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OLSZTYN 

 

WITAMY SERDECZNIE NA 
STRONACH PIERWSZEGO 

NUMERU 

GAZETKI SZKOLNEJ 
TWORZONEJ PRZEZ 

UCZNIÓW STOJEDYNKI. 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3870409&memlevel=A&a=a&q=JOURNALIST&k_mode=all&s=22&e=42&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2&k_exc=&pubid=


 

 

Cześć! 

Nazywamy się Marta i Wera. Jesteśmy Redaktorkami 

szkolnej gazetki. Zachęcamy Was do czytania i 

rozwiązywania quizów. Mamy też poradnik mody i kącik dla 

waszych zwierzaków, a nawet coś dla chłopaków i moli 

książkowych. W tym jesiennym numerze jest  dużo zdjęć i 

dekoracji! Zabawa gwarantowana! 

Serdecznie Zapraszamy Marta, Wera i cały zespół 

redakcyjny. 

 

 

Już się czaisz na gazetę, co nie?  

 



 

 

 

  
Co mówią gwiazdy o prawdziwej twojej przyjaciółki? To, co 

odkryjesz, może cię zaskoczyć.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gwiazdy i przyjaźń 

   Wodnik      21.01-19.02 

    Wady: Ma trudności z okazywaniem 

zaufania, więc jeśli będziesz zbyt 

wścibska, zdenerwuje się i odejdzie. 

Zalety: Jest bardzo ofiarna i 

dostrzega innych, nie tylko siebie                           

Jak o nią dbać?: Nie krytykuj jej-źle 

to znosi. 

 

    ryby      20.02-20.03 

Wady: Dziewczyny-ryby potrafią 

być bardzo kapryśne.                          

Zalety: jeśli już raz zostaniesz jej 

przyjaciółką, trudno to będzie 

zniszczyć.                                     

Jak o nią dbać: nie bierz do serca 

jej humorów. W końcu i tak za nie 

przeprasza.  

          

   Baran      21.03-20.04 

Wady: Potrzebuje ciągłych zmian, co  

może być irytujące dla najbliższych. 

Zalety: już przy pierwszym 

spotkaniu jest bardzo otwarta.     

Jak o nią dbać: Staraj się, żeby 

wasze kontakty były żywe i 

beztroskie. 

      Byk       21.04-21.05 

Wady: To bardzo ostrożna osoba i 

niechętnie ,,Idzie na całość”.      

Zalety:  Jeśli już jesteś jej 

przyjaciółką, zawsze stanie u 

twojego boku.                                                

Jak o nią dbać: bądź lojalna wobec 

niej, a zostanie z tobą na długo.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliźnięta     22.05-21.06 

Wady: nie jest to osoba zbyt 

otwarta, więc poznanie jej zajmie ci 

trochę czasu.                           

Zalety: Ma bujne życie towarzyskie 

i lubi się nim dzielić, więc nigdy nie 

będziesz znudzona.                       

Jak o nią dbać: Bądź zdecydowana i 

trzymaj ją w ryzach.  

    Rak       22.06-23.07 

Wady: Kiedy coś idzie nie po jej 

myśli, zawsze się dąsa.                                       

Zalety: Uwielbia wygłupy i ma 

świetne poczucie humoru.                                   

Jak o nią dbać: Miej się z jej 

dowcipów i powtarzaj, że zawsze 

przy niej będziesz.            

    Lew         24.07-23.08 

Wady: Bywa apodyktyczna i czasami 

trudno jej prosić innych o pomoc.        

Zalety: Jest to osoba, której 

możesz ufać do końca życia.                 

Jak o nią dbać: Dodawaj jej 

pewności siebie, kiedy tylko możesz. 

  Panna       24.08-23.09 

Wady: Zawsze podejrzewa, że coś 

jest nie tak ze zdrowiem.                   

Zalety: zawsze możesz liczyć na jej 

wsparcie. Panny są bardzo lojalnymi 

przyjaciółkami.                                        

Jak o nią dbać: spędzaj z nią czas 

sam na sam,  bo lubi czuć się 

wyróżniona.                                                 

  Waga         24.09-23.10 

Wady: Nie umie się na nic 

zdecydować, więc czasem trzeba na 

nią krzyknąć.                           

