
      

 

 
 

 

 
 

 

SONDA 

Samorząd - potrzebny czy 
zbyteczny?                                  
Czy samorząd powinien działad w 
każdej szkole?                                
TAK -  27 odpowiedzi                         
NIE – 8 odpowiedzi                     
NIE MAM ZDANIA -                               
9 odpowiedzi 

Na pytanie sondażowe 
odpowiedziało  44 uczniów 
gimnazjum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10 listopada 2011 roku 

korytarze szkoły zaroiły się            

od biało-czerwonych kotylionów, 

które w związku z apelem 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polski 

Bronisława Komorowskiego 

przypięli wszyscy uczniowie              

i nauczyciele. Rzeczywiście ten 

kotylion  stał się znakiem 

pozytywnej energii, naszych 

nadziei i ambicji, naszej radości         

z życia w wolnej Polsce.  
 

 

11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości 
 
 
Muszę Polskę naprzód zdobyd w mym własnym sercu, 
wykrzesad ją własną moją mocą w nieustępliwym trudzie 
i znoju - mocując się z samym sobą wyszarpad ją w bólu 
z niczego - a dopiero gdy ją zdobędę w mym własnym sercu 
- narzucę ją otaczającemu światu. 
 
                                                                               Stefan Żeromski 

 

Czy samorząd szkolny jest ważny dla uczniów? 

Jakie oczekiwania wobec swojej reprezentacji mają 

gimnazjaliści? 

Samorząd szkolny mógłby spełniad swoją rolę,  gdyby wszyscy jego 
przedstawiciele angażowali się w życie szkoły , a nie skupiali się tylko na roli 
reprezentacyjnej.                                                                                                                            

Samorząd powinien pobudzad uczniów do samodzielności i powinien uczyd                       
ich przedsiębiorczości. Potrzebuje jasno postawionych celów oraz wsparcia ze strony 
nauczycieli, motywacji do działania. Gdy rozmawiałem z kolegami czy chcieliby byd       
w samorządzie szkolnym, spotkałem się raczej z dziwną dezaprobatą. Większośd 
uważa, że to nudny dodatkowy obowiązek – czasem trzeba przyjśd do szkoły w dni 
wolne, uczestniczyd w szkolnych uroczystościach. Byd może zbyt mało mówi się               
o wyborach do samorządu. O tym, że jego przedstawiciele są powołani do wielu 
ciekawych zajęd. Nauka przedsiębiorczości i samodzielności w dzisiejszych czasach      
to najlepsza nauka życia jaką możemy dostad już w szkole.  

 Przedstawiciele samorządu powinni wyjśd na przeciw wszystkim uczniom. 
Dotrzed do nas mogą o wiele łatwiej niż rodzice czy nauczyciele. Powinni pokazywad 
jak ciekawie i aktywnie angażowad się w życie szkoły, a nie konformistycznie 
sprowadzad swoją rolę do reprezentowania uczniów na apelach i różnych 
uroczystościach.                      Nabuchodonozor III  
        

 Tuż przed ogólnopolskimi 

obchodami Święta Niepodległości, 

transmisjami z defilady wojskowej, 

oficjalnymi przemówieniami i my 

mieliśmy taką swoją okazję                

do  patriotycznej refleksji. Montaż 

słowno – muzyczny, przygotowany 

przez zespół uczniów pod kierunkiem 

p. Anny Aleksandrowicz był 

przypomnieniem wypadków 1918 

roku, a lekcje j. polskiego, historii 

oraz narady klasowe próbą definicji 

słowa patriotyzm oraz dyskusją          

nad jego współczesną formą. 
wia …… i  Dagmara Ciarka 
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Wasz głos w  sprawie…. 

