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Słówko od redakcji 
 
 Witam w nowym numerze naszej 
szkolnej gazetki „Kaktus”. Spotykamy 
się po raz kolejny w nowym roku 
szkolnym. Myślę, Ŝe i ten numer spró-
buje Was zaciekawić. 
 Mimo iŜ, mamy kalendarzową je-
sień, za oknem śnieg... Sezon zimowy 
rozpoczęty. Jednak nie moŜna zapomi-
nać o szkole. Konkursy przedmiotowe, 
egzaminy i oczywiście oceny to teraz 
główny problem uczniów. 
 śyczymy miłej lektury i jak naj-
częstszego uśmiechu.  

Redaktor naczelny 
Wojciech Wilczyński 

    

ZimaZimaZimaZima    
    

O świerki przygnębione. Biały błyszczący cięŜar  
załamuje gałęzie, młodą zieleń więzi… 
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Z Ŝycia szkoły             
 
 

 Uczniowie klas III gimnazjum powinni wykorzystać najbliŜszy 
czas na przygotowywanie się do testów próbnych, które odbędą się 
3-go (humanistyczny) i 4-go grudnia matematyczno-przyrodniczy). 
Przed samymi testami warto jednak znaleźć chwile czasu na roze-
rwanie się podczas dyskoteki andrzejkowej (29 listopada). Podczas 
zabawy zagra szkolny zespół „P.I.” (skład: Alan Jacek, Łukasz Indyc-
ki, Tomek Kiebała, Kamil Krzanowski, Kuba Kwiatkowski, a być mo-
Ŝe nawet gościnnie Renata Nowak).  
 Zaraz po testach mikołajki, niedługo potem , bo 22 XII kolejne 
dni, BoŜe Narodzenie… Sylwester i… znooowu szkoła! Wracamy 2 
stycznia, ale to nie koniec złych wiadomości - 5-go stycznia (sobota) 
odrabiamy 2-go listopada. Co jeszcze? Aha, no i najwaŜniejsze! 14-
go stycznia zaczynamy FERIE ZIMOWE. 
 Wesołych Świąt i duuuŜo pozytywnego myślenia  
w Nowym Roku!   

                                                          Magdalena Jabłońska 
 

 

Chór szkolny  
 

 Od niedawna w naszej szkole powstał chór. Stworzył go nasz nowy  
Pan Dyrektor. Śpiewają w nim dziewczyny z klasy III gimnazjum. Mają za 
sobą juŜ pierwsze występy- Dzień Nauczyciela i Święto Odzyskania Nie-
podległości. Po „powaŜnej” akademii zatańczyły sympatyczne przedszko-
laki. Ciekawym wydarzeniem był takŜe premierowy występ szkolnego ze-
społu „P.I.” cały program artystyczny mogli obejrzeć  uczniowie jak i ro-
dzice, przedstawiciele gminy i mieszkańcy. Obchody Święta Narodowego 
zaskoczyły swym rozmachem i radosnymi akcentami. I tak powinno być. 
PrzecieŜ to święto radosne...  
 Jednak pan dyrektor nie zamierza poprzestawać tylko na szkolnych 
występach, chce aby szkoła rozwijała się w kierunku muzycznym. Dlatego 
planuję doskonalenie chóru, występy solowe- nie tylko dziewczyn, ale i 
chłopców oraz wyjazdy na róŜnorakie konkursy muzyczne. 
 Czekamy z niecierpliwością na występy oraz Ŝyczymy sukcesów. 
 

Justyna Ziemba 
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Trochę Kultury 
 
 
MÓL KSIĄśKOWY 
 
 Witajcie w pierwszym powakacyjnym numerze „Kaktusa”. Choć nadeszła juŜ 
jesień, a kartkówki i sprawdziany na stałe zagościły w uczniowski kalendarzu, to jed-
nak mam nadzieję, Ŝe znajdziecie trochę wolnego czasu, Ŝeby sięgnąć po ciekawą 
lekturę. Dziś mól KsiąŜkowy proponuje Wam bestseller Yann’a Martel’a pt: „śycie 
Pi”. 
 KsiąŜka ta to intrygująca, oparta na faktach  powieść o Ŝyciu indyjskiego chłop-
ca. Pi Patel to osoba o niezwykłym charakterze i osobowości, o bardzo indywidual-
nym spojrzeniu na świat. Bohater jest jednocześnie Hindusem, chrześcijaninem  
i muzułmaninem, gdyŜ potrafi po prostu kochać Boga. Dzięki swojej silnej wierze i 
woli przetrwania, Piscine przeŜył w jednej szalupie pośrodku Pacyfiku z młodym ty-
grysem bengalskim. 
 Historia pana Patela uczy kaŜdego z nas, iŜ naleŜy cieszyć się kaŜdą chwilą Ŝy-
cia i bez względu na okoliczności zawsze ufać Bugu. „Wiara w Boga oznacza otwar-
cie, wolność, głęboką ufność, jest dobrowolnym aktem miłości – czasami jednak tak 
trudno jest kochać”. 
 

