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WYBRALIŚMY PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY 

22 września przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wcześniej 

odbyła się kilkudniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci przygotowali plakaty  

i rozdawali ulotki, by zachęcić do głosowania na swoją osobę.  

Wyniki wyborów są następujące:  

Przewodniczący: 

Maciej Guzik, kl. VI a 

Z-ca przewodniczącego: 

Aleksandra Jurek, kl. V b                                                                                          Redakcja 

 

Festiwal Nauki EDUSCIENCE 

25 września 2014r. obok Hali Sportowej na ul. Bursaki odbył się Festiwal Nauki EDUSCIENCE.  

Brali w nim udział uczniowie klas V i VI. Organizatorami Festiwalu był Instytutu Geofizyki PAN 

w Warszawie oraz Urząd Miasta Krosna, a głównym jego celem było zainteresowanie 

naukami matematyczno-przyrodniczymi.  

Byliśmy świadkami pokazów naukowych ‘’SHOW na scenie’’, braliśmy udział w pokazach 

naukowych organizowanych w 12 namiotach zlokalizowanych na terenie festiwalu. 

Uczestniczyliśmy w edukacyjnych grach i zabawach oraz konkursach z nagrodami.  Tam 

zobaczyliśmy swoje DNA, mogliśmy sprawid, by świeczka zaczęła pływad, a kwiat zamarzł. 

Wspólnie z prowadzącym przekonaliśmy się jak wygląda prawdziwa farma wiatrowa, 

dowiedzieliśmy się czym jest ciekły azot, wielu z nas nagrało swój własny film, który 

mogliśmy obejrzed w zwolnionym tempie.  

Małgorzata Michna, Aleksandra Dudycz 

                    



 3 

30 września DZIEŃ CHŁOPAKA                                                  

  

 W naszej szkole obchodziliśmy Dzień Chłopaka.                                                           

     Wszyscy chłopcy otrzymali od swoich koleżanek drobne upominki. Jedne były bardzo 

praktyczne, inne szalone i śmieszne.  

Dziewczynki z klasy IV A wręczyły swoim kolegom śliniaki  i czekolady, z kolei koleżanki 

z IV B sprawiły chłopcom kubki z imieniem. 

Chłopcy z klasy V B otrzymali opaski na rękę, cukierki i magnesowe minki, a ich rówieśnicy 

z V A obdarowani zostali puzzlami, długopisami i cukierkami. 

 Dziewczynki z VI A kupiły kolegom misie i słodycze, z kolei chłopcy z VI B otrzymali 

plakietki z napisem „Superchłopak” i z imieniem oraz opaski na rękę. 

 Wszystkie upominki zapewniły dobrą zabawę w tym dniu ! 

 

Marysia Charzewska 

Zielona Szkoła 

Uczniowie klasy VI b znaleźli sposób na to, jak skutecznie wydłużyd sobie wakacje i w drugim 
tygodni września pojechali na Zieloną Szkołę do Rymanowa Zdroju. 

Podczas pobytu zwiedzili rynek w Rymanowie i pokonali ścieżkę zdrowia, na której zauważyli 
wiewiórkę. Udali się również do pijalni wód, aby popróbowad niecodziennych smaków prosto  
z natury. „Woda mi nie smakowała, ponieważ była za słona” - stwierdziła jedna z uczennic, ale 
niestety często  tak bywa, że to co zdrowe, nie jest smaczne.  

Każdego dnia w Domu Wczasów Dziecięcych odbywały się konkursy, m.in.: na 
najśmieszniejszą fryzurę, na najśmieszniejszy strój oraz randka w ciemnio. Zwycięzcy „randki” zostali 
wyjątkowo nagrodzeni: pierwsza para zjadła romantyczną kolację przy świecach, a druga para poszła  
na romantyczny spacer.  

Szóstoklasiści wrócili zadowoleni i wypoczęci i w koocu mogli rozpocząd na dobre naukę  
w nowym roku szkolnym.     

Ola Starzycka 
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Wizyta w Karpackiej Troi 

8 października, w słoneczny jesienny poranek, uczniowie klasy V b i V a udali się wraz z opiekunami 
do Skansenu Archeologicznego w Trzcinicy - miejsca znanego dziś w całej Polsce i poza jej 
granicami. 