   EksPress szkolny 



      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia prawdziwa?                
W 1924 roku       Hachikō       został 
przywieziony do Tokio przez swojego 
właściciela, Hidesaburō Ueno, 
profesora na wydziale  rolniczym 
Uniwersytetu Tokijskiego. Hachikō 
codziennie odprowadzał swojego 
pana, gdy ten wychodził do pracy         
i czekał na niego wieczorami               
na pobliskiej stacji. W maju 1925 
Ueno zmarł nagle w miejscu pracy. 
Hachikō nadal codziennie czekał        
na niego na stacji, pojawiając się tam 
przed przyjazdem wieczornego 
pociągu przez następne 10 lat. 
Doceniając wiernośd, lojalnośd               
i oddanie psa, mieszkaocy 
Tokio wybudowali obok dworca jego 
pomnik.               

W kwietniu 1934, w 
obecności samego Hachikō,                              
na stacji Shibuya  odsłonięta została 
brązowa figura przedstawiająca tego 
niezwykłego i wiernego psa. 

 

Zuzanna Kurowska 
Mój przyjaciel Hachiko – recenzja filmowa 

Oparty na faktach film o psiej wierności  

 

 

 czas trwania: 1 godz. 33 min.  

 premiera: 13 czerwca 2009   

 reżyseria: Lasse Hallström  

 scenariusz: Kaneto Shindô, Stephen P. Lindsey 
 

Zuzanna Kurowska, 

redaktorka  gazety 

 Profesor Wilson (Richard 
Gere) znajduje na stacji kolejowej 
uroczego, puchatego szczeniaka 
rasy Akita. Zabiera go do domu, 
aby udzielid mu schronienia              
do chwili, kiedy zgłosi się                 
po niego właściciel. Jednak nikt                      
nie poszukuje psiaka, a rodzina 
profesora szybko przyzwyczaja się 
do obecności puchatej kulki. Pies 
otrzymuje imię Hachiko, wyrasta 
na dużego i mądrego czworonoga, 
który staje się najwierniejszym            
i najbardziej oddanym przyjacielem 
profesora. Codziennie rano 
odprowadza go na stację,                  
a po południu czeka na niego                 
na peronie. Ten rytuał powtarza się 
przez lata, dzieo w dzieo, 
niezależnie od pory roku i pogody. 
Ale pewnego dnia profesor            
nie wraca z pracy. Hachiko jednak 
nieprzerwanie  przychodzi na stację 
– przychodzi tam codziennie               
i wiernie czeka …  

Film Mój przyjaciel Hachiko obejrzała klasa Vc 
podczas spotkania z wychowawcą w październiku 
2011 roku. Nie było podczas projekcji osoby, która 
zostałaby nieczuła na treśd tego obrazu. Chusteczki 
przygotowane na seans szybko zostały zużyte,           
a  kadry filmu jeszcze na długo pozostaną                    
w pamięci. Polecamy! 

Wierność, oddanie oraz 

lojalność psów jest  

okazaniem wdzięczności    

za miłość właścicieli. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tokio
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Tokijski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tokio
http://www.filmweb.pl/film/M%C3%B3j+przyjaciel+Hachiko-2009-449935
http://www.filmweb.pl/person/Lasse+Hallstr%C3%B6m-11531
http://www.filmweb.pl/person/Kaneto+Shind%C3%B4-63551
http://www.filmweb.pl/person/Stephen+P.+Lindsey-779364
http://www.filmweb.pl/person/Richard.Gere
http://www.filmweb.pl/person/Richard.Gere


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Kacper Paoczak 
W trasie … Recenzja gier komputerowych               

Jako wielbiciel gier, które wykorzystują symulacje jazdy 

pojazdem polecam wam dziś dwie: EURO TRUCH 

SIMULATOR oraz  BUS DRIVER 

EURO TRUCH SIMULATOR 

Ładując tę grę do swego komputera wcielasz się                  

w kierowcę ciężarówki  i ruszasz w trasę z wybranym 

ładunkiem. Podczas drogi musisz tankowad paliwo                 

i regenerowad siły. Trzeba też pilnowad odpowiedniej 

prędkości, ponieważ jej przekroczenie grozi mandatem. Po 

dotarciu do celu przekazuje się ładunek i  odbiera 

honorarium. Czasem jednak trzeba spłacid mandaty;). 

