Nr 5 (59) grudzień 2015r. – wydanie specjalne

Wiele wiadomości zostało jeszcze do opublikowania.
Oto kolejna dawka informacji.
Zapraszamy do przeczytania.
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Źle mówić i pisać – to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją budowali.
Janusz Korczak

W Cieszkowiance tępimy pluskwy językowe
Pluskwa to mały, żyjący w pomieszczeniach owad, który żywi się krwią. Tak samo w dzisiejszych
czasach nazywa się urządzenie służące do podsłuchu. Pojęcie pluskwa jest również obecnie akceptowane
przez użytkowników komputerów w znaczeniu błędu samej maszyny lub błędu w programie.
Pluskwy językowe – wyrażenie powstałe na nasze potrzeby, to po prostu błędy językowe !!!
W Cieszkowiance uczymy się jak mówić i pisać poprawnie, logicznie i zrozumiale.
Żyjemy w ciekawych czasach, w których czerpiemy z języka angielskiego wiele słów związanych
z najnowszymi technologiami komputerowymi i internetowymi, i poszerzamy w ten sposób nasz język ojczysty
o nowy zasób słownictwa. Nie pierwszy raz w historii tak się dzieje. W średniowieczu język polski został
wzbogacony z łaciny. I chociaż w praktyce nie używa się dziś tego języka, to określenia z niego pochodzące
funkcjonują, np. od łac. numerus – liczba powstało polskie słowo numer albo od łac. planus – plan. Na języku
polskim mówimy o archaizmach i neologizmach. Oba te terminy pochodzą ze starszego jeszcze od łaciny
języka greckiego – gr. archaios – dawny i neos – nowy. W XVII wieku był modny w Polsce język francuski
i od tego czasu mamy wiele słów z niego pochodzących. Jednym z nich jest krawat (fr. cravate) określający
część ubioru męskiego. Wiąże się z nim historia z czasów komunistycznego PRL – u, w których oczyszczano
język polski z wyrazów obcego pochodzenia, zwalczano tradycję korzystania z dorobku innych krajów i kazano
odłączyć się od zachodniej Europy, popierając komunistyczną Rosję Radziecką. Właśnie z tego powodu słowo
krawat zastąpiono określeniem – zwis męski, które nie tylko u panów wzbudzało śmiech.
Dobrze, że dziś możemy korzystać z dorobku językowego innych narodów, ale przypomnijmy sobie co
powiedział w XVI wieku nasz poeta Mikołaj Rej:
I niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.
I dlatego pamiętajmy, że można pisać zarówno angielskie e-maile oraz polskie mejle, co zresztą przez
polonistów zostało jednoznacznie określone.
UCHWAŁA ORTOGRAFICZNA NR 7 RADY JĘZYKA POLSKIEGO W SPRAWIE
ZAPISU NAZWY LISTU ELEKTRONICZNEGO
(PRZYJĘTA NA XII POSIEDZENIU PLENARNYM DN. 21 MAJA 2002 R.)

Poprawna forma nazwy listu elektronicznego to e – mail, potocznie: mejl.
Alicja Walenciak - Galińska
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Zaczytana Kornelia Grzesiak z kl. 4b
najlepsza w Cieszkowiance z języka angielskiego !!!

Nasza redakcyjna koleżanka Kornelia Grzesiak z kl. 4b będzie reprezentować szkołę
w rejonowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Serdecznie gratulujemy.
Kornelia zna język angielski bardzo dobrze i czyta w tym języku książki. Opowiedziała nam
o swojej pasji:
Jestem fanką serii książek brytyjskiej pisarki J. K. Rowling Harry Potter. Całą serię
przeczytałam już wiele razy. Bardzo dobrze umiem język angielski, więc pomyślałam, żeby przeczytać
te siedem książek w oryginale. Mama się zgodziła na mój pomysł i zamówiła mi dwie książki z Nowej
Zelandii w języku angielskim. Zaczęłam czytać. Czyta mi się te książki bardzo dobrze i poproszę
mamę, żeby mi kupiła kolejne tomy. Mam jeszcze wielkie marzenie !!! Jest nim wyjazd do Londynu
do studia Harry’ego Pottera. Można tam zobaczyć jak robiło się ten film, a także wejść do Hogwartu
(Szkoły Magii i Czarodziejstwa), na ulicę Pokątną i zobaczyć wiele innych, ciekawych rzeczy.
Chciałabym kiedyś polecieć tam z mamą na kilka dni między innymi po to, by móc odwiedzić to
studio. Wiem, że taka wycieczka dużo kosztuje, ale może mi się uda? Chciałabym tam jeszcze
zobaczyć słynne London Eye, Big Bena i kilka innych znanych miejsc w Londynie. Na razie będę
doskonalić znajomość języka angielskiego i solidnie przygotuję się do konkursu.
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Zaczytana Cieszkowianka