Ponad 4000 lat temu, istniała tam osada obronna zamieszkała przez ludnośd z początku epoki brązu, 
zatem  o wiele starsza od podręcznikowego Biskupina. We wczesnym średniowieczu teren ten został 
ponownie zajęty,  tym razem przez Słowian, którzy wznieśli monumentalne grodzisko – jedno 
z najstarszych na terenie Słowiaoszczyzny.  

W miejscu tym powstało ogromne muzeum, które umożliwia wyjątkową wędrówkę w odległą 
przeszłośd.                                                                                                                                          
Podziwialiśmy setki zabytków pochodzących z wykopalisk archeologicznych prowadzonych przez 
wiele lat na terenie grodziska. Były to: biżuteria, naczynia, broo i inne przedmioty codziennego 
użytku. Szczególnie zachwycił nas  skarb, który – jak opowiadał nam pan przewodnik - został 
zakopany w ziemi podczas wrogiego ataku na gród.  

Zachwyciły nas zrekonstruowane sceny z życia codziennego ludzi z epoki brązu i wczesnego 
średniowiecza. Postacie i zwierzęta wyglądały jak żywe! 

Zwiedziliśmy bramy wjazdowe, zrekonstruowane chaty, wały obronne i liczącą 12 metrów wysokości 
wieżę obserwacyjną – jest to najnowsza atrakcja tego Skansenu. 

W sali kinowej obejrzeliśmy film dokumentalny opowiadający o powstawaniu i upadku tego 
grodziska. 

W drugiej części naszej wycieczki uczestniczyliśmy w warsztatach łuczniczych, podczas których 
poznawaliśmy sztukę strzelania z łuku. Po krótkim szkoleniu udzielonym nam przez przewodnika – 
instruktora każdy z nas mógł kilkakrotnie strzelad do tarczy (lub poza nią). Również nauczyciele  
i towarzyszący nam rodzice – opiekunowie podjęli próby tej niezwykłej dziś umiejętności. 

Oczywiście zakupiliśmy pamiątki, m.in. drewniane miecze, kusze i toporki, i tak uzbrojeni w nową 
wiedzę i doświadczenia ruszyliśmy w drogę powrotną. 

Zachęcamy pozostałe klasy naszej szkoły do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca, jakim jest 
Karpacka Troja. 

 

                       Fajnie było w Karpackiej Troi, 

                              Zapomnieć o tym nie przystoi 

                              Łukiem strzał padał, niekoniecznie w cel, 

                              Lecz naprawdę było OK.  

                              Chaty stare i wały pradawne  

 O miejsce sławne! 

                              Historia się odkrywa i nas zadziwia. 

 I jaka z tego puenta? 

                              To dla nas do nauki zachęta. 

                    Kamila Sowa  
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Otrzęsiny 

9 października odbyły się otrzęsiny klas IV, podczas których nasi młodsi koledzy przeszli 

próbę wytrzymałości polegającą na wypiciu kubeczka tajemniczej mikstury. Zmierzyli się 

także w konkursie plastycznym, który polegał na tym, aby narysować swojego wychowawcę 

tak, jak nie wygląda. Następnie odbył się quiz wiedzy o szkole. W ostatniej konkurencji brały  

udział panie wychowawczynie klas czwartych. Zadanie polegało na rzucaniu woreczkiem  

do kosza.  

Czwartoklasiści i ich wychowawczynie doskonale poradzili sobie z wszystkimi zadaniami. 

Na zakończenie Czwartacy złożyli uroczyste ślubowanie i przeżyli swoją pierwszą dyskotekę 

szkolną.  

                         Aleksandra Jurek  

NAUCZYCIEL ROKU 

Jak co roku, Samorząd Uczniowski kl. IV – VI przeprowadził wybory na Nauczyciela Roku. 

Nominowani do tego tytułu byli wszyscy uczący w naszej szkole, a głosować można było  

w trzech kategoriach: 

 Najmilszy nauczyciel, czyli Przytulanka 

 Najostrzejszy nauczyciel, czyli Ostre Pióro 

 Najdowcipniejszy nauczyciel, czyli Kabareciarz 

Wyniki przeprowadzonego głosowania przedstawiają się nastepująco:    

 tytuł Najmilszego Nauczyciela zdobyła pani Małgorzata Matelowska,   

 Najostrzejszym Nauczycielem okazał się pan Janusz Stryczniewicz,   

 zaś tytuł Najdowcipniejszego Nauczyciela przypadł ksiądzu Januszowi Sroce. 