Gabriela Karnaś 

 

 

 

 

 

A co na to Pszczółka Maja?! 
 

 Animowane komedie dla całej rodziny stały się ostatnio jednym z najpopularniejszych 
rodzajów filmu. Twórcy wykazywali się dość sporą inwencją. Do tej pory mieliśmy okazje 
oglądać perypetie pingwinów zarówno stepujących jak i tych „na fali”, niedźwiedzi grizzly, 
gotujących szczurów, zadziwiająco zaradnych rybek słonowodnych, zwierząt z nowojorskie-
go zoo, śpiewających lemurów i z sympatycznymi zielonymi ogrami na czele. Tym razem 
studio DreamWorks wzięło pod lupę… pszczoły. 
 Barry B. Benson to ambitny młody absolwent pszczelego college’u. Początkowo ma-
rzy o załoŜeniu własnej fabryki miodu, porzuca jednak to tendencyjne pragnienie. Chce do-
znać czegoś nowego, uciec od monotonni pszczelego Ŝycia. Wyrywa się z ula i od razu wpa-
da w tarapaty. Pomaga mu uduchowiona kwiaciarka z Nowego Jorku. Barry łamie od-
wieczną zasadę pszczół i nawiązuje kontakt z człowiekiem. Rodzi się cokolwiek dość niety-
powa znajomość. Pszczoła nie moŜe nadziwić się nad nowymi realiami. Najbardziej szoku-
jące jest dla Barry-ego to, Ŝe uzyskany w pocie pszczelego czoła miód znajduje się na półce 
w kaŜdym ludzkim sklepie. Oburzony niesprawiedliwością społeczną chce drogą sądową 
dochodzić praw swojego gatunku… 
  Hmm… Szczerze mówiąc DreamWorks nie zaskoczy nas raczej niczym nowym. 
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Standardowa problematyka (lekcewaŜony bohater walczy z niesprawiedliwością albo stereo-
typami) do tego jakieś nowe zwierzątko, efektowna animacja znani i lubiani podkładają gło-
sy i tak dalej, i tak dalej… Ciekawe jeszcze jak długo kaŜdy kolejny film animowany zrobio-
ny w technologii trójwymiarowej będzie przyciągał niezliczone rzesze rodzin z dziećmi. To 
co jeszcze do niedawna było znaczącym postępem dla filmów familijnych, zaczyna nudzić. 
Niedługo przecieŜ skończą się zwierzątka… 
 

PREMIERA 16 LISTOPADA 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
A co w teatrze???A co w teatrze???A co w teatrze???A co w teatrze???  

 

TEATR im. WANDY SIEMASZKOWEJ w RZESZOWIETEATR im. WANDY SIEMASZKOWEJ w RZESZOWIETEATR im. WANDY SIEMASZKOWEJ w RZESZOWIETEATR im. WANDY SIEMASZKOWEJ w RZESZOWIE    

    
Obecnie w teatrze: „DZIADY” – Adam Mickiewicz    

ReŜyseriaReŜyseriaReŜyseriaReŜyseria; Jacek Andracki 

Scenografia:Scenografia:Scenografia:Scenografia: Bogusław Cichocki 

Muzyka: Piotr Salaber 

Choreografia:Choreografia:Choreografia:Choreografia: Przemysław Śliwa 

Asystent reŜysera: Barbara Napieraj 

Obsada:Obsada:Obsada:Obsada: 

Justyna Kacprzycka, Mariola Łabno-Flaumenhaft, Małgorzata Machowska, 

Barbara Napieraj, Agnieszka Wilkosz, Beata Zarembianka, Robert Chodur, 

Paweł Gładyś, Paweł Kacprzycki, Marek Kępiński, Hilary Kluczkowski, Woj-

Paweł Skworzec 
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ciech Kwiatkowski, Mariusz Marczyk, Adam MęŜyk, Piotr Napieraj, Jan Nie-

maszek, Ireneusz Pastuszak, Grzegorz Pawłowski, Kornel Pieńko, Dawid Ra-

falski, Piotr Sierecki, Stanisław Stojko, Piotr Szulc. 

