dziewiętnastego wieku.
Były to pompy, które uruchamiały obieg wody (wcześniej podgrzanej między naczyniami).
W 1889 roku Amerykanka Josephine Cochrane skonstruowała zmywarkę napędzaną parą
wodną. Za konstruktora zmywarki, której zasada działania jest wykorzystywana w
dzisiejszych modelach uważa się Franka Fischera (USA) - 1901 rok.
Pierwsze zmywarki automatyczne pojawiły się na przełomie lat pięćdziesiątych.
Od początku swych dziejów ludzkość używała zwierciadła naturalnego, czyli tafli
wody. Późniejsze były wykonywane z polerowanych kamieni a następnie polerowanych
metali, takich jak miedź lub brąz. Dopiero w XIII wieku w Europie, pojawiają się pierwsze
zwierciadła szklane, powlekane amalgamatem cyny, natomiast lustra srebrne od 1855 r.
Pierwsze ustępy zbudowano w pałacu w Eszunna w
Mezopotamii. Były to prymitywne platformy, czasem z
ukształtowanym
siedzeniem
z
bitumu
(smoły).
W średniowiecznych zamkach potrzeby fizjologiczne załatwiano w
specjalnych komnatach z otworami w podłodze. Znajdowały się one
nad fosami. Na wsi były to dziury wykopane w ziemi, które po
zapełnieniu zasypywano. Mieszczanie używali nocników, których
zawartość wylewano na ulicę, co było przyczyną wielu chorób.
Pierwszą miskę klozetową spłukiwaną wodą zaprojektował poeta angielski
John Harrington w 1596 roku. Pierwsze urządzenie służyło jemu samemu, drugie zostało
zainstalowane w pałacu w Richmond, na życzenie królowej Elżbiety - matki chrzestnej
projektodawcy.

Dzień Matki
Dzień Matki to święto obchodzone corocznie
(w Polsce - 26 maja) jako wyraz szacunku wobec
matek. W tym dniu są one zwykle obdarowywane
laurkami, kwiatami i prezentami przez własne dzieci.
Historia
Początki tego święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian.
Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. Zwyczaj
powrócił w XVII wieku w Anglii pod nazwa „Niedziela u Matki” (Mothering
Sunday). Dzień, w którym obchodzono to święto był wolnym od pracy. Do
tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w
zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX w.
Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II Wojny światowej
Inaczej historia tego święta przedstawia sie w USA W 1858r.
amerykanska nauczycielka Anna Reeves Jarvis oglosila Dni Matczynej Pracy
(Mothers' Work Days), zas od 1872r, ideę Dnia Matek dla Pokoju (Mother's Day
for Peace) promowała Julia Ward Howe. Annie Jarvis, córce Anny Jarvis, w 1905
udało się ustanowić Dzien Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na
niemal wszystkie stany, zaś w 1914r. Kongres USA uznał przypadający na 11
maja Dzień Matki za święto narodowe.
Z okazji Twojego dnia Mamo.
Za wczoraj i dziś... zawsze tak samo,
każdym czułym serca uderzeniem
i każdym z niego płynącym życzeniem
zdrowia, sil i codziennej radości
wraz ze słowami największej wdzięczności.
Za wszystkie dla mnie trudy i starania
składam Ci dzisiaj podziękowania.
****
Znam jedna kobietę o sercu gołębia
jej oczy to czysta tajemnic głębia
przy niej się goi każda ma rana
taka jest właśnie ma Mama kochana.
****
Dziękuje ci mamo za serca pogodę
A kiedy dorosnę to Cię nie zawiodę.

Przygotowała: Iwona Miazga

Jan Paweł II odszedł do Pana!
Świat usłyszał tę bolesną nowinę w nocy 2 kwietnia. Dla tych
wszystkich, którzy kochali naszego wielkiego rodaka była to wieść,
która poraziła i głęboko zasmuciła. Kiedy umierał Ojciec Święty
wszyscy modliliśmy się o cud i stał się cud. Cud, jakiego nikt z nas się
nie spodziewał. W jednej chwili padliśmy na kolana. Zjednoczyliśmy się
w modlitwie jak nigdy w historii. Jeden obok drugiego. Trzymając się
za ręce. Błagając Boga, aby nie zabierał nam naszego ukochanego Ojca
świętego. Cały świat padł na kolana. Bez względu na kolor skóry,
wyznanie, wiek. Czy to właśnie nie był cud? Pokazaliśmy Ojcu
Świętemu, że 27 jego obecności dało wielki owoc. Pokazaliśmy, ze
otworzył nam serca na Boga.
1 kwietnia w piątek, odbył się w naszej szkole apel. Pani dyrektor
poinformowała uczniów o poważnym stanie zdrowia Papieża i zaprosiła
wszystkich do wspólnej modlitwy. Modlili się wszyscy uczniowie, przedszkolaki,
nauczyciele i pracownicy szkoły. Cała szkoła zmieniła się. Ucichły korytarze.
Wszyscy rozmawiali tylko na jeden temat: „Czy Ojciec Święty wyzdrowieje?”.
Niestety w sobotnią noc Papież zmarł. W poniedziałek odbył się kolejny apel
i modlitwy. Każdy uczeń i nauczyciel na znak żałoby przypiął białą wstążeczkę.
W kościele odbywały się codziennie o 21 00 apele jasnogórskie, na których
modliliśmy się i słuchaliśmy rozważań dotyczących życia naszego wielkiego
rodaka. Przychodziliśmy tłumnie: harcerze, młodzież, dzieci, rodzice i dorośli.
Każdy w zupełnym zdumieniu. W czwartek, dzień przed pogrzebem Jana Pawła II
odbyła się w naszym kościele uroczysta msza św. za duszę Ojca Świętego. Wzięli
w niej udział: poczet sztandarowy z Zespołu Szkół, poczet sztandarowy OSP,
parafianie oraz wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami. W piątek został
odwołane zajęcia szkolne, by umożliwić uczniom oglądanie pogrzebu Karola
Wojtyły w telewizji. Wieczorem wszyscy wyruszyliśmy na Drogę Krzyżową.
Każdy niósł świecę, modląc się za duszę naszego Papieża, chociaż oczy były pełne
łez, a serce ściskał żal to pięknie i godnie pożegnaliśmy Ojca Świętego.
Przygotowała Monika Ziemniak
MM