Rys. Alicja Nowicka, kl. 6c

Nr 5 (59) grudzień 2015r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

Do czego to doszło !!!
Książki czyta pies Julii Pilarskiej z kl. 6c.
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Hasła uczniów Cieszkowianki zachęcające do czytania książek
Czytać każdy może, czytaj więc o każdej porze. – kl. 1a i 1b
Znasz Pinokia, Obeliksa, Kota w butach? Bo ja znam!
Dzięki książkom takich właśnie fantastycznych kumpli mam! – kl.1g
Zamiast komputera książkę wybieram. – kl.1h
Mądrych ludzi czytanie nie nudzi – kl.2a
Gdzie królewna? Gdzie krasnale?
Dowiesz się – czytając stale! – kl.2c
Kiedy czytam, podróżuję po całym atlasie
i nie muszę mieć maszyny do podróży w czasie.
Lek na głowę jest w aptece,
a na mądrość w bibliotece.
Czytanie to podróż do tysiąca światów.
Czytanie to świata poznawanie.
Książki czytasz – nuda znika. – kl. 3b
Mieszkańcy stumilowego lasu na czytanie książek
mają sporo czasu,
świetnie, gdy pod ręką jest tam miodu fura,
ale jeszcze lepsza jest dobra lektura. – kl.3b
Wiedzę dużą mamy, bo książki często czytamy.
A kto książek dużo czyta, ten jak kwiat pięknie rozkwita – kl.4c
Kto czyta – nie błądzi, mądry ten, kto tak sądzi – kl.6d
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Recenzja książki Magiczne drzewo
Magiczne drzewo. Cień smoka to pełna przygód historia Andrzeja
Maleszki, która zaczyna się od niewinnego rzutu magiczną kostką. Trójka
przyjaciół: Gabi, Blubek i Kuki mają pisać test sprawdzający. Chłopcy
postanawiają pójść na łatwiznę i zamiast się uczyć, wyczarować magiczny
płyn mądrości. Niestety zaczarowana kostka, którą posiadają działa wyłącznie
w przypadku wyrzucenia szóstki, a chłopcy ku swojemu przerażeniu
wyrzucają jedynkę i zamiast płynu mądrości, wyczarowują płyn głupoty.
Przypadek sprawia, że płyn wypijają wszyscy uczniowie piszący test, a wraz
z nimi dyrektor i nauczycielka. Tylko Gabi, Blubek i Kuki oraz jeden
z uczniów zwany Trupkiem nie wypijają trucizny. Przyjaciele muszą
odwrócić czar i uratować dzieci oraz nauczycieli! Czy im się uda? Czy
odnajdą magiczny przedmiot, który może im w tym pomóc? I jakie będą tego
skutki? Musicie przeczytać, aby się tego dowiedzieć!
W tej powieści spotkacie smoka i potężne, magiczne stworzenia, będziecie świadkami ożywienia
drewnianej figurki i poznacie cudowne dziecko, zrozumiecie mowę psów i z pewnością polubicie trójkę
bohaterów: Gabi, Kukiego i Blubka! Wartka akcja, świetnie budowane napięcie, humor i nieograniczona
fantazja autora czynią Magiczne drzewo. Cień smoka książką tak naprawdę dla każdego. Wspólnie
przeżywałyśmy przygody Gabi, Blubka i Kukiego na przemian śmiejąc się i lękając o losy bohaterów!
Kacper Kaźmierczak, kl. 6c
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Recenzja książki Jaś i Zaczarowany przyjaciel