    

„Dziady”, to obok „Pana Tadeusza” najwybitniejsze z dzieł naszego narodo-„Dziady”, to obok „Pana Tadeusza” najwybitniejsze z dzieł naszego narodo-„Dziady”, to obok „Pana Tadeusza” najwybitniejsze z dzieł naszego narodo-„Dziady”, to obok „Pana Tadeusza” najwybitniejsze z dzieł naszego narodo-

wego wieszcza. Rzeszowska inscenizacja to ogromne przedsięwzięcie te-wego wieszcza. Rzeszowska inscenizacja to ogromne przedsięwzięcie te-wego wieszcza. Rzeszowska inscenizacja to ogromne przedsięwzięcie te-wego wieszcza. Rzeszowska inscenizacja to ogromne przedsięwzięcie te-

atralne, w które zaangaŜowany jest cały zespół aktorski a takŜe zaproszeni atralne, w które zaangaŜowany jest cały zespół aktorski a takŜe zaproszeni atralne, w które zaangaŜowany jest cały zespół aktorski a takŜe zaproszeni atralne, w które zaangaŜowany jest cały zespół aktorski a takŜe zaproszeni 

artyści z innych scen krajowych. Poprzez znakomitą scenografię autorstwa artyści z innych scen krajowych. Poprzez znakomitą scenografię autorstwa artyści z innych scen krajowych. Poprzez znakomitą scenografię autorstwa artyści z innych scen krajowych. Poprzez znakomitą scenografię autorstwa 

Bogusława Cichockiego gra aktorów odbywa się nie tylko na scenie, ale rów-Bogusława Cichockiego gra aktorów odbywa się nie tylko na scenie, ale rów-Bogusława Cichockiego gra aktorów odbywa się nie tylko na scenie, ale rów-Bogusława Cichockiego gra aktorów odbywa się nie tylko na scenie, ale rów-

nieŜ wśród publiczności na sali. Jej elementy wręcz dosłownie wchodzą w nieŜ wśród publiczności na sali. Jej elementy wręcz dosłownie wchodzą w nieŜ wśród publiczności na sali. Jej elementy wręcz dosłownie wchodzą w nieŜ wśród publiczności na sali. Jej elementy wręcz dosłownie wchodzą w 

publikę. Po raz pierwszy w rzeszowskich „Dziadach” wykorzystana została publikę. Po raz pierwszy w rzeszowskich „Dziadach” wykorzystana została publikę. Po raz pierwszy w rzeszowskich „Dziadach” wykorzystana została publikę. Po raz pierwszy w rzeszowskich „Dziadach” wykorzystana została 

nowa, obrotowa scena. W spektaklu usłyszymy muzykę Piotra Salabera, zna-nowa, obrotowa scena. W spektaklu usłyszymy muzykę Piotra Salabera, zna-nowa, obrotowa scena. W spektaklu usłyszymy muzykę Piotra Salabera, zna-nowa, obrotowa scena. W spektaklu usłyszymy muzykę Piotra Salabera, zna-

nego z programów telewizyjnych.nego z programów telewizyjnych.nego z programów telewizyjnych.nego z programów telewizyjnych.    

 
Renata Nowak 

 

 

 

Muzyka 
 

 