Zalety: bardzo ceni przyjaźń i 

poświęca dużo czasu, aby jak 

najdłużej ją podtrzymać.                                                   

Jak o nią dbać:  Musisz sama 

podejmować  decyzję za was obie. 

 Skorpion    24.10-22.11 

Wady: Ma dość trudny charakter i 

uwielbia stawiać na swoim.                       

Zalety: Umiem się zatroszczyć o 

swoich przyjaciół i robi wszystko, 

aby przyjaźń.                                        

Jak o nią dbać: Nikomu nie 

powtarzaj jej sekretów. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Strzelec      23.11-21.12 

Wady: Jest bardzo niezależna. Nie licz 

na to, że wszędzie cię ze sobą zabierze. 

Zalety: To lojalna i szczera osoba 

możesz powierzać jej swoje sekrety.     

Jak o nią dbać: Nie oczekuj, że poświęci 

ci cały swój czas, gdyż chwilami woli 

zrobić coś sama. 

Koziorożec 22.12-20.01 

Wady: Zbyt poważnie myśli o własnych 

sprawach. Powiedz jej, żeby wyluzowała.  

Zalety: Zawsze rozumie, z czym do niej 

przychodzisz.                                     

Jak o nią dbać: Słuchaj, co chce ci  

powiedzieć.                                              

 

 

Marta 

Weronika 



 

 

        MODA NA JESIEO 

 
Już nadciąga jesieo, warto dobrze wyglądad. Mamy dla was 

kilka pomysłów jak można fajnie się ubrad. 

35,50 zł  agagu.pl   

CZAPECZKA 



 

 

20,30zł iloko.pl  

SZALICZEK 

31,00      

BLUZKA Z KOTKIEM             allegro.pl  



 

 

  51,00 

allegro.pl JESIENNY PŁASZCZ 

259,00 levis 

JEANSY 

189,90 levis 

TRAMPKI 

         



 

 

DODATKI 
 

42,50 groszki.pl   PRZEPYSZNA 

TOREBKA Z CIASTECZKIEM 

Mamy nadzieję , że   spodobały Wam 

się nasze jesienne pomysły. Ten zestaw 

może byd waszym przewodnikiem w te 

chłodne i deszczowe dni… Iga i Ula 

 



 

 

 

     QUIZY DLA DZIEWCZYN 

Czy jesteście przyjaciółkami na zawsze? 

 

3.Pokłóciłaś się z kimś, kogo twoja przyjaciółka nie lubi. 

Twoja kumpela...  
a. Przez kilka tygodni z satysfakcją powtarza ,,A nie mówiłam?''  

b. Kategorycznie odmawia mówienia i słuchania o tej sprawie. 

c. Przez kilka dni robi wszystko, aby cię pocieszyć.    

 

Czy pozostaniecie przyjaciółkami na zawsze? Z naszej 

zabawy możesz dowiedzieć się, czy wasza przyjaźń dotrwa 

do czasu, kiedy będziecie stare, siwe i bezzębne, czy też 

wszystko skończy się wraz z pierwszą kłótnią. Wybierz 

właściwe odpowiedzi dotyczące wybranej przyjaciółki 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kiedy chorujesz i nie ma cię przez kilka dni w szkole, 

przyjaciółka... 

 a. Dzwoni po kilku dniach twojej nieobecności.  

 b. Znajduje sobie nowych przyjaciół.  

 c. Zaraz po szkole pędzi do ciebie, aby sprawdzić cz wszystko 

jest OK.   
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2.Dzwonisz do przyjaciółki, bo masz problem z pracą domową. 

Czy ona... 

a. Mówi, że oddzwoni, gdy tylko skończy się ulubiony program TV. 

b. Udaje, że telefon nie działa i odkłada słuchawkę. 

c. Cierpliwie tłumaczy ci, jak zrobić zadanie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.Jaki mógłby być powód waszej kłótni? 

a. Gdybyś powiedziała, że jej ulubiony zespół jest beznadziejny. 

b. Gdybyś ubrała się w coś, czego ona nie lubi. 

c. Gdybyś wpadła w złe towarzystwo. 
 