Walorem gry je jej wiernośd w stosunku do rzeczywistej 

jazdy samochodem ciężarowym. Grafika gry jest Bardzo 

dobra. Wystarcz kilka minut, by nauczyd się kierowad 

ciężarówką.                                                                         

Polecam wszystkim moim rówieśnikom, chłopakom            

w wieku od 6 do 14 lat. Dobra zabawa. 

BUS DRIVER  

Gra Bus driver to gra umożliwiająca jazdę autobusem 

szkolnym, autokarem, autobusem miejskich linii. Grając, 

poczujesz się jak prawdziwy kierowca autobusu i musisz 

stosowad się do podstawowych zasad. Używasz 

kierunkowskazów, stosujesz się do sygnalizacji drogowej, 

dbasz o punktualnośd przewozu i bezpieczeostwo 

pasażerów. Gra ma 6 poziomów i w zależności od poziomu 

można kierowad innym pojazdem np. autobusem 

piętrowym dopiero na 3 poziomie. 

Chociaż gra jest trudna w obsłudze, polecam ją wszystkim. 

Jest dobrą rozrywką i edukacją drogową. 

Bartosz Kruk                                                

Kopiesz i tworzysz, czyli recenzja gry MINECRAFT 

 

Gra Minecraft jest grą sandboxową, co oznacza,         
że gracz dostaje do dyspozycji nieskooczony świat              
i może z nim robid co chce. Minecraft ma grafikę 
„pikselową”. Świaw grze zbudowany jest z różnych 
sześcianów. Mine ( jęz. ang.) oznacza kopad, a craft - 
tworzyd. To oznacza, że w grze można wykopywad 
różne materiały od węgla po diament i tworzyd z tych 
materiałów różne narzędzia np. miecz lub kilof. 
Niektóre sześciany po wydobyciu lub stworzeniu 
można ustawiad, dzięki czemu gracz może zbudowad 
dom, latarnię, most i wiele, wiele innych budowli. 
 
Poziomy trudności i update’y                                                 

Gra Minecraft zaczęła się od samego tworzenia               

i niszczenia bloków, potem wyszła wersja ALPKA,         

a razem z nią do gry weszły poziomy trudności: 

peacyful, easy, mediu i hard. Peacyful jest 

najłatwiejszym poziomem trudności, na którym nie 

ma potworów.         W wersjach ALPKA zostały tez 

dodane narzędzia ( łopata, miecz, kilof itd. ), weszła 

możliwośd uprawy różnych roślin i stawiania nowych 

bloków ( płotki, drzwi itd. ).W grze spotykamy się           

z różnorodnością potworów o charakterystycznych 

cechach. Zombie atakuje rękoma, Szkielet strzela             

z łuku, Pająk potrafi chodzid po ścianach,  a Creeper 

to potwór kamikadze, podchodzi do gracza                     

i wybucha.  W wersji beta 1.8 występuje Enderman, 

najszybszy         z potworów, który potrafi podnosid 

bloki i je ustawiad, teleportowad i atakowad,   a także 

Rybik cukrowy, który atakuje i żywi się drewnem. 

Nether                                                                                          
Po zdobyciu obsydianu ( tworzy się po złączeniu 
wody z lawą ) można stworzyd portal do innego 
swiata zwanego NETHER. Jest on zbudowany                  
z netherrack’a i soulsand’a, który po angielsku znaczy 
piasek dusz. Zamiast wody sa tam jeziora, morza,       
a nawet wodospady lawy. Nether jest oświetlony 
lawą, ogniem oraz świecącym blokiem, który nazywa 
się glowstone. Tu spotkasz potwory: Zombie, Pigma 
oraz Ghost.     
End 
End to świat dodany w wersji 1.9. Jest to świat,            

w którym są tylko Endermany. Do tego świata można 

dostad się portalem ukrytym w twierdzy i można            

go uruchomid za pomocą oczu Endermana. 

 

Tryby gry                                                                                      

W grze Minecraft  są dwa tryby gry. Pierwszy to surwiwal, 

w którym gracz zaczyna z pustym ekwipunkiem                    

i wszystkie przedmioty musi zdobyd samemu. Surwiwal 

polega na przetrwaniu jak największej ilości nocy. Drugi 

tryb, tryb creative polega na budowaniu. W tym trybie 

gracz dostaje pełen ekwipunek i jest nieśmiertelny.   