Ponadczasowość muzyki 
 

Muzyka juŜ od nieznanych czasów wypełnia wszelkie przestrzenie Ŝy-
cia i bytowania ludzkiego. Wielu z nas w czasach współczesnych, nie wy-
obraŜa sobie dnia bez kontaktu z tą jakŜe genialną odmianą szeroko pojętej 
sztuki. Często znaczy ona coś więcej niŜ zgrane partie palety instrumental-
nej czy wokalnej… Nie jest przesadne stwierdzenie, iŜ kształtuje naszą oso-
bowość, jeśli tylko jej na to pozwolimy.  Dla wielu z nas działa jak akumula-
torek, który często nakręca nasze codzienne działania i potrafi nadac im 
sens, bo przecieŜ kaŜdy z nas nie raz chodził juŜ z tekstem ulubionego 
utworu na ustach. Obecnie dostęp do muzyki jest dla kaŜdego  w pełni udo-
stępniony, nie stanowi problemu zapoznanie się z twórczością danego ze-
społu, czy to raczkującego i udostępniającego zaledwie swoje dema, czy 
prawdziwej klasyki danego gatunku. To widać. W swoim otoczeniu znaleźć 
moŜemy fana niemal kaŜdej odmiany muzyki, od klasyki, przez chyba naj-
bardziej rozchwytywany obecnie hip-hop, pop czy techno po metal czy rocka  
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moŜemy fana niemal kaŜdej odmiany mu-
zyki, od klasyki, przez chyba najbardziej 
rozchwytywany obecnie hip-hop, pop czy 
techno po metal czy rocka rocka od które-
go w sumie wywodzi się większość gatun-
ków muzycznych. Wrota do świata muzyki, 
często naszego lekarstwa, stoją otworem z 
czego powinniśmy w pełni korzystać… Oso-
biście czerpię z niego naprawdę wiele, co 
w ogromny sposób oddziałuje na to jaki 
jestem… 

 
Konrad Mazur 

Informatyka 
 
Witajcie!Witajcie!Witajcie!Witajcie!    

 W tym numerze, chcielibyśmy Wam przedstawić pewną dziedzinę 
jaką jest e-sport! 

E-Sport (Electronic Sport) to sport elektroniczny, czyli inaczej tur-
nieje gier komputerowych, które od niedawna urastają do rangi najpowaŜ-
niejszej dziedziny przemysłu rozrywkowego. Historia e-sportu wiąŜę się  

z grą Quake, która pozwalała na grupowe potyczki zarówno w lokal-
nej sieci (LAN) jak i przez Internet. Dzięki popularności Quake powstała 
w 1997 r. w USA Cyberathlete Professio-
nal League, pierwsza na świecie liga za-
wodowych graczy. 
  Obecnie podobnych lig działają na 
świecie setki, a za największe zawody 
uchodzi World Cyber Games, impreza od-
wołująca się do wzorów, według których 
organizowana jest tradycyjna olimpiada. 
WCG odbywa się co roku i wywodzi się z 
Korei Południowej, w której sport elek-
troniczny przybrał formy bardziej rozwi-
nięte niŜ w USA. Działają tam m.in. sta-
cje telewizyjne poświęcone wyłącznie roz-
grywkom e-sportowym. WCG ma takŜe 
polską edycję, a w Polsce po 2000 roku odbywają się coraz częściej zawody 
dla graczy. Od 2005 roku działa największa liga e-sportowa w Polsce Hey-
ah Logitech Cybersport. Dla rzeszy młodych graczy na świecie e-sport sta-
je się sposobem na Ŝycie, a nawet na zarabianie duŜych pieniędzy.  
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 W Polsce ta dziedzina sportu coraz szybciej przybiera formę profesjo-
nalnych rozgrywek. W znacznym stopniu przyśpieszają to sukcesy Pola-
ków w tej dyscyplinie.W związku z rosnącą popularnością e-sportu pojawił 
się pomysł zarejestrowania go jako nowej dyscypliny sportowej, na równi  
z dyscyplinami tradycyjnymi. Taki zapis pojawił się juŜ w Korei Południo-
wej, Chinach czy teŜ Rosji. W tych krajach najlepsi gracze Warcrafta III  
i Starcrafta Broodwar posiadają status gwiazd narodowych, a ich mecze 
transmitowane są za pośrednictwem kanałów telewizyjnych poświęconym 
tylko i wyłącznie cybernetycznym rozgrywkom.  
 Mamy nadzieję, Ŝe po tym artykule dowiedzieliście się co nieco, o 
dziedzinie jaką jest e-sport. To juz wszystko w tym numerze "Kaktusa". 
 