    Małgorzata Michna, Aleksandra Dudycz 
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Wspomnienia z Zielonej Szkoły 

Koocem października klasy: IVA i IVB wraz ze swoimi wychowawcami:  Magdaleną Buczyoską  

i Elżbietą Zając, pojechały do Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju, by spotkad się  

z wielką przygodą.  

Wyjazdu na Zieloną Szkołę każdy oczekiwał  z wielką niecierpliwością, ale też z odrobiną 

strachu. Wszyscy chcieli odpocząd od nauki w szkole, ciągłego siedzenia w ławkach, kartkówek  

i  testów, ale  towarzyszył im również  lęk przed  nieznanym.  Pracownicy ośrodka okazali się mili  

i przyjaźni, a my zawsze mogliśmy liczyd na pomoc ich i naszych wychowawczyo.  

Mimo złej pogody, która nie pozwoliła na wycieczki i spacery, w Domu Wczasów Dziecięcych 

nikt nie miał czasu na nudę. Braliśmy udział w różnych konkursach , takich jak: bal przebieraoców, 

karaoke, taoca (solo i w zespole), gazetowa orkiestra, fryzur, literacki, plastyczny, piosenki, czystości  

i najładniejszy śpiewnik.  Za udział we wszystkich konkursach, a także za pełnienie dyżuru w jadalni 

czy uczestnictwo w zabawach towarzyskich, otrzymywaliśmy dyplomy.  

Podczas turnusu poznaliśmy historię Rymanowa Zdroju oraz nauczyliśmy się piosenek  

i taoców integracyjnych np. belgijka, orzeszki, koziołek.  

Dla każdego ucznia taki wyjazd jest niezapomnianym przeżyciem, a także okazją, by lepiej 

poznad swoją klasę.  Każdy kto przynajmniej raz pojedzie na Zieloną Szkołę do Rymanowa Zdroju, 

będzie chciał znowu tam wrócid. 

Weronika Niemiec, kl. IV B 

 

 

M u n d u r k o w a  m o d a  !                                                                                                                    

Niektórzy uczniowie naszej szkoły niechętnie chodzą w mundurku. Uważają, że mundurki nie 

są modne, nie pasują do niczego i przesłaniają ich własny strój. To nie jest prawdą! 

           Jeżeli naprawdę lubicie wyglądad modnie i wygodnie - przeczytajcie ten tekst. 

MUNDUREK 

1. Pasuje do każdego rodzaju i koloru butów. 

2. Świetnie komponuje się ze sweterkami, bluzami, bluzkami z długim i krótkim 

rękawem oraz sukienkami. Jest idealny do spodni „rurek”! 

3. Jest doskonałym zwieoczeniem zarówno eleganckich i odświętnych stylizacji, jak 

również sportowych, noszonych zwykle na co dzieo. 

4. Jest bardzo praktyczny – ma pojemne kieszenie, w których można schowad telefon, 

pieniądze, różne papierki, gumy i cokolwiek. 

5. Zaletą naszego mundurka jest również to, że jest lekki i się nie mnie. 

 
                                                   Jurek Aleksandra  
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Historia o pierwszym z Kabanorogów, 

oraz powstaniu Bomburonu. 
Rozdział pierwszy 

Daleko stąd, w dalekiej przyszłości, na ziemiach Nienazwanych, żyły Kabanorogi – istoty  

o czystych sercach i duszach. Miały one postać izabelowatego konia o złotej grzywie oraz  

kabanosowym rogu. Były to szlachetne stworzenia nie pozwalające się ujarzmić. Zjawiały się 

tylko w snach. Nie każdy dostąpił zaszczytu oglądania ich w rzeczywistości. Ci, którzy  

je kiedykolwiek widzieli, już od dawna nie żyją. Albowiem Kabanorogi nie znosiły zwaśnionych 

ludzi, były symbolem pokoju. W tych czasach wszystkie znane kraje były skłócone… 

Pewnego dnia Kamila Wielka wyruszyła na polowanie. Jako jedna z nielicznych szanowała wolne 

życie Kabanorogów. Rozumiała je i nie chciała ich łapać, tak jak to robiły sąsiednie prowincje. 

