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Luty niektórym kojarzy się z Walentynkami, innym z tłu-

stym czwartkiem a pozostałym z czasem wolnym. W tym 

wydaniu naszej gazetki nikt nie zostanie pominięty! Kącik 

kulinarny, sportowy, przyrodniczy, informatyczny i wiele 

innych ciekawych rzeczy znajdziecie właśnie u nas! Poka-

żemy Wam wiele ciekawych sposobów na spędzenie ferii 

zimowych i nie tylko. Tradycyjnie dołączamy kartkę nie-

pytkę oraz z okazji Walentynek- lizak w kształcie serca.  

Życzymy miłej lektury! :) 
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Za nami studniówka. Jak to szybko zleciało. Na pewno jesteście ciekawi, a 

zwłaszcza przyszli maturzyści; jak wyglądają przygotowania do tego ważnego 

balu, ile mniej więcej należy przeznaczyć na to pieniędzy i na co należy 

zwrócić szczególnie uwagę? O to i o wiele więcej zapytałem jedną z 

maturzystek Paulinę Gierczyńską :) Sprawdźmy więc jak ona wspomina 

wieczór 27 stycznia :) 

  

Rafał: Hej Dziękuję, że zgodziłaś się udzielić mi wywiadu :) 

Paulina: Cześć nie ma sprawy, chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami 

Rafał:Powiedz mi, kiedy zaczęłaś przygotowania do studniówki? 

Paulina: Do studniówki przygotowywałam się od około miesiąca. Przez ten 

czas szukałam odpowiedniej sukienki, butów oraz dodatków. Kobietom przy-

gotowania zajmują o wiele więcej czasu niż mężczyznom. (śmiechŚmiech) 

Rafał:Ile przeznaczyłaś pieniędzy na ten wyjątkowy wieczór? 

Paulina: Musiałam wydać troszeczkę pieniędzy, to normalne przy tak ważnej 

imprezie. Ale nie była to jakaś kosmiczna suma. 

Rafał:Czy twoim zdaniem bez pomocy fryzjera i kosmetyczki można dobrze 

wyglądać na balu? 

Paulina: Jasne, ze tak. Wystarczą dobre kosmetyki, pomysł i trochę własnych 

starań. Kosmetyczka zrobi nam profesjonalny make-up, ale nikt nie czyta nam 

w myślach i nie zawsze wszystko może wyjść tak, jak byśmy chcieli, dlatego 

najlepiej zdać się na siebie i swoją inwencję twórczą. 

Rafał:Długa suknia czy może mini co bardziej wypada? 

Paulina:Moim zdaniem zarówno krótka jak i długa są dobrym wyborem. Naj-

ważniejsze to dobrze się w niej czuć. 

Rafał: Byłaś jednym z organizatorów studniówki. Powiedz, jak ciężko jest 

zorganizować taką uroczystość? 
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Paulina: Nie należy to do najłatwiejszych zadań. Osoba, która się tego podej-

muje, musi wiedzieć, że to, co robi, jest często kwestionowane i poddawane 

krytyce przez innych. Trzeba mieć świadomość, że na sali nie będziemy sami, 

dlatego musimy myśleć o wszystkich. Najważniejsze to zachować zimną 

krew :D 

Rafał:Co jest ważne tego wieczoru? 

Paulina: Ważne jest to, by dobrze się bawić w gronie przyjaciół i znajomych. 

Tego wieczoru nic nie powinno zaprzątać nam głowy ani nas zamartwiać. W 

końcu świętujemy wtedy 100 dni do matury. To niezwykłe, jak czas szybko 

leci.  

Rafał:Co najbardziej zapadło ci w pamięć po twojej studniówce? 

Paulina: Myślę, że był to polonez tańczony u boku Pana Dyrektora oraz ske-

cze prezentowane przez moich przyjaciół. 

Rafał:Czym była dla ciebie studniówka? Balem symbolizującym dojrzałość 

czy może kolejną standardową imprezą? 

Paulina: Studniówka zamyka i zarazem rozpoczyna kolejny etap naszego ży-

cia. Z jednej strony przestajemy być dziećmi, a z drugiej wkraczamy w doro-

słe życie. Jesteśmy coraz bliżej egzaminu dojrzałości. Każdy jednak może in-

terpretować to na swój sposób. 

Rafał:Czy chciałabyś kiedyś powtórzyć ten bal? 

Paulina: Oczywiście, że tak. Co prawda nigdy nie zapomnę swojej studniów-

ki, ale fajnie byłoby znowu tańczyć z przyjaciółmi do białego rana.  