Bartosz Jastrzębski, Michał Włodyka 
 
    

Sport 
 

Formuła 1Formuła 1Formuła 1Formuła 1————    Podsumowanie  sezonuPodsumowanie  sezonuPodsumowanie  sezonuPodsumowanie  sezonu    
  
 Sezon F1 rozpoczął się dnia 18 Marca w Australii, a zakończył 21 Paź-
dziernika GP Brazylii. Jako pierwszy na najwyższym stopni podium mógł 
otwierać szampana Lewis Hamilton, wraz z zespołem „McLaren  Mercedes”. 
W tegorocznych wyścigach  rywalizowały przede wszystkim stajnie 
„McLarena”, oraz „Ferrari”. Niedużo brakowało grupie „BMW Sauber” do do-
łączenia do czołówki. Było jednak widać braki w zgraniu mechaników. Nie ma 
się czemu dziwić, 2 lata to nieduży okres czasu od uzyskania profesjonali-
zmu. Jednak przez ten czas BMW odniosło niesamowite postępy. Kończąc 
ostatecznie kwalifikacje „stajni” na drugim miejscu, zaraz za Ferrari, przy 
drobnej pomocy zarządu FIA („Fédération Internationale de l'Automobile”),Fédération Internationale de l'Automobile”),Fédération Internationale de l'Automobile”),Fédération Internationale de l'Automobile”), 
tłumacząc „Międzynarodowa Federacja Samochodowa”, która skazała na od-
jęcie punktów zespołowi „McLaren Mercedes.  
 Zdaniem FIA McLaren pomiędzy marcem a lipcem tego roku miał nieau-
toryzowany dostęp do dokumentów i tajnych informacji należących do 
„Scuderia Ferrari Marlboro”.Podkreślono, że dokumenty zawierały dane, które 
mogły być wykorzystane przy konstruowaniu bolidu Ferrari na sezon 2007. 
Dowody w tej sprawie przyniosło przeszukanie domu dyrektora projektantów 
brytyjskiego zespołu Mike’a Couglhana, w wyniku czego znaleziono liczącą 
ponad 700 stron dokumentację techniczną Ferrari. Zaraz po tym włoski ze-
spół zwolnił jednego z głównych mechaników koordynujących działania obsłu-
gi toru Nigela Stepneya.  To zdarzenie nie skreśliło jednak szans na sukces 
zespołu w indywidualnym rankingu. Ostatecznie Mistrzem Świata został Kimi 
Raikonen odnosząc zwycięstwo w GP Brazylii, mając jednopunktową przewa-
gę nad L.Hamiltonem oraz F.Alonso. To zdarzenie wywołało wiele spekulacji. 
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Na starcie Fin popisał się ogromnym doświadczeniem wyprzedzając kierow-
ców McLarena. Po paru okrążeniach zawrotnym tempem popisywał się Felipe 
Massa, uzyskując 20 sec. Przewagę nad Kimim. Ta sytuacja nie dawała Fino-
wi tytułu MŚ. Nagle Brazylijczyk rozgrzany dopingiem swoich kibiców zaczął 
popełniać banalne błędy i zwalniać. Ostatecznie Raikonen wyprzedził go w 
boxie. Taka sytuacja jest karana w przypadku dawania sugestii przez zespół. 
Jednak wiadome było, iż Massa się tak zachowa. Fin dojechał do mety na 1 
pozycji zyskując tym MŚ.          
 Na zakończenie chciałbym również, powiedzieć kilka słów o naszym je-
dynaku w F1, a mianowicie o Robercie Kubicy. Mimo nieszczęśliwego począt-
ku sezonu i tragicznemu wypadku jakiego doznał w Kanadzie, Robert syste-
matycznie kwalifikował się do punktowanej ósemki. Nie udało się w tym roku 
stanąć na podium. Niewiele brakowało. Kilkakrotnie był czwarty. W barwach 

„BMW Sauber” współpracował 
wraz z Niemcem Nickiem Heidfel-
d’em. Kubica uplasował się na 
doskonałej 6 pozycji, mając 39 
pkt. Jest to świetna pozycja jak 
na 2 rok startów w F1! Pokonał 
takich kierowców jak Giancarlo 
Fisichella czy Jenson Buton. Go-
rąco życzymy mu kolejnych suk-
cesów w F1. 
 

Paweł Rusinek 
 
 
 