Ocena                                                                                        

Gra Minecraft jest świetna pod wieloma względami.        

Na pewno spodoba się osobom kreatywnym. Moja ocena 

9/10. 
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Reportaż ze spotkania Bezpieczny Pies Przyjaciel –                     
22 listopada 2011                                                                             

Zuzanna Kurowska 

Hewlett-Packard             

 
Spotkanie ,,Bezpieczny Pies Przyjaciel’’ 

rozpoczęło się od pojawienia się na sali  dwóch psów 
rasy Golden Retriever.  

Jeden z nich był szczeniakiem (Lala - 6 miesięcy), 
w związku z czym błyskawicznie nawiązał kontakt                   
z naszym Łukaszem (podobieństwo zachowań ?) ;)  
Drugim psem był  Axel (6 lat), pies – przewodnik, który      
od dłuższego czasu jest niewidomy. Nie przeszkodziło      
mu to jednak w pracy – byliśmy świadkami tego,                 
jak potrafi odnaleźć zagubione klucze, podnieść                  
z podłogi telefon, monetę, kartę kredytową, a nawet 
spakować        to wszystko do stojącej na ziemi torebki. 
Niesamowite, jak bardzo taki pies może być pomocny 
osobie niepełnosprawnej, sparaliżowanej, poruszającej 
się na wózku inwalidzkim …  

 

 

Sześciomiesięczny szczeniak rasy Golden Retriever ….  

 

Przed spotkaniem. Próbujemy się wyciszyć ;)  

… nie mógł usiedzieć w miejscu.  

Zupełnie jak Łukasz ;)  



   Fotoreportaż – Bezpieczny Pies Przyjaciel 

 

Co zrobid, gdy pies zaatakuje, czyli profesjonalny żółwik w wykonaniu Marcina   
 

 
Następnie zaczęliśmy rozmowę na temat 
poszczególnych ras psów. Dowiedzieliśmy się, 
jak bezpiecznie zachowad się w kontakcie                     
ze zwierzęciem, a także co zrobid w razie ataku 
ze strony psa (tzw. żółwik;)) Pani, która 
prowadziła spotkanie pokazała, gdzie najlepiej 
głaskad zwierzęta tak, żeby  nie wyrządzid           
im krzywdy. Okazało się, że o wielu rzeczach                       
nie wiedzieliśmy!  

 

 

Niesamowity pies - pomocnik 
Axel. Pomaga innym, chociaż sam 
jest niewidomy  
 

 

W Warszawie ogłoszono wyniki 
plebiscytu na Psa Bohatera 2011 roku 
odbywającego się w ramach programu 
społecznego „Pomóżmy Razem”. 
Nagrodę główną w kategorii 
„Profesjonalista” otrzymał Major, pies 
policyjny z Kostrzyna, a w kategorii 

„Amator” zwyciężył kundel Dragon. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor artykułu, stały współpracownik redakcji 
Adaś Zielniewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jesteśmy bardzo przyjaźnie usposobieni.             
Na angielskim jesteśmy połączeni z klasą III a,      
z którą, jak widad na zdjęciu, dogadujemy się 
świetnie ;) Angielski jest oczywiście naszym 
ulubionym przedmiotem (nie mamy wyboru;)). 
Zarówno grupa zaawansowana jak i grupa 
podstawowa spędzają długie godziny, 
zapamiętując tysiące fascynujących słówek. 
Uwielbiamy także matematykę – nie ma chwili, 
byśmy nie myśleli o ułamkach, wzorach, 
obliczeniach i zadaniach. Gdy ich brakuje – 
jesteśmy bardzo nieszczęśliwi.   
 

Klasa bez tajemnic…  
Adaś Zielniewicz              Coś, czego o nas nie wiecie … czyli III b bez tajemnic 

 

 

Pozornie wydaje się, że jesteśmy klasą jak każda inna. Ale to tylko 
pozory ;) 
 
Zacznijmy od tego, że ......... 
 