5.Na twoje urodziny przyjaciółka kupi ci:  
a. Śmieszną kartkę. 

b. Nic. Zawsze o nich zapomina. 

c .Bilety na występ twojego ulubionego zespołu. 
 

6. W sobotni wieczór... 

a. Spotykacie się od czasu do czasu. 

b. Nigdy się nie umawiacie. 

c. Co tydzień odwiedzacie się w swoich domach. 
 

7.Czym się dzielicie? 

a .Zadaniami domowymi, lekcjami. 

B .Drugim śniadaniem. 

c. Wszystkim-od ubrań po tajemnice. 
 

Zobacz na następnej stronie, 

jak  wypadłyście 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marta i Weronika 

Większośd a 

Cóż, nie jesteście serdecznymi przyjaciółkami, prawda? Nie 

przejmuj się. Z czasem przyjaźo się wzmocni. Wykażcie więcej 

cierpliwości, a już wkrótce staniecie się bliskimi osobami. 

Większośd b 

Dlaczego wybrałaś właśnie tę osobę do quizu na najlepszą 

przyjaciółkę? Ty i twoja kumpela raczej się nie przyjaźnicie-

prawda? Włóż w waszą znajomośd więcej starao albo zacznij 

szukad nowej przyjaciółki. 

Większośd c 

Tworzycie nierozłączną parę i znacie się na wylot. Wasza 

znajomośd będzie trwad wiecznie. Nie ma powodu, abyście 

nie były przyjaciółkami nawet jako starsze, siwe panie w 

bujanych fotelach. 



 

 

Kącik literacki  

1)  Joanne K. Rowling      Harry Potter i Insygnia śmierci                                                                                                   

 Po śmierci Dumbledore`a Zakon Feniksa wzmaga swoją działalność, 

próbując przeciwstawić się coraz potężniejszym siłom śmierciożerców. 

Harry wraz z przyjaciółmi opuszcza Hogwart, by odnaleźć sposób na 

pokonanie Voldemorta. Wyprawa ta pełna niepewności i zwątpienia 

najeżona jest...                  

 

 

2)   Christopher   Paolini Eragon 

Najgłośniejszy megabestseller od 2003 roku na świecie.  

Christopher Paolini, 19-letni chłopak z Montany jest żywą reklamą tezy, 

iż szkoła nie jest wcale potrzebna, by odnieść sukces. W wieku 15 lat 

rozpoczął pisanie bestselleru ERAGON, ponad 500-stronicowej pierwszej 

części trylogii... 

3) Rene Goscinny   Jean-Jacques Sempé  . Nowe 

przygody Mikołajka     

Dlaczego Rosół nie lubi lodów?  

Jak to się stało, że Kleofas przestał być najgorszy w klasie?  

Kto jest najlepszym graczem w kulki w całej szkole ? 

 

 

4) John Ronald R. Tolkien Władca 

pierścieni  

 

 Fantastyczna epopeja Władca Pierścieni to jedno z największych dzieł 

literackich. Tolkien tchnął nowe życie w dawne tradycje i na ich kanwie 

zbudował jedyną w swoim rodzaju powieść przygodową ze starożytną 

legendą i prostą ogólnoludzką prawdą moralną jako osnową. Wątki 

Hobbita zostały...   

http://czytelnia.onet.pl 

 JULIA CZ. 

http://merlin.pl/Rene-Goscinny/ksiazki/person/1.html
http://merlin.pl/Jean-Jacques-Sempe/ksiazki/person/1.html
http://merlin.pl/secure/profile/choosePeople.html?add=363390
http://czytelnia.onet.pl/
http://merlin.pl/Wladca-pierscieni-Powrot-krola_John-Ronald-R-Tolkien,images_big,17,978-83-241-3308-6.jpg
http://merlin.pl/Nowe-przygody-Mikolajka-Tom-2_Rene-Goscinny-Jean-Jacques-Sempe,images_big,17,978-83-240-0874-2.jpg


 

 

                              KAwałY 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tak się kooczy korzystanie z Naszej-Klasy . 

Autorzy: Adam Kryczka i Mateusz Bernad. 