  

  

Dziękuję ci za wywiad i wraz z całym zarządem gazetki trzymamy za ciebie 

kciuki na egzaminie maturalnym :D 

 

 

 



 

 

Po studniówkowy (i nie tylko) DETOX– czyli jak 

oczyścić organizm z toksyn 

 

Odwodniony organizm to bóle głowy, podrażnienie i wiele innych 

schorzeń. Woda przyspiesza nasz metabolizm, pomaga wypłukiwać 

toksyny z organizmu, nawilża nas od środka i reguluje temperaturę 

naszego ciała… 

 

1.Detox- Cynamon z jabłkiem  

(Wątroba uwielbia jabłka! Kwas jabłkowy doskonale oczyści 

nasz organizm.) 

 

Kilka jabłek (pokrojonych w plastry) 

Laska cynamonu (lub łyżeczka cynamonu w proszku) 

Lód 

Woda mineralna 

Spożywać po 15 minutowych schłodzeniu w lodówce  

 

2.Detox- z Zieloną Herbatą 

(zielona herbata może zapobiec 

nagłym skokom insuliny we 

krwi) 

 

dzbanek zielonej herbaty  

garść liści mięty  

kilka plasterków ogórka 

pół cytryny lub limonki 
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1. Dokładny demakijaż 

Nieumiejętny demakijaż osłabia rzęsy. Używajmy płynów i mleczek, 

które łatwo rozpuszczają tusz i usuwają go, dzięki czemu nie musimy 

trzeć powiek. Jeśli nie mamy nadwrażliwych oczu, 

zmywajmy makijaż olejkiem, np. arganowym. 

Nie tylko szybko rozpuści tusz, ale też wzmocni rzęsy. 

 

2. Długie i ciemne rzęsy 

Wypróbujmy znany od dawna olejek rycynowy. 

Wykorzystuje go wiele firm produkujących drogie kosmetyki 

na porost rzęs. Efekt będzie identyczny, gdy zastosujemy sam olejek z apteki. 

Nałóżmy go na noc na oczyszczone rzęsy. Uważajmy, 

aby nie dostał się do oczu, ponieważ może je podrażnić. 

Rycyna nie tylko wzmocni włoski, ale także je przyciemni. 

Kroplę olejku można dodać do maskary, łatwiej ją wtedy rozprowadzić. 

 

3. Gęste rzęsy 

Szybkie zagęszczenie rzęs osiągniemy dzięki pokryciu ich 

przed malowaniem warstewką pudru. Oczywiście będzie to 

tylko efekt optyczny. Kondycję rzęs poprawimy, 

stosując okłady ziołowe. Pobudzająco na wzrost włosków 

działa napar z łopianu, pokrzywy, a także ekstrakt z żeń-szenia. 

 

4. Wzmocnione rzęsy 

Kondycja rzęs zależy nie tylko od pielęgnacji, ale także od 

naszego sposobu odżywiania. Jeśli dieta jest bogata w witaminy i 

mikroelementy, to rzęsy, podobnie jak włosy, będą mocne i gęste. 

Starajmy się więc codziennie zjadać 5 porcji warzyw i owoców. 

Porcja to np. jedno jabłko, gruszka, banan, garść sałaty, pomidor itp. 

Pijmy też soki z owoców i warzyw, aby wzmocnić organizm i pięknie wyglądać. 
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 Każdy zastanawia się co może robić podczas zbli-

żających się ferii zimowych. Na świecie są różni ludzie 

o różnych zainteresowaniach. Ale większość z nas czas 

wolny od szkoły wykorzystuje podobnie. Istnieje wiele 

sposobów na zimową nudę np.: 

 -Jazda na łyżwach 

 - czytanie książek/lektur  

-spędzanie czasu z przyjaciółmi 

 -wyjazd z rodzicami w góry  

-Odwiedzić dalszą rodzinę 

 - zwiedzać inne miasta  

-rozwijać swoją pasuję 

 

Ferie są też czasem odpoczynku od nauki i szkoły, mamy nadzieje że 

spędzicie tegoroczne ferie jak najlepiej i wypoczniecie przed kolejnymi 

tygodniami nauki.  

ŻYCZYMY  UDANYCH  FERII !!! 
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DLACZEGO WARTO PODRÓŻOWAĆ PO POLSCE? 