Jesteśmy bardzo żywi i energiczni. Zdarza się, że gadamy, śpiewamy     
i wydajemy dziwne odgłosy; chowamy się pod ławką, kręcimy się, 
siedzimy w pozycjach co najmniej dziwnych, zaczynając od skrętu          
w bok (Adam, Mariusz), a skooczywszy na zawiśnięciu między ławką    
a podłogą w pozycji horyzontalnej (oczywiście Adaś Z). Wśród 
uczniów śpiewających wyróżnia się Dominik (Iwan)  - ma w głowie 
piosenki na każdą okazję i żadnej okazji nie przepuści. Może powinien 
wstąpid do chóru ?  
Najbardziej tajemniczą i cichą osobą jest Iwonka. Prawie nic o niej    
nie wiemy. Inne dziewczyny są równie tajemnicze – na przykład 
Patrycja A i Natalia P. Natalia na wszystkich lekcjach uważnie słucha 
nauczycieli z wyjątkiem edukacji dla bezpieczeostwa – nie wiemy 
dlaczego. Może jest wpatrzona w pana Olka. Wszystkie nasze 
dziewczyny są jednocześnie bardzo mądre i codziennie pomagają 
swoim kolegom  w zadaniach domowych. Janek, Adam, Dominik             
i Dawid oczywiście bardzo chętnie z tej pomocy korzystają. Dzięki 
temu Patrycja, Agata i Natalia zawsze mają zapewnione zajęcie ;)  

  
 
Najważniejszą osobą w naszej klasie jest nasza wychowawczyni Pani 
Aleksandrowicz, która oczywiście bardzo nas lubi ;) Jeżeli nasza klasa 
ma jakieś problemy, natychmiast są one  rozwiązywane. Bardzo się 
cieszymy, że tworzymy tak fajną klasę ;)  

 

 
Już wkrótce kolejne zwierzenia klas. Mamy nadzieję, że ten cykl 
przypadnie Wam do gustu. 
 



 

 

 

 

 

 

Pierwsze życzenia świąteczne 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla Julii Boger - wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dużo pre 

zentów pod choinką i miłej atmosfery w domu oraz wielu smacznych potraw na stole 

wigilijnym życzy Tajemnicza Przyjaciółka ;)  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcę Ci życzyd dużo szczęścia, bogatego gwiazdora 

i dużo ciepła rodzinnego. Adrianowi B z V c życzy Bartek M z V c ;)  

Na Święta wszystkiego najlepszego i żebyś był taki, jaki jesteś! Dla Dominika 

Cyrankowskiego od Znajomego ;) 

Wszystkiego najlepszego, wiele uśmiechów dla Mart z V b życzy Tajemniczy 

Wielbiciel ;) 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, dużo szczęścia  i prezentów Łukaszowi 

Szczepaniakowi Tajemnicza Wielbicielka z V c ;)  

Wszystkiego najlepszego dla Mikołaja z V c od św. Mikołaja ;) 

Wszystkiego najlepszego, dużo radości na Święta dla Mileny z V c od Nieznajomej ;) 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałabym życzyd Martynie Maciejewskiej z V a 

dużo szczęścia, radości   i wiele sukcesów w pływaniu. Kasia z V c              

Szczęśliwego Nowego Roku dla Krzysztofa Hoffmanna od Mateusza Chmiela ;) 

Wesołych Świąt, dobrych wyników sportowych, wytrwałości na treningach                        

i spełnienia marzeo. Mam nadzieję, że w koocu mnie zauważysz ;)                                    

dla Angeliki Z z III a od Tajemniczego Wielbiciela ;) 

Dla naszego pięknego św. Żybiego. Chciałybyśmy życzyd Tobie miłości, dużo całusów, 

ciepła płynące z naszych ramion i pogody ducha – Twoje Tajemnicze Wielbicielki ;) 

Wesołych Świąt !  

 

 

 
 

 
 

 

Pomóżmy  im !!! 
do obrazu/grafiki. 
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Klasa 5c szkoły podstawowej oraz klasa 2c gimnazjum razem z panią Karoliną 

Stelmaszyk organizują pomoc dla  schroniska dla bezdomnych zwierząt w Poznaniu. 