Fenomen ŜuŜla 
 

Dlaczego tak wielu z nas kocha ten sport? Co przyciąga tak wielką licz-
bę fanów na kaŜdy mecz? śuŜel jest określany mianem „czarnego sportu”. 
KaŜdy kto choć trochę interesuję się tą dziedziną sportu, wie skąd taka na-
zwa. To jeden z najniebezpieczniejszych dyscyplin. Piotr Winiarz, Krzysztof 
Cegielski, Świętej Pamięci Eugeniusz  Nazimek – to zawodnicy, którzy przeko-
nali się o tym na własnym przykładzie. Jednak ten artykuł nie ma słuŜyć  
„odciąganiu” od tego sportu, wręcz przeciwnie. W naszym regionie mamy 
ogromną moŜliwość obejrzenia speedway`a na najwyŜszym poziomie. Przez 2 
lata w Rzeszowie jeździł duński mistrz świata – Nicki Pedersen, te osoby, któ-
re widziały Powera  w akcji wiedzą, Ŝe to była „maszyna”. Potrafił nam wygry-
wać mecze zdobywając 15-21 punktów w meczu. Teraz skład Marmy najpraw-
dopodobniej zostanie pozbawiany takich gwiazd . Pani prezes – Marta Półto-
rak zapowiedziała, Ŝe oprze zespół na równych  zawodnikach, kaŜdy z druŜyny 



 9 

moŜe poczuć się liderem. Aktualnie skład prezentuje się następująco: Scott Ni-
cholls, Kenneth Bjerre, Davey Watt,  Matej Zagar, Martin Vaculik oraz Dawid 
Lampart i Mateusz Szostek. Pozostały więc jeszcze do obsadzenia dwa miejsca 
dla polskich seniorów. Kibice w szczególności chcieliby na Hetmańskiej zoba-
czyć Tomasza Golloba, jednak jego transfer jest ogromną niewiadomą. Z nieofi-
cjalnych źródeł moŜna dowiedzieć się takŜe o rozmowach m.in. z Tomaszem 
Gapińskim, Januszem Kołodziejem czy „Miki” Maxem.  

Speedway to niezwykły sport. Często moŜna słyszeć wypowiedzi: 
„Pierwszy raz na meczu byłem w wieku 5-6 lat, to jest jak narkotyk, ŜuŜel ma w 
sobie to coś”. Ze mną było podobnie, moŜna śmiało uŜyć określenia „miłość 
od pierwszego wejrzenia”. Jednak są teŜ wyjątki - osoby, które bardzo krytyku-
ją tą dyscyplinę. Jednak po pytaniu „a byłeś kiedyś na meczu?” ich odpowiedź 
brzmi „nie”. Czy to jest normalne? CięŜko określić dlaczego niektórzy tak ne-
gatywnie nastawiają się do ŜuŜla. Dla mnie moralnym 
wzorem jest Krzysztof Cegielski. Człowiek, zapowia-
dający się na mistrza świata, który w jednej chwili 
stracił prawie wszystko. Miał wypadek, stał się niepeł-
nosprawny, nigdy więcej nie wróci na tor. Ilu z nas za-
łamało by się po takim zdarzeniu? Jednak to nie było 
w naturze Pana Krzysztofa, na torze nigdy się nie 
poddawał, tak jest równieŜ w Ŝyciu. Nadal działa w 
kręgach czarnego sportu, pomaga młodym ŜuŜlow-
com, jest wzorem dla wielu ludzi. Czy to nie dzięki 
takim ludziom ten sport jest wspaniały? Jak wielkie wartości moŜna dostrzec, 
bardziej zagłębiając się w prawdziwy, niekomercyjny speedway.  

Mam nadzieję, Ŝe ten artykuł sprawi, Ŝe niektórzy z Was inaczej zaczną 
myśleć o tym sporcie. Do zobaczenia w marcu na inauguracji sezonu 2008 ! 

 
Wojciech Wilczyński 
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- Kiedy jest najwięcej wody na stadio-
nie? 
 - Kiedy Gra Wisła z Odrą. 
 
- Gazdo, gdzie jedziecie? 
- Do Nowego Targu. 
- PrzecieŜ Nowy Targ jest  
  w odwrotnym kierunku. 
-  A co się będę z koniem kłócił. 
 
 
Facet tłumaczy się policjantowi: 
- Nie wiedziałem, Ŝe po północy teŜ  
obowiązuje ograniczenie prędkości. 
  
Blondynka stoi na przystanku auto-
busowym.  
Podchodzi facet i mówi: 
- Hej blondynko... Ten autobus kur-
suje tylko w święta. 
-  No to dobrze, bo dzisiaj mam imie-
niny. 

Konrad Solecki, Bartosz Miąsik 

    
Do zobaczenia w kolejnym Do zobaczenia w kolejnym Do zobaczenia w kolejnym Do zobaczenia w kolejnym     
Numerze „Kaktusa”!!Numerze „Kaktusa”!!Numerze „Kaktusa”!!Numerze „Kaktusa”!!    