Jechała właśnie, aby zgładzić świnkę polarną, która od dawna zagrażała państwu.  

Pędziła już kilka dni na swoim gniadoszu, nie pozwalając umknąć zdobyczy. Wciąż ją tropiła,  

a ślady były coraz bardziej wyraźne. O brzasku przed oczami śmignęło jej białe futro świnki. 

Popędziła konia. Cel miała dokładnie przed sobą. Cięciwa zaśpiewała. Strzała chybiła. Koń Kamili 

wyciągnął się w cwale. Kamila goniła bestię przez równiny, lecz teren, który sprzyjał pogoni, 

nagle zaczął gęstnieć i powoli zmieniał się w las. Powinna zwolnić, ale zdobycz była tak blisko! 

Nie myśląc o drzewach, które wciąż wyrastały jej na drodze, nie zwolniła tempa, lecz wciąż 

cwałowała. Nagle gałąź pojawiła się na wysokości jej głowy. Spadła z łoskotem na ziemię, 

wystraszony koń pognał dalej. Teraz, bez konia, z łowcy zmieniła się w ofiarę. Słyszała już 

oddech świnki polarnej, ale słyszała także dziwne charczenie i tupot stóp. Z jednej strony 

wypadła świnia, a z drugiej wyskoczyła Gollumka. Szybkim i zręcznym ruchem powaliła 

napastnika, który padł w kałużę. Kamila już myślała, że będzie kolejna, jednak Gollumka podała 

jej rękę i pomogła wstać. Pomiędzy nie wjechał Kabanoróg, przeraźliwie wyjąc. Przedstawił się 

jako Kabanoś i przeprosił je, chociaż w jego głosie nie pobrzmiewało współczucie. Kamila wstała 

i zdecydowanym ruchem wsiadła na niego ciągnąc za sobą Gollumkę. Za to iż je przestraszył, 

zażądała transportu do swego królestwa. Chciała zwołać naradę, aby zjednoczyć cały świat.  

Nie miała wiele czasu. Lordowie innych państw wkrótce mieli wyjechać na majówkę (chociaż był 

listopad). 

Kiedy dotarli do królestwa Kamili, okazało się, że kilku władców już wyjeżdżało, lecz  

na szczęście udało się ich zatrzymać. Wieczorem wszyscy zebrali się w Sali Obrad. Ustawiono 

jedno, trwałe państwo nazwane Rzeczą Sauronową Bomburonem. 

Zgodnie z ustanowionym prawem w państwie tym nie dochodziło do jakichkolwiek waśni  

ani niebezpiecznych misji. Zjednoczonym Królestwem władali Gollumka Olska oraz Kabanoś 

Rudy, albowiem Kamila Wielka odstąpiła im tronu.  

Alicja Stopkowicz 

 Kabanoróg 
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Warto przeczytać! 
Fantastyka 

„Silmarillion” został napisany przez Johna 
Ronalda Reuela Tolkiena. Akcja toczy się przed 
słynną wyprawą Bilba. Książka opowiada  
o zamierzchłych czasach oraz o tym, jak 
powstały wszystkie rasy, kto je stworzył  
oraz jak narodził się świat znany nam  
z „Hobbita” czy też z „Władcy Pierścieni” 

Na pewno 
jeszcze nie każdy z Was czytał siedmiotomowy cykl 
„Harry Potter” autorstwa J.K. Rowling.  

Pierwsza część opowiada o tym, jak tytułowy 
bohater znalazł się w domu rodziny Dursley. Jego 
rodzice rzekomo zginęli w wypadku samochodowym 
(jak mawiała pani Dursley), a przybrany brat, 
Dudley, jest rozpuszczonym dzieciakiem, który 
wszystko niszczy. 

W 11 urodziny Harry’ego wiele sów usiłuje 
dostarczyć mu list z Hogwartu, jednakże wujek 

Pottera postanawia nie pozwolić mu otworzyć koperty… 

Polecam, Alicja Stopkowicz 

CIEKAWOSTKI 

                         

Sroki wcale nie lubią lśniących przedmiotów, nie kradną biżuterii ani błyszczących kluczy. To tylko mit. 