 

Wiele osób wyjeżdża na wakacje za granicę. Ja jednak uważam, że warto 

zwiedzić najpierw kawałek swojego kraju i docenić jego piękno. Niektóre miasta 

w Polsce są o wiele ciekawsze, niż te zagranicą. Jednymi z ciekawszych miast Pol-

ski według mnie są :  

 Poznań - Spacerując po tym mieście nie zapomnijcie o wizycie w rene-

sansowym ratuszu i spójrzcie w kierunku poznańskich koziołków – co-

dziennie w południe ukazują się zwiedzającym. 

 Wrocław - Wrocławska starówka, wraz z jej artystyczną atmosferą i kolo-

rowymi kamieniczkami zachęca do długich spacerów urokliwymi ulicz-

kami. 

 Toruń - Gotyckie gmachy, zabytkowa starówka, Kopernik i słynne pier-

niki – to pierwsze skojarzenia z przepięknym Toruniem. Poza zabytkową 

architekturą, w Toruniu rozkoszować się można również spacerami brze-

giem Wisły i wieczornymi iluminacjami. 

 Kraków - Przyjazny podróżującym, z bogatą infrastrukturą turystyczną, 

bazą hotelową i z milionami przeuroczych kawiarenek. 

 Kazimierz nad Wisłą - Położony jest w malowniczym Małopolskim Prze-

łomie Wisły i jest popularnym weekendowym kierunkiem wypoczynko-

wym. Poza oczywistą i niezwykle piękną starówką, w Kazimierzu i oko-

licach znaleźć można hotele, SPA, restauracje i całą masę atrakcji tury-

stycznych. Kazimierz bywa jednak bardzo zatłoczony. 

 Gdańsk - Gdańsk to nie tylko nadmorskie miasto, ale przede wszystkim 

kawał polskiej historii. Warto zwrócić na to baczną uwagę podczas jego 

zwiedzania. 

 Bydgoszcz - Zabytkowe kościoły, nietuzinkowe muzea, Stary Rynek, 

opera i mnóstwo wydarzeń kulturalnych i atrakcji turystycznych. 

 

Wiktoria E. 
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 14 lutego jest datą tak samo znaną jak 24 grudnia czy 11 listopada. 

Walentynki, chociaż goszczą u nas krótko, zyskały aprobatę i przychyl-

ność większości ludzi, którzy tego dnia okazują sobie miłość na każdym 

kroku, podarowując sobie kwiaty, czekoladki w kształcie serc czy pluszo-

we misie. Jedak dzień ten jest mylnie nazywany tylko "dniem zakocha-

nych".  

 Nasza miłość nie musi, a nawet nie powinna ograniczać się tylko do 

jednej osoby, jaką jest nasza druga połowa. W tym dniu powinniśmy pa-

miętać o wszystkich, których kochamy. O przyjaciołach, którzy byli zaw-

sze, kiedy ich potrzebowaliśmy. O rodzicach, którzy przelali na nas swoje 

uczucia.  

 A czym jest miłość? Możemy okazywać ją na wiele sposobów i co-

dziennie, nie tylko tego jednego dnia. Nie musimy kupować codziennie 

czerwonych róż czy słodkich ciasteczek z czerwonym lukrem, żeby udo-

wadniać swoje uczucia drugiej osobie. Zwyczajne "jak się czujesz" lub 

"ubierz się cieplej" pokazuje, że zależy nam na niej. Proste gesty, jak zao-

ferowanie swojej pomocy jest o niebo lepsze niż bukiet najpiękniejszych 

kwiatów. Pamiętajmy więc o 

tym nie tylko tego jednego 

dnia. W końcu miłość nie ma 

daty wyznaczonej w kalenda-

rzu. Kocha się codziennie, 

nie tylko od święta. Pamiętaj-

my o tym, bo czym byłby 

człowiek bez miłości? 



 

 

 

 

 

 Pewna dziewczyna chciała dostać się do elitarnego bractwa na jednej z uczelni. 

Członkowie klubu obiecali jej przyjęcie, jeśli wykona pewne zadanie, które przedstawią 

jej dopiero we właściwym momencie. Pewnej nocy do okna dziewczyny zapukała jedna 

z koleżanek, która należała już do bractwa. „ubieraj się i idziemy! Dziś twoja kolej na 

dołączenie do klubu!” szepnęła. Dziewczyna szybko wrzuciła na siebie ubrania i cichut-

ko wyślizgnęła się z akademika. Samochód już czekał na nią pod bramą. „Dokąd jedzie-

my?” spytała wsiadając. „Dowiesz się tego we właściwym czasie” brzmiała odpowiedź. 