Nadchodzi zima, a te biedne, porzucone zwierzęta czekają na Twoją pomoc!!! Żyją 

dzięki ludziom, którzy mają wielkie serce – ludziom takim jak TY!!!  Pomóżmy im !!!  

Każdy z nas znajdzie w domu ręczniki, koce czy miski – dla nas niepotrzebne, a dla 

zwierząt to wielki dar. Zbieramy karmę dla psów dorosłych i dla szczeniaczków, 

zbieramy również obroże i smycze!  

Psy czekają, a my zaczynamy zbiórkę już 17 listopada. Chcemy zdążyd przed 

najtrudniejszym czasem dla bezdomnych zwierząt – zimą!!!  

 



 

 

 

 

 

Kolejka data rozgrywający wynik 

1 29.07-01.08.2011 Lech Poznao - ŁKS Łódź 5:0 

2 05.08-08.08.2011 Lech Poznao – Zagłębie Lublin 1:1 

3 12.08-22.08.2011 Lech Poznao – GKS Bełchatów 3:0 

4 26.08-29.08.2011 Lech Poznao – Ruch Chorzów 3:0 

5 09.09-12.09.2011 Lech Poznao – Górnik Zabrze 1:2 

6 16.09-19.09.2011 Lech Poznao –Wisła Kraków 0:1 

7 23.09-26.09.2011 Lech Poznao – Jagiellonia Białystok 4:1 

8 23.09-26.09.2011 Lech Poznao – Śląsk Wrocław 1:3 

9 30.09-03.10.2011 Lech Poznao - Cracovia 3:0 

10 14.10-17.102011 Lech Poznao – Korona Kielce 1:0 

11 21.10-24.10.2011 Lech Poznao –Lechia  Gdaosk 0:0 

12 28.10-31.10.2011 Lech Poznao – Legia Warszawa 0:0 

13 04.11-07.11.2011 Lech Poznao – Polonia Warszawa 0:1 

14 18.11-21.11.2011 Lech Poznao – Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:0 

15 25.11-28.11.2011 Lech Poznao – Widzew Łódź 0:1 
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Wywiad „Siła sióstr” z p. D. Ciarką i S. Obst, nauczycielkami 

wychowania fizycznego 

Relacja ze szkolnej dyskoteki 

Relacja z warsztatów wyrobu mydła 

Nasi utalentowani szkolni artyści  i  ich  plastyczne wystawy 

Czego życzymy sobie na święta? 

Kolejne recenzje „zakręconych” graczy 

Recenzja filmu P. Weira „Stowarzyszenie umarłych poetów” 

Klasa bez tajemnic… 

Przedstawiam niezwykłego człowieka.  

Jest on zielony, ma bardzo pociągłą twarz z wysuniętą brodą. Jego oczy                     

to dwa wulkany płonące lawą. Nos ma wielki i spiczasty, uszy odstające, które                            

z wyglądu przypominają uszy elfa. Jego zęby są ostre i wielkie jak u wampira; włosy 

długie i czarne jak smoła. Z czupryny wyłania się para niebieskich czułek służąca jako 

telefon. Cała jego postad jest gruba, wszędzie spod ubrao wylewa się tłuszcz. Niski 

wzrost sprawia, że pozornie wygląda jeszcze grubiej.  

Ubrany jest w czarną za małą bluzę z kapturem i niebieskie dżinsy z kilkoma 

dziurami. Na głowie ma czerwoną czapkę z daszkiem a wokół szyi owinięty szal. 

Z charakteru jest bardzo miły i przyjaźnie nastawiony do otoczenia, jednak 

kiedy jest w niebezpieczeostwie potrafi nieźle dad w kośd napastnikowi.                             

Z jego twarzy ani na moment nie znika dziki uśmieszek odsłaniający wielkie zęby,        

co czyni go bardziej groźnym.         

 

Lech Poznao zajmuje  siódme miejsce z dorobkiem 22 

punktów. Sześciokrotnie zwyciężył,  czterokrotnie 

zremisował, odniósł pięd porażek. 

Opracował: Patryk Jędrzejewski 
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