Chciałabym Wam opowiedzieć o książce Jaś
i zaczarowany przyjaciel Ireny Landau – Wydawnictwo
PUBLICAT S.A. Poznań 2015r.
Bohaterami

książki

są:

Jaś,

Daniel,

Romek

i Kumpelek.
Jaś był bardzo smutny, bo miał czarne i kręcone
włosy i Daniel się z niego wyśmiewał. Im Jaś bardziej
próbował je rozczesać, tym bardziej się kręciły. Więc
narysował kwiatki i drzewa, a obok nich kogoś kto mógłby
być jego najlepszym zaczarowanym przyjacielem. Ten
ludek miał na imię Kumpelek. Nagle rysunek gdzieś
zniknął, za to spod szafy dobiegał jakiś cieniutki głosik,
który brzmiał tak: „Pi, pi, pi…” Wiecie, że od tego dnia
Jasiowi nie było już smutno i nawet zjadał jedzenie?
A kiedy chłopiec stłukł piękną kryształową tackę ze
słodyczami,
mama wcale się nie gniewała – to też pewnie sprawił Kumpelek,
któremu smakowały czekoladki, które potoczyły się pod szafę.
To bardzo ładna książka. Dzięki tej książce można się
nauczyć, jak się bronić.

Joanna Przybysz, kl.1b
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Zapraszamy pod nowym hasłem do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na podstawie przeczytanych książek

Przeczytane – polecane
Książka pt.: Władca Lewawu napisana została przez Dorotę
Terakowską i wydana w 1989r. przez Wydawnictwo Literackie. Jest to
powieść dla dzieci i młodzieży. Akcja rozgrywa się w Krakowie,
a głównym bohaterem jest 13 – letni Bartek z domu dziecka. Chłopiec co
jakiś czas wybiera się na spacery w poszukiwaniu rodziców, którzy
zaginęli, gdy był mały. Podczas jednej z takich wędrówek wchodzi do
Smoczej Jamy i odkrywa tam tajemne przejście pomiędzy dwoma
światami – do Wokarku (czyli czytając od tyłu Krakowa).
Powieść ta trzyma czytelnika w napięciu, jest bardzo ciekawa,
pełna zaskakujących akcji i przenosi w magiczny, nieznany dotąd świat.
Uważam, że książka ta powinna znaleźć się w kanonie lektur
szkolnych i polecam ją wszystkim tym, którzy lubią dreszczyk emocji.
Zachęcam do przeczytania!
Felek Tarent, kl. 6c

*************************
Holly Webb – autorka książki Gwiazdko, gdzie jesteś?, o której piszę
zaczynała jako redaktorka książek dla dzieci i swoją pierwszą serie napisała
dla wydawnictwa, w którym pracowała. Od tamtego czasu nie przestaje
pisać i ma w dorobku ponad siedemdziesiąt książek. Mieszka w hrabstwie
Berkshire w Anglii z mężem i trzema synami. Ma dwa koty, które nazywają
się Milly i Marble i zawsze przeszkadzają, gdy Holly próbuje pisać na
laptopie. Mimo to pani Holly Webb tworzy nowe, ciekawe książki tak jak
ta… o nowych sąsiadach Jadzi, którzy mają malutką kotkę Gwiazdkę. Po
jakimś czasie proszą ją o opiekę nad nią, ponieważ sami wyjeżdżają.
Niedługo po tym Jadzia zauważa, że jest gruba i dziwnie się zachowuje, aż
w końcu ucieka.
Co się dzieje z Gwiazdką? Czy Jadzia ją znajdzie?
Uważam, że książka jest ładna i odpowiednia dla dzieci, które kochają zwierzęta.
Dominika Galińska kl. 4c
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Uwaga! Uwaga!
Konkurs dla wszystkich zaczytanych uczniów Cieszkowianki
wreszcie rozstrzygnięty !
Zachwyt wzbudziła nie tylko strona graficzna, ale też piękne komentarze
i przemyślenia, które uczestnicy, oprócz wykonania rysunku, zobowiązani byli
napisać.
Prezentujemy najpiękniejsze prace na poziomie klas 1 – 3

Pierwsze miejsce zajęła Agata Frąckowiak z kl. 3a, która zilustrowała fragment
książki Astrid Lindgren Dzieci z Bullerbyn. Lisa karmi małe jagniątko, którego mama nie
miała mleka.
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Drugie miejsce zajęła Joanna Przybysz z kl. 1b. Jej ilustracja dotyczy książki Roksany
Jędrzejewskiej – Wróbel pt. Maleńkie królestwo królewny Aurelii. Mały ludzik siedział i płakał, bo nic
nie umiał robić. Jego łzy były duże i błyszczące jak perły. Księżniczka go pocieszała.