Po kilkunastu minutach jazdy znaleźli się przed bramą cmentarza. „Dwa dni temu zmar-

ła w mieście jakaś kobieta. Jej ciało leży w kaplicy, pośrodku tego cmentarza. Wpraw-

dzie trumna była zamknięta, ale nie ma takich rzeczy z którymi nie umieli byśmy sobie 

poradzić- teraz już jest otwarta. Słuchaj uważnie- na czole denatki położyliśmy złotą 

monetę, wystarczy że wejdziesz do kaplicy, zabierzesz jej pieniążka i wrócisz tutaj. My 

będziemy czekać dokładnie w tym miejscu”. Dziewczyna była przerażona, lecz chęć do-

łączenia do bractwa wzięła górę i już po chwili przestąpiła bramę cmentarza. Im dalej 

zagłębiała się wśród grobów tym okolica wydawała się bardziej upiorna. Szum wiatru, 

pohukiwanie sów i pomniki, które w blasku księżyca wyglądały niczym potworne kary-

katury napawały ją lękiem. Jednakże starała się panować nad swymi emocjami i już po 

kilkunastu minutach stała u wrót kaplicy. Pchnęła je i drzwi ustąpiły z głośnym zgrzy-

tem. Rozdygotana weszła do środka i zobaczyła otwartą trumnę, a w niej ubraną na 

czarną zmarłą. Jej twarz była potwornie blada, a ręce złożone na piersiach przypominały 

szpony. Lecz najważniejsze było jej czoło, bowiem to na nim spoczywała mała, złota 

moneta. Dziewczyna wyciągnęła drżącą rękę…podniosła monetę…i zaczęła co sił w no-

gach uciekać do wyjścia. Jej nerwy były krańcowo napięte. Biegła na oślep pomiędzy 

grobami, co chwila się potykając i marząc, by znaleźć się już w bezpiecznym wnętrzu 

samochodu, pośród swych znajomych. Nagle poczuła że coś chwyta ją za kurtkę…przed 

oczyma dziewczyny od razu stanęła twarz kobiety w trumnie i jej szponiaste dłonie. 

Jednakże obraz nie pozostał zbyt długo - dziewczyna o słabych nerwach zmarła na atak 

serca. Rano przyjaciele znaleźli ją martwą z szeroko otwartymi ustami i krzykiem, który 

zamarł jej na ustach. Kaptur jej kurtki zaczepiony był o skrzydło marmurowego posągu 

anioła…  
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Kasiolka 



 

 

 

 

 

 

 

 Kilka lat temu, pewna rodzina wprowadziła się do starego, wiktoriańskiego domo-

stwa, które kupiła po zniżkowej cenie. Już pierwszego dnia ochoczo zabrali się do roz-

pakowywania dopiero co przywiezionych mebli i sprzętów, które zabrali z poprzedniego 

mieszkania. Ponieważ nie zdążyli uporać się z tym przed zmrokiem, postanowili nie roz-

pakowane jeszcze rzeczy schować do piwnicy. Podczas znoszenia pakunków zauważyli, 

że w rogu pomieszczenia znajduje się skrzętnie ustawiony rząd drewnianych, solidnych 

beczek na wino. „Doskonale! - ucieszyła się żona - Będziemy mogli je przeciąć na pół i 

posadzić w nich drzewka brzoskwiniowe!”. Mąż również ochoczo przystał na tę propo-

zycję, toteż już następnego dnia zabrali się do pracy. Nie była ona wcale lekka, gdyż so-

lidnie wykonane beczki nie dały się łatwo rozpołowić. Pracował w pocie czoła, aż do-

szedł do ostatniej. „Hej! Ona jest pełna!- zawołał do małżonki- będziemy mieli co są-

czyć przy kominku!”. Problem w tym, jak otworzyć taką beczkę bez uszkodzenia jej i 

wylania zawartości? „Chodźmy do baru, tam na pewno nam doradzą” zasugerowała żo-

na i tak też zrobili. W barze otrzymali specjalny sprzęt - należało jedynie zrobić mały 

otwór w beczce i zamontować odpowiednie kureczek do nalewania. Gdy przewiercali 

beczkę doszedł ich upojny zapach starego wina. Szybko zamontowali sprzęt, skosztowa-

li trunku, poczym zgodnie stwierdzili, że jest on wyborny. Delektowali się nim przez ca-

łą zimę, aż w końcu kurek całkowicie się osuszył. Para była mocna zdziwiona, że wino 

skończyło się tak szybko - mieli wszak całą beczkę! Zrozumieli to dopiero, gdy rozcięli 

beczkę na pół, znajdując w niej dobrze zakonserwowane, pocięte w kawałki zwłoki 

mężczyzny, które wypełniały większą część antału.  
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Paulinka  
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W 2014 roku serwery giganta mieściły ponad 300 petabajtów informacji. 