Egipcjanie – Ponad 5000 lat temu, na
długo przed wyjściem świata z epoki kamiennej,
narodziła się nad brzegami Nilu cywilizacja
Starożytnego Egiptu – Egipt Górny i Egipt Dolny.
Królowie Egiptu – faraonowie – panowali w nim,
przez ponad 3000 lat i pozostawili zdumiewające
pomniki siły i bogactwa – nie tylko wielkie
piramidy i posagi widoczne z odległości wielu
mil na pustyni, lecz także skarby składane do
grobowców wraz ze zmumifikowanymi szczątkami, teksty pisarzy oraz
piękne wyroby złotnicze i jubilerskie. Pozostałości grobowców, zapisane
informacje i malowidła ścienne (hieroglify) pomogły w odtworzeniu obrazu
życia w starożytnym Egipcie.
Imperium egipskie powstało wzdłuż Nilu. Ponieważ rzeka corocznie
wylewała pokrywając przybrzeżne tereny żyznym mułem,
to ziemia nad Nilem była bardzo urodzajna. Prawie
całe
bogactwo
Egiptu
pochodziło
z uprawy ziemi. Ziarnem płacono podatki,
wymieniano także na inne dobra.
Faraonowie uważani byli za potomków
boga Słońca Re. Posiadali niezwykłą władzę, a
ogromne piramidy wzniesione ku ich czci są tego
niezbitym dowodem. Pojmowali za żony kobiety z
własnej rodziny by nie zbrukać świętej krwi. Rodzina
królewska żyła w luksusie, obsługiwana przez setki
służących. Chociaż słowo faraona decydowało o
wszystkim, to krajem rządzili w rzeczywistości urzędnicy i
kapłani.
Egipcjanie uważali, że włosy są brudne, dlatego golili głowy i nosili
wymyślne peruki. Nakładali także makijaż: mieszali sproszkowane
substancje chemiczne, np. ołów, miedź, tlenek żelaza, z wodą lub olejkami i

z tej niestety szkodliwej mieszanki robili jaskrawe pomadki do ust, cienie do
powiek i róż na policzki.
Starożytni Egipcjanie czcili wielu bogów i wierzyli w
życie wieczne. Aby zapewnić duszom życie po śmierci,
balsamowali ciała zmarłych. Wykonanie mumii było
kosztowne, mumifikowano więc tylko członków rodziny
królewskiej, najwyższych urzędników i kapłanów. Najpierw ciało
zmarłego konserwowano. Wnętrzności wyjmowano, suszono
i wkładano do naczyń, zwanych urnami kanopskimi (tylko
mózg nie był ceniony przez Egipcjan, wyrzucano go). Przestrzeń
wewnątrz wypełniano trocinami oraz substancjami żywicznymi,
a ciało zszywano i posypywano sodą, dzięki której wysychało.
Po wysuszeniu ciała i namaszczeniu go wonnymi olejami,
zawijano je w bandaże o długości nawet 5 km. Ciało układano w dwóch lub trzech
trumnach, a na każdej malowano hieroglify, wizerunki bogów, sceny z życia
zmarłego i zaklęcia mające odstraszać złe duchy. Aby dusza mogła rozpoznać
swoje ciało na twarz mumii nakładano maskę pośmiertną, portret osoby zmarłej
wykonany z masy papirusowej z gipsem lub ze złota. Bogatym Egipcjanom
wkładano do grobu wszystko, czego mogli potrzebować w życiu pozagrobowym:
jedzenie ubrania, biżuterię, nawet figurki służących.
Faraonów egipskich od około 5000 do około 3800 lat temu chowano
w piramidach. W czasach późniejszych (do około 3100 lat temu) grzebano ich
w grobowcach dolinie na zachodnim brzegu nilu, w Tebach. Przy budowie jednej
piramidy pracowało 4 tysiące wyspecjalizowanych i tysiące zwykłych robotników.
Zdumiewająca jest precyzja mierniczych. Bloki piramidy są identycznymi
sześcianami, z dokładnością do 0,008%!!!
Największą piramidę Cheopsa zbudowano 2,3 mln bloków
kamiennych, z których każdy ważył średnio 2,5 tony. W piramidach
budowano świątynie, które służyły do odprawiania specjalnych
obrzędów pogrzebowych. Mumia królewska ( z licznym
wyposażeniem) spoczywała w komnacie w samym sercu
piramidy. Wejście do piramidy zamykały granitowe bloki,
uniemożliwiające wejście złodziejom. Większość grobów faraonów
została jednak obrabowana. W 1922 roku archeolodzy znaleźli
nietknięty przez złodziei grobowiec Tutanchamona. Znajdowały
się w nim bezcenne skarby, między innymi mumia władcy i jego
wspaniała złota maska.
Przygotowały: Agnieszka Kiełb i Agata Kiełb
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