 



 

 

OBCY KONTRA PREDATOR 

Opis 

 

Gatunek: Horror SF 

Reżyser: Paul W. S. Anderson 

Kraj: Kanada, USA 

Aktorzy: Sanaa Lathan, Lance Henriksen, Colin Salmon 

Rok: 2004 

Moja ocena: 4/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Film pokazuje walkę dwóch ras kosmitów. Predatora z obcym. 

Predator to kosmiczny łowca, a obcy to dziki stwór, który zabija 

wszystko co zobaczy. W środku wojny tych oto ras pojawiają się 

ludzie. Są to archeolodzy, wspinacze górscy i żołnierze. Wszyscy 



 

 

ludzie, poza pewną waleczną kobietą, giną. Paul Anderson (reżyser 

filmu) obala wielki mit predatora. W tym filmie okazuje się, że wielki 

łowca to przyjaciel człowieka.  

Jeden z wojowników zostaje 

zarażony. Na koniec filmu z 

predatora wychodzi malutki 

obcy.  

 

Film ma świetne efekty specjalne 

i tragiczną obsadę. Całkiem 

dobry jest pomysł filmu.  

 

Redaktor: Paweł Wieczorek 

                  5 zielona            

 



 

 

Co lubią nasze kociaki? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obrazky.pl/kociaki-w-kubeczkach 

Dobrze wiem , co lubią nasze kociaki, ponieważ sama mam w domu kota. 

Mój kot najbardziej lubi jeść chrupki ,tuńczyka, serki, twarożek i inne różne 

przysmaki .  

http://www.obrazky.pl/kociaki-w-kubeczkach


 

 

Mój kot lubi bawić się papierkami po cukierkach.  

                                                Gdy kot śpi, nie wolno podchodzić, bo podrapie. 

Klaudia Rosłoniec 

Czym i w co koty lubią 

się  bawić ? 
W kreskówkach koty często  lubią 

bawid się kłębkami. 

Co jest prawdą, koty wprost 

uwielbiają wszystko, co szeleszczy,  

piszczy lub wydaje denerwujące 

dźwięki.  

 

 

 

http://galeria.tipy.pl/3481,0,zdjecie-kocie-pazury.html


 

 

 

                        i  chodź czasem 

wydają się dziwne, są prze 

miłe! 

 

 
JULIA B. 

 

Króliki miniaturki. 

Ten królik może żyd 10 lat. 

Potrzebuje dużych klatek, 

butelki do picia i miski. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 
 

Właściwe imię i nazwisko: Marshall Bruce Mathers  

Pseudonim: Eminem 

Pochodzenie: U.S.A.     ( Detroit )  

Data i miejsce urodzenia: 17.10.1972    Saint Joseph 

Gatunek: rap 

Zawód: raper, producent muzyczny 

 

 

Eminem urodził się w biednej rodzinie. Rapem zafascynował go wujek. Mieszkał 

w małym miasteczku Saint Joseph, natomiast później przeprowadził się wraz z 

matką do Detroit. W latach 1995/1996 ukazał się jego debiutancki album 

Infinite. Eminem wydał 6 solowych albumów. Najnowszy album, to wydany w 

tym roku 

„Recovery”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eminem_logo.svg


 

 

Jest on jednym z moich ulubionych artystów, ponieważ gra muzykę, która 

przemawia do innych. W jego piosenkach nie brak przekleostw, które jednak są 

chyba jedyną wadą tej twórczości. Ma on trzy małe córeczki, o które bardzo 

dba. Dwie są adoptowane. Jego ostatnio wypowiedziane na ich temat słowa 

brzmią: „Nie popełnię błędu mojego ojca!”, który porzucił go wraz z matką. 

Wtedy Eminem był nastolatkiem. Mimo że wygląda na groźnego, wcale taki nie 

jest. Ma miły charakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Zdjęcia pobrane ze strony Wikipedia. Paweł 

Wieczorek 



 

 

                                               Kącik Sportowy. 

Jest już w sklepach największa 

sensacja!!! 

FIFA 11 !!! 

 

 

FIFA 11 to najlepsza gra piłkarska wszech czasów. Nowa liga i 

znani piłkarze w nowych klubach. Euzebiusz Smolarek w Polonii 

Warszawa. 