Każdy petabajt to 1000 terabajtów! 

Jeden petabajt wystarczy na zapisanie ponad 13 lat wideo w wysokiej 

rozdzielczości. 

 

Według ostatnich danych portal ten odwiedza aż 1,8 miliarda ludzi! 

 

Przycsik „Lubię to” pojawił się dopiero w 2009 roku. 

 

Niedawno w ciągu minuty na Facebooku pojawiało się ponad pół miliona 

komentarzy, 300 000 statusów, 500 nowych kont i niemal 150 000 zdjęć. 

 

Od 2009 roku użytkownicy kliknęli w przycisk "Lubię to" biliony razy.  

 

Najpopularniejszą osobą na Facebooku jest Cristiano Ronaldo, jego fan-

page śledzi prawie 120 milionów osób. 

 

Ile wie o nas Facebook? 

 

Bardzo, bardzo dużo - zdaniem ekspertów, portal tworzy wyjątkowo do-

kładny profil każdego użytkownika. Za korzystanie z Facebooka nie mu-

simy płacić pieniędzmi, ale wygląda na to, że płacimy naszą prywatno-

ścią.  

Mateusz Durlak i Robert Zima 
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Ciekawostki ekologiczne 

Czy wiesz, że ciekawostki ekologiczne to jeden z najbardziej popularnych te-

matów poszukiwanych w internecie? Poniżej znajdziesz ciekawy, stale po-

większany zbiór informacji o ekologii, ochronie środowiska naturalnego i pro-

mocji zdrowego trybu życia. Kopiuj i powielaj! Pomagaj być eko! 

 

Prawie 50% ze śmieci wy-

rzucanych do kosza każde-

go dnia można wykorzy-

stać jako kompost. 

Około 17 drzew, tyle po-

trzeba, aby wyproduko-

wać jedna tonę papieru. Z badan przeprowadzonych w Waszyngto-

nie wynika, ze osoby palące papierosy 

biorą częściej zwolnienia i pracują mniej 

wydajnie. 

11 LUTEGO 

DZIEŃ DOKARMIANIA ZWIERZYNY LEŚNEJ 

Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla 

dzikich zwierząt. Gruba warstwa śniegu i lód 

utrudniają zwierzętom dostęp do naturalne-

go pokarmu i wody. Dlatego leśnicy wspólnie 

z myśliwymi oraz wolontariuszami ze szkół i 

organizacji pozarządowych pomagają zwie-

rzętom leśnym przetrwać zimę. 

 

 

17 LUTEGO 

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA  

Święto obchodzone corocznie 17 lutego we 

Włoszech (od 1990) i Polsce (od 2006) ma-

jące podkreślić znaczenie kotów w życiu 

człowieka, niesienie pomocy wolno żyją-

cym i bezdomnym zwierzętom, które miały 

kiedyś dom, ale go straciły, a także uwrażli-

wienie ludzi na często trudny koci los. 

 

Martyna Sitek i Zuzanna Maćkowiak 
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And tell me this is all a bad dream 

 

      Był środek nocy, kiedy obudziłam się z powodu pragnienia. Prze-

wróciłam się na bok i spojrzałam na smacznie śpiącego Sama. Ciemna 

grzywka opadała mu na czoło, a wokół otwartych ust powstała niewielka 

plamka śliny. Wstałam i starając się iść jak najciszej, żeby nie obudzić 

przyjaciela albo, co gorsza, mamy, otworzyłam drzwi. Powoli ruszyłam 

schodami na dół i kiedy dotarłam do holu, zobaczyłam szeroko otwarte 

drzwi frontowe. Wydało mi się to bardzo dziwne, bo mama zawsze 

pamięta o ich zatrzaśnięciu. Bez zastanowienia podeszłam bliżej i zo-

baczyłam małą białą różyczkę, leżącą na wycieraczce. Podniosłam ją i 

nie czekając dłużej zamknąłam drzwi. Przyglądając się niewielkiemu 

kwiatku, ruszyłam stronę kuchni, do której wchodzi się przez salon. 