Trzecie miejsce zajęła Joanna Olsztyńska z kl. 2g. Bohaterka jej pracy, Martyna pojechała do
Szkoły pod Żaglami, uczy się i pływa z instruktorem na Białej Mewie. Te wydarzenia pochodzą z książki
pt. Martynka Gilberta Delahaye.
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Na poziomie klas 4 – 6 pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Karasińska z kl. 5c. Książka na którą
zwróciła uwagę to powieść Erica Knighta Lassie, wróć – powieść o przyjaźni między psem, a chłopcem
i o tęsknocie, niebezpieczeństwie i sile. Książka jest momentami smutna, ale pokazuje jak wielką
wartością w życiu jest przyjaźń między człowiekiem a zwierzęciem … a Zuzia w piękny sposób to
narysowała i napisała.
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Będą jeszcze publikowane pozostałe prace.
Warto zobaczyć.
A na razie trzecie miejsce

13
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Trzecie miejsce zajął Piotr Jagodziński z kl. 6c. Zainteresowały go Klechdy Domowe – Trębacz
ratuszowy i król kruków napisane przez Czesława Kędzierskiego. W miejscu przedstawionym przez Piotra
rozegrały się walki mieszkańców Poznania.
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O swej pasji czytania opowiadają rodzice naszych uczniów pod hasłem:

Niedaleko pada jabłko od jabłoni
O czytaniu książek opowiada Alicja Walenciak - Galińska – mama Dominiki
Galińskiej, uczennicy z kl.4c.
Jak powszechnie wiadomo pewne cechy dziedziczymy
po przodkach. Moja córka Dominika jest obciążona po matce
pasją czytania. Chociaż w moim wypadku początki były trudne.
Nie chciałam czytać książek w szkole, nawet lektur. Pamiętam,
że pierwszą książkę całkowicie samodzielnie przeczytałam
dopiero w 3 klasie. Były to Dzieci z Bullerbyn. Później już
czytałam ogromne ilości książek. Każde letnie wakacje
przesiedziałam pod drzewem w naszym ogrodzie i czytałam
książki.

Bardzo

interesują

mnie

książki

historyczne.

Przeczytałam niedawno Tryptyk rewolucyjny, którego akcja
dzieje się w czasach krwawej rewolucji francuskiej w XVIII w.
Jest to piękna książka Haliny Popławskiej, choć opisuje straszne
sceny zbrodni. Utkwiła mi też w głowie książka Moniki Szwaji
pt. Matka wszystkich lalek – o porwanej do Niemiec w czasie II
wojny światowej dziewczynce, która będąc dorosła dorosłą kobietą przyjechała do Polski i dowiedziała się
o obozach koncentracyjnych i całej tragedii II wojny światowej. I jeszcze trzecia sprawa jaką odnowiłam
w pamięci to losy przyjęcia chrztu Polski opisane w książce Lubonie – powieści przedstawiającej wydarzenia
z X wieku, którą napisał Józef Ignacy Kraszewski w 1876 roku. Warto do tych wydarzeniach wiedzieć, kiedy
14 kwietnia 2016r. będziemy obchodzić 1050 rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. Piszę o tych książkach,
żeby zwrócić uwagę, że z upływem mojego życia, mino pozytywnego nastawienia do świata, coraz poważniej
widzę rzeczywistość i dostrzegam piękno ludzkiego cierpienia.
A jakie będzie moje dziecko? Pierwszą książkę przeczytało samodzielnie w 2 klasie – jest lepsza. Czyta
o zwierzętach, ostatnio zakręcona na punkcie koni … Na zdjęciu pokazujemy książki, które jako pierwsze
przeczytałyśmy.
Alicja Walenciak – Galińska
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Piękna nasza Polska cała