W europejskiej kulturze często przewija się wątek sroki złodziejki, która - nie mogąc się oprzed 

błyszczącym przedmiotom - kradnie je i zanosi do gniazda.   

Ile wody pelikan może zmieścić w dziobie? 
Pelikan ma dziób wyposażony w wielką elastyczną torbę, którą wyławia ryby. Torba ta może 

pomieścić tyle wody, co duże, 13-litrowe wiadro. 
 

Czy rośliny potrafią strzelać? 
Niektóre potrafią. Na przykład w Polsce – niecierpek pospolity. Kiedy jego żółte kwiatki przekwitną, 

utworzą się podłużne owoce-torebki. Gdy dojrzeją w nich nasiona, to nawet przy delikatnym 
dotknięciu strączki gwałtownie pękają i strzelają nasionami na odległośd nawet kilku metrów. 

 
Ola Dudycz, Małgosia Michna          

http://www.studentnews.pl/s/219/6333-Ciekawostki-naukowe-NEWSY/4038644-Sroka-nie-jest-zlodziejka-jak-nam-pokazuja-bajki.htm
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Przepisy kulinarne 

Zdrowe DOMOWE lody bananowe 

Składniki: 

    * 2  banany, 

    * 1 szklanka mleka, 

    * 1/2 szklanki mleka niesłodzonego  

w puszce, 

    * 2 łyżki cukru, 

    * posypka do dekoracji. 

W malakserze miksujemy jednego banana  

z odrobiną mleka i mleka w puszce. Taką 

miksturę nakładamy do foremek (grubośd 

warstwy ok. 0,5 cm) i zamrażamy. Następnie 

miksujemy resztę banana z mlekiem i mlekiem 

z puszki. Dodajemy cukier do smaku  

i miksujemy na wysokich obrotach  

aż powstanie piana . Taką pianę rozlewamy  

na zamarznięta warstwę bananową i znów 

wkładamy do zamrożenia.                                                                                               

Smacznego!

 

 

OWOCOWE KOKTAJLE – WITAMINOWE BOMBY! 

Owocowo - ziołowy 

Składniki:                                                    

3 szklanki pokrojonego arbuza bez skórki 

1/2 obranej ze skórki cytryny 

1 /3 szklanki mrożonych malin 

5 listków świeżej mięty 

2 łyżki syropu klonowego (opcjonalnie) 

kilka kostek lodu 

Przygotowanie: Wszystkie składniki 

miksujemy w blenderze. 

Truskawkowy 

Składniki: 

• 200 ml jogutru naturalnego 

• kilka kostek lodu 

• 150 g truskawek 

• 2 łyżki cukru 

Przygotowanie: Wszystkie składniki 

zmiksować i przelać do szklanek. Gotowe!

  

Jagoda Mindak, Kasia Gierlach 

 

http://1.bp.blogspot.com/-C_qzUe48zoo/T82lZ_QpBoI/AAAAAAAACoE/KxjMK0g05aI/s1600/Lody+bananowe.jpg
http://zdrowienatalerzu.pl/wp-content/uploads/2014/07/1@1@DSC_3787.jpg


Numerek z dziennika 

                        prawdę Ci powie! 
 

1. Wagarowicz. 

2. Jesteś Cool. 

3. Gapcio. 

4. Lubi rękodzieła. 

5. Nieśmiały a mądry 

6. Spokojny. 

7. Zwariowany. 

8. Lubi nowości. 

9. Dobry przyjaciel. 

10. Śmieszek. 

11. Fajny kumpel. 

12. Lubi numerek „1” 

13. Gaduła 

14. Zadziera nosa. 

15. Komputerowiec. 

16. Nie lubi szkoły. 

17. Ważniak. 

18. Mózgowiec. 

19. Słodki. 

20. Sweet-focia. 

21. Pracuś. 

22. Sportowiec. 

23. Lubi numerek „5”. 

24. Kochliwy. 

25. Rozrabiaka. 

26. Stylowy. 

Jagoda Mindak 

 

 

Rock’n’roll 

!!! 