Byłam już w połowie pomieszczenia, kiedy pod gołymi stopami 

poczułam ciepłą ciecz. Odsunęłam się na bok, bojąc się wdepnąć w 

odłamki szkła pozostawione po naszej "kłótni". 

 

    Westchnęłam cicho i podeszłam do włącznika światła. Kiedy odwróci-

łam się ponownie w stronę salonu, przeżyłam szok. Zamarłam. Nie mo-

głam się ruszyć, ani wydać z siebie głosu. Po moich policzkach zaczęły 

płynąć łzy. Kiedy tylko się otrząsnęłam, zaczęłam krzyczeć. Nie zważając 

na porozrzucane kawałki szkła, podbiegłam do zakrwawionego ciała mo-

jej mamy. Cały czas krzyczałam i nie mogłam uwierzyć w to co widzę.  

 

  — Liv co się dzieje? Dlaczego krzy... — Usłyszłam zaspany głos przy-

jaciela.  
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Składniki 

100 g gorzkiej czekolady 

20 ml śmietanki 30% 

Składniki kremu: 

150 g serka twarożkowego lub mascarpone 

100 ml śmietanki 30% 

20 g cukru pudru 

Dodatkowo: 

1 owoc granatu 

1 kiwi 

 

1 Połamaną czekoladę włóż do żaroodpornej miseczki i wstaw do gorącej 

kąpieli wodnej  . Kiedy czekolada zacznie się rozpuszczać, dodaj pod-

grzaną śmietankę i delikatnie wymieszaj. 

 

2 Płynną czekoladę wylej na rozłożony papier do pieczenia i rozsmaruj 

szpatułką na grubość ok. 2–3 mm. 

 

3 Kiedy czekolada będzie jeszcze miękka, ale przestanie się już rozlewać, 

wytnij w niej foremką do ciastek serduszka. Ze zdjęciem serduszek z pa-

pieru poczekaj do całkowitego zastygnięcia czekolady. W tym czasie 

utrzyj serek z cukrem pudrem i ubij śmietanę. Wymieszaj razem obie ma-

sy i przełóż do szprycy na krem. 

 

4 Owoc granatu przetnij na pół i wystukaj z niego ziarenka. Kiwi pokrój 

na plasterki i powycinaj z nich serduszka. 

 

5 Na czekoladowe serduszko nałóż krem i przykryj kolejnym serdusz-

kiem. Znowu nałóż krem i serduszko. Gotową kanapkę podaj z przygoto-

wanymi owocami. 
 

 

Smacznego! 
Paulina i Natalia 
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Jak nazywa się pole, na którym uprawia się magnesy? 

Pole magnetyczne. 

 

Jaką jajecznicę najbardziej lubi kat? 

Dobrze ściętą. 

 

Jak nazywa się lew, którego wszystko boli? 

Bullion. 

 

Dlaczego blondynka bierze linijkę do łóżka? 

Żeby zmierzyć jak długo spała. 

 

Z kim graniczy Rosja? 

Z kim chce 

 

Jak nazywał się najlepszy blokujący Mistrzostw Świata w siat-

kówce? 

Polsat 

 

Kto wymyślił triathlon? 

Cyganie - z buta na basen, z 

powrotem rowerem. 
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Pozdrowienia 
Pozdrowienia dla maturzystow 

Pozdrawiam Izabellę H i Magdę B z 3 LOA 

Pozdrawiam Werę :) 

Pozdrawiam wszystkich ;-) 

Pozdrawiam Panią Martę :) 

Pozdrawiam Bartosza T z IV TMS 

Pozdrawiam Olę K. i jej zawsze młodą fioletową strzałę:D 

Pozdrawiam pozdrowionych :D 

Pozdrawiam Madzię B :* 

Pozdrawiam Krzemiego :D 

Pozdrawiam Księdza Kryspina 

Pozdrowienia dla Kamili43 

Pozdrawiam mojego kumpla z 3 LOa :D 

Pozdrawiam Hanię :) 

Pozdrawiam Redaktor gazetki :D 

Pozdrawiam Wojtka i Patryka z 3Tie 

Pozdrawiam Cie Juliś :* 

Pozdrawiam Madzię Baran :) 

Pozdrawiam Olę i Karcza :) 

Pozdrawiam Pozdrawiam Kasię z 3LOa <3 

Pozdrawiam Werkę :)) 

Pozdrawiam świrów :D 

Pozdrowienia dla Ali Buj. :D 

~Najlepsze życzenia dla Gosi z okazji urodzin:*~ 
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