Krzyżtopór to ruiny zamku, który w 1655 roku zdobyli i splądrowali Szwedzi. Podobno legenda
głosi że obiekt podzielony był na 4 baszty, które przedstawiały 4 pory roku; 12 sal, które przedstawiały 12
miesięcy oraz 52 pokoje, które symbolizowały 52
tygodnie. Zamek miał mieć tyle okien, ile dni w roku.
Jak głosi legenda w jednej z sal sufit został zbudowany
ze szkła nad którym było akwarium z egzotycznymi
rybami. W roku 2007 prawo własności przypadło gminie
Iwaniska. W sezonie turystycznym są tam organizowane
różnorodne imprezy, które umożliwiają atrakcyjne
spędzanie wolnego czasu na terenie tych intrygujących
ruin.

Odwiedziłem

ten

zamek

z

moją

rodziną

i chciałabym tam jeszcze kiedyś pojechać na rycerski
turniej.
Adam Słonka – Moskwa, kl. 4b
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Piękna Polska widziana oczami Oliwii Lange – Fabian z kl. 5d
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Bartosz Pilaczyński z kl. 5 d wspomniał o dwóch sprawach.
Miniatura polskiej latarni w Gąskach
wpisana

do

Miasteczko

rejestru
miniatur

zabytków

polskich.

wszystkich

polskich

latarni znajduję się w Niechorzu koło latarni.
Byłem tam w 2014 roku z rodzicami i siostrą w
drodze powrotnej z wakacji. To wspaniałe
miejsce, polecam każdemu, kto nie widział.
Pani przewodniczka oprowadzała nas z grupą
wycieczki

i

bardzo

ciekawie

opowiadała

o każdej latarni. Była tam też armata z której
wystrzelono.
Drugie moje zdjęcie to przepiękna plaża
polska w Niechorzu. Zdjęcie zostało zrobione
też w zeszłym roku podczas wakacji z rodzicami.
Lubię nasze polskie plaże, bo jest na nich
piękny piasek, z którego można budować
wspaniałe rzeczy, a ja lubię robić różne
budowle z piasku. Można też bawić się w różne gry zespołowe. Polskie plaże są najlepsze !!!
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Międzyrzecki Rejon Umocniony
Międzyrzecki Rejon Umocniony to militarne podziemia wzniesione w latach 30 – tych zeszłego
stulecia. Rozpostarte są na przestrzeni 100 km, pomiędzy Wartą i Odrą.
W centralnej części fortyfikacji znajduje się system podziemnych tuneli o łącznej długości 32 km, sieć
magazynów amunicyjnych oraz dworce – mijanki kolejki wąskotorowej (głębokość sięga do 52 m!). Całe
założenie drążone było metodą górniczą w latach 1936 – 1939. Wszystko to ukryte było pod pancernymi
osłonami o wadze do 64 ton, których w Polsce nie zobaczy się nigdzie indziej.
W ramach Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy utworzono największy rezerwat nietoperzy w Europie.
Jest to zimowa kryjówka dla ponad 35 tyś. nietoperzy.
Byłam tam jesienią 2015r. w ramach wyjazdu ze szkoły – Marta Skorlińska z kl. 6c
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Jeszcze raz o Międzyrzeckim Rejowie Umocnionym napisała Zuzia Karaszewska z kl. 5c. Było to
tego samego dnia ze szkoły czyli 25 października 2015 r.
Polska nazwa: Umocniony Łuk Odry i Warty, a niemiecka: Ostwall albo Festungsfront im Oder –
Warthe Bogen. Jest to system umocnień stworzony przez Niemców dla ochrony wschodniej granicy
(Bramy Lubuskiej i przedmościa odrzańskiego). Niemcy zbudowali ten kompleks, aby uniemożliwić
przeciwnikowi przedarcie się. Pomimo, iż budowa trwała od 1938 roku do 1945 roku i wymagała dużego
nakładu pracy i nakładu finansowego, zdobycie tego terenu zajęło Wojskom Radzieckim tylko 3 dni.
Podziemny odcinek MRU jest też

rezerwatem nietoperzy, w którym zimuje ponad 30 tys.