Zgadnijcie kim 

jestem? 

 

Piękne ząbki?                 

 

Koto-motylo-ślimaki     

Karolina Pawlak, Marysia Charzewska                  

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://puppys.pl/demot//0_0_0_451076084_middle.jpg&imgrefurl=http://www.puppys.pl/shared/67&h=395&w=600&tbnid=giFq29hzhjm3sM:&zoom=1&docid=7tiuptOCNUuntM&hl=pl&ei=87IiVIrZMaqM7Abo_oHoCg&tbm=isch&ved=0CDoQMygyMDI4ZA&iact=rc&uact=3&dur=2454&page=7&start=136&ndsp=24
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://puppys.pl/demot//0_0_0_451076084_middle.jpg&imgrefurl=http://www.puppys.pl/shared/67&h=395&w=600&tbnid=giFq29hzhjm3sM:&zoom=1&docid=7tiuptOCNUuntM&hl=pl&ei=87IiVIrZMaqM7Abo_oHoCg&tbm=isch&ved=0CDoQMygyMDI4ZA&iact=rc&uact=3&dur=2454&page=7&start=136&ndsp=24
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 Humor ;-)  ;-)  ;-) 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny wrzask. Wpada, 

łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia  

w kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy pytają: 

- Czy możemy już iść do domu? 

- A z jakiej racji? 

- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, 

prawda? ;-)  ;-)  ;-) 

   Nauczyciel na chemii omawia doświadczenie: 

- A teraz patrzcie jak ten niebieski płyn zazieleni się na czerwono. 

                                                      

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór? 

- To jest... No, mam to na końcu języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy... 

   

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie     ;-)  ;-)  ;-)                ;-)  ;-)  ;-) 

   

Ojciec pyta syna: 

- Co robiliście dziś na matematyce?   ;-)  ;-)  ;-) 

- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! 

Że też nikt go do tej pory nie znalazł... 

;-)  ;-)  ;-)                                                                                   

                        Przed wizytacją w szkole nauczyciel ustala: 

- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają się wszyscy. Ci co wiedzą - prawą ręką, Ci co nie wiedzą - 

lewą ręką. 

Dzwoni student do profesora o 3-iej nad ranem i pyta: 

- Panie profesorze, co pan robi? 

- Jak to co? Śpię!!! - odpowiada profesor.                                      ;-)  ;-)  ;-) 

- No, a ja przez Pana się uczę!!!      

Małgorzata Michna, Aleksandra Dudycz 

http://napisy-na-zderzakach.humoris.pl/
http://dowcipy-szkolne.humoris.pl/
http://dowcipy-o-studentach.humoris.pl/
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Na tegoroczną jesieo polecamy modne botki 

 

Aby uchronid się przed bólem gardła i przeziębieniem, zakładaj „kominy”. 

 

By ładnie wyglądad, zakładaj czapki. 

 

Aby uchronid się przed zimnem, noś piękne sweterki. 

 

Życzymy miłej i modnej jesieni!!!                        Karolina Pawlak, Marysia Charzewska 
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http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://butynajesien.pl/p/2014/07/botki-azurkowe-bez-super-hit-jesien-2014-roz-39-4399253075.jpg&imgrefurl=http://butynajesien.pl/2014/07/09/botki-azurkowe-bez-super-hit-jesien-2014-roz-39/&h=683&w=1024&tbnid=juGw7ZxkJ0GEKM:&zoom=1&docid=7jWj9uhUwpNmBM&itg=1&hl=pl&ei=V5lHVNvUEIr1avu5gNAK&tbm=isch&ved=0CGkQMyhCMEI&iact=rc&uact=3&dur=1383&page=3&start=62&ndsp=35
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http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://art-madam.pl/p/d/dmjjcbqzgcjmfybkth.jpg&imgrefurl=http://szaliki.art-madam.pl/&h=300&w=300&tbnid=JnB2_t2tRlTKdM:&zoom=1&docid=wwFOEbDt1UbpuM&hl=pl&ei=P5tHVK6JHJD7apCugYgI&tbm=isch&ved=0CEcQMyggMCA&iact=rc&uact=3&dur=419&page=2&start=31&ndsp=40
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