Super promocja !!!                                                         

Wymieo starą FIFĘ na PC a FIFE 11 dostaniesz 30 złotych taniej.                                          

             



 

 

Jak dbad o  psa ? 

   Jak chcesz by wyglądał  twój  pies?       

           Tak          czy         tak? 

 

                

Co zrobid by twój pies dobrze wyglądał? 

Nie wolno czesad psów szczotkami dla ludzi , ponieważ 

nie są one dostosowane do sierści psa, bo to nie są włosy! 

       



 

 

Ta  jest zła                 a ta       jest dobra 

                           

 

            

Prawidłowe odżywianie  psa. 

Psy powinny jeśd karmę dostosowaną do ich wagi , 

wzrostu , rasy oraz wieku. 

My osobiśdie polecamy : 

Pedygree,Chappi,Royal Cani i 

Husse. 

Wiemy ,że nasze psiaki lubią 

też przysmaki ! 

Polecamy: Pedigree , kurze 

łapki ,kosci (gotowane), szyja 

indycza,mięso prasowane i 

galaretki.      

 

 

Julia Białobrzeska  i Julia Wiśniewska                             



 

 

Najszybsze seryjne auta świata!!! 

Audi R8 V10  

 

 Najnowsze osiągnięcie inżynierów  

z Ingolstadt napędzane jest 5-
litrowym silnikiem V10 o mocy 525 
KM. Auto przyspiesza do 100 km/h w 
3,9 s, a wskazówka prędkościomierza 
zatrzymuje się dopiero na 320 km/h. 
Sportowe Audi nie umywa się 
prestiżem do bolidów z Maranello, ale 
kosztuje od nich sporo mniej i potrafi 
zapewnić równie mocne wrażenia. 

 Bugatti Veyron 

Do Veyrona przez długi czas należał tytuł 
najszybszego i najdroższego samochodu 
produkowanego seryjnie. Obecnie auto w 
bazowej odmianie, nie pochodzącej z 
żadnej specjalnej edycji, można kupić za 
blisko 4,5 mln złotych. To suma, za którą 
otrzymamy samochód wyposażony w 16-
cylindrowy silnik  

o pojemności 8 l. 4 turbosprężarki 
pozwalają mu rozwinąć moc 1001 KM, 
która przekłada się na 2,5 s do 100 km/h i 
407 km/h prędkości maksymalnej. 

Corvette ZR1 

To najszybsza wersja modelu Corvette. Do 
jej napędu został użyty 6,2-litrowy silnik V8 
z doładowaniem mechanicznym. 
Wskazówka prędkościomierza osiąga w niej 
setkę już po 3,5 s, by później zatrzymać się 
dopiero na 330 km/h. Amerykańskie auto 
zasługuje na uwagę z jeszcze jednego 
powodu. Corvette ZR1 przejechała 
północną pętlę toru Nurburgring w czasie 
7,26 s, czym udowodniła, że jest jednym z 
najlepiej na świecie prowadzących się aut 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

 

Ferrari 458 Italia 

To prawdziwe auto wyścigowe dopuszczone 
do ruchu po drogach  

publicznych. 3,4 s do setki i prędkość 
maksymalna 325 km/h czynią z niego jeden 
z najszybszych modeli w historii firmy  

 Takie osiągi zapewnia 4,5-litrowy silnik V8 
o mocy 570 KM oraz technologia 
przeniesiona żywcem z bolidów Formuły 1. 
Poza tym to najpiękniejszy samochód w 
naszym zestawieniu  

 

Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV  

To auto od strony stylistycznej jest 
niemalże idealne. Tak samo zresztą jak i 
od strony technicznej. 12-cylindrowy 
atmosferyczny silnik rozwija moc 670 KM 
(tyle co Reventon), a napęd przekazywany 
jest na obie osie. Bolid z Sant'Agata 
rozpędza się do 100 km/h w 3,2 s, a jego 
prędkość maksymalna dochodzi do 340 
km/h 

 

 

 

 Mercedes McLaren SLR 

Produkcję SLR-a zakończono kilka miesięcy 

temu, jednak ten samochód na zawsze 

zapisał się w historii motoryzacji. Stworzony 

przy współpracy niemieckich i brytyjskich 

inżynierów, został wyposażony w silnik o 

pojemności 5,4 l, który rozwijał moc 626 

KM. Zbudowano także mocniejszą wersję - 

722, w której moc podniesiono do 650 KM. 