osobników należących do 12 gatunków, które zlatują się w to miejsce nawet z odległości 300 km.
Jeśli chcielibyście przejść całość, to łączną długość podziemnych korytarzy szacuje się na około 32
–35 km. Na zdjęciach widać oprócz bunkrów i ich wnętrza również tzw. smocze zęby – betonową
konstrukcję, która miała za zadanie zatrzymać czołgi. Ciekawostką jest fakt, że nigdy żaden czołg nie
najechał na tę zaporę. Warto zwiedzić ten rejon i posłuchać ciekawych historii, które opowiada
przewodnik na temat II wojny światowej.
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To jeszcze nie wszystkie prezentacje.
Jest w Polsce wiele pięknych miejsc
i nasi uczniowie je zwiedzili.
Ciąg dalszy nastąpi ...
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Reporterzy Cieszkowianki informują !!!
Wizyta w Castoramie
W czwartek 5 listopada 2015r. klasa 1b pojechała do Castoramy aż dwoma autobusami. Ta Castorama
była koło Panoramy w Poznaniu. Byliśmy tam na warsztatach, które się nazywają „MAJSTERKOWO”. Te
warsztaty były dla dzieci w wieku od 6 do12 lat.
Po wejściu do sklepu podeszliśmy do kasy i wtedy pewna pani do nas przyszła. Przywitaliśmy się
grzecznie. Potem się rozebraliśmy z kurtek. Pani nam powiedziała, że teraz ptaki potrzebują jedzenia i dlatego
zbudujemy karmnik. Każdy miał swoje rzeczy do robienia karmnika oprócz gwoździ, młotka, farb, wałków
i pędzli. Gdy rozwinęliśmy taśmę, zaczęliśmy budować karmniki. Najpierw wzięliśmy deseczkę „podłogę”,
potem wzięliśmy mały lub duży gwóźdź – i wiecie co – sami przybijaliśmy gwoździe młotkiem, na szczęście
panie nam troszkę pomagały. Musieliśmy odnaleźć dwa słupy identycznie wyższe i nisze. Bardzo się mieszały
te słupy ze słupami innych dzieci. Cztery słupy podtrzymywały dach. Dach to była cienka deseczka, lecz
większa niż podłoga. Jak już wszystkie potrzebne gwoździe wbiliśmy, to zaczęliśmy malować nasze karmniki
pędzlem lub wałkiem. Po zakończeniu naszej pracy jedna z pań podarowała nam upominki. Na koniec
wycieczki ta sama pani oprowadziła nas po Castoramie.
Bardzo mi się podobała wyprawa do Castoramy, a najbardziej warsztaty plastyczne.
Joanna Przybysz, kl. 1b

Wycieczka do Łysego Młyna
19 listopada 2015 r. wydarzyło się coś niezwykłego – pojechaliśmy do Łysego Młyna. Najpierw
weszliśmy do budynku i w sali z wypchanymi ptakami. Na parterze rozebraliśmy kurtki i zjedliśmy śniadanie.
Potem poszliśmy do laboratorium na drugim piętrze i oglądaliśmy owady i roztocza pod mikroskopem.
Mieliśmy mikroskopy sami albo w parach. Zmienialiśmy mikroskopy, aby widzieć różne owady i roztocza.
Potem oglądaliśmy filmy pod tytułem Wycieczka do lasu i Jelonek rogacz. Wiecie, że jelonek rogacz to
nie jest jeleń z rogami, tylko owad? Rogi jelonka rogacza są czerwone.
Później poszliśmy na piętro numer jeden i pani Karolina opowiadała o różnych roślinach, niektóre
mogliśmy dotknąć – na przykład huby – to grzyby, które dodaje się do zup. Później opowiedziała nam jeszcze
o bobrach. Pokazała nam czaszkę bobra i jak bóbr ściera sobie zęby, bo jakby ich nie ścierał, to by nie mógł
jeść. Tak w ogóle to bobry jedzą drzewa. Jeszcze Wam opowiem o uszach bobrów. Uszy mają w sobie błonkę
i przez to nie naleje im się woda do środka.
Na parterze pani nam pokazała prezentację ptasich piór, jedną częścią pióra jest chorągiewka. Po
prezentacji układaliśmy układanki z ptakami, ja z Basią Mydlarz miałyśmy szpaka.
Bardzo mi się podobała cała wycieczka, bo była bardzo ciekawa :-) !
Joanna Przybysz, 1b :-)
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