Ale nawet podstawowa odmiana 

gwarantowała niezapomniane wrażenia. 

Samochód rozpędzał się do 100 km/h w 3,8 

s i maksymalnie mógł pojechać z 

prędkością 336 km/h  
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Nissan GT-R 

Nissan GT-R w pełni zasłużył na miano 

godnego następcy modelu Skyline. 

Wyposażony w napęd na 4 koła i w 3,8-litrowy 

silnik z dwiema turbinami jest nieprzeciętnie 

szybkim i niesamowicie jeżdżącym 

samochodem. 486 KM pozwala mu osiągnąć 

setkę w 3,6 s i rozpędzić się do 313 km/h. 

Ponieważ GT-R bywa często porównywany do 

modelu 911, nazywa się go japońskim Porsche                                                                                                                                   

 

 

Porsche 911 Turbo S 

 

530 KM i 700 Nm - tyle ma najszybsze z 
dostępnych Porsche 911 w wersji Turbo S. 
Bolid z Zuffenhausen osiąga 100 km/h w 
czasie 3,3 s i maksymalnie rozpędza się do 315 
km/h. Napęd na 4 koła oraz zautomatyzowana 
skrzynia PDK sprawiają, że mimo wysokiej 
mocy komfort  

jazdy tym samochodem jest całkiem wysoki. 

Porsche jest jedynym w naszym zestawieniu 

autem z silnikiem typu bokser, co zapewnia 

jedyne w swoim rodzaju wrażenia akustyczne 

 

 

Najbardziej  mi się podoba Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV . 

To auto bardzo ładne , bardzo szybkie i jest wyścigowym samochodem.  

Pozostałe samochody też mi się podobają, ale dla mnie Lamborghini jest 

najlepsze.                                                                                                                                                                                                                          

Zdjęcia i informacje były brane ze strony: 

 http://www.autokrata.pl/artykul/od-0-do-100-km-h-w-mniej-ni-4-s-8203 

Łukasz 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://new.smartcontext.pl/core/ad_transaction?att=4&atd=118;1683831555164148344;2009985257;1603;6932;121614;4284;5423052909774451005;14;1;3;2068920152&curl=http%3A%2F%2Fgde-default.hit.gemius.pl%2Fhitredir%2Fid%3D..6V9DvMkdXUzfQ5jPjrIOV1XhwpCGLKB7IMof5KAVT.Z7%2Fstparam%3Dmhmiqrfhze%2Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.mercedes-benz.pl%2Fcontent%2Fpoland%2Fmpc%2Fmpc_poland_website%2Fpl%2Fhome_mpc%2Fmpv_and_camper_van%2Fhome%2Fnew_mpvs_and_camper_vans%2Fmodels%2Fmpvs%2Fviano_639.flash.html
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Coś dla fanów gier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

1) to jedna ze stron z grami. Nosi ona tytuł  E-Gierki.com 

Horse Riding Academydodane: rok temu przez Mariusz, ocena: 5 / 5 

Jeśli nie udało Ci się skończyć żadnej szkoły wyższej, jeśli nikt nie chce przyznać Ci 

doktoratu honoris causa, jest jeszcze miejsce gdzie przyjmą Cię z otwartymi ramionami. I nie 

mamy tu na myśli rządu. Możesz zdobyć dyplom Akademii Hippiki, czyli k... zagraj teraz » 

Horse Racing Masterdodane: rok temu przez tmk, ocena: 5 / 5 

Doceniony przez ekspertów wyścigów konnych i miliony fanów, Horse Racing Master ma 

wszystko, co potrzebne jest, żeby móc cieszyć się obstawianiem wyścigów i treningiem koni. 

Wybierz tor, znajdź szybkie konie i wygraj wyścig, zgarniając kasę z zakładów... zagraj teraz 

» 

Konikidodane: rok temu przez goldenek, ocena: 5 / 5 

spacerujące konie na polanie zagraj teraz » 

Lisa Und Bandit Und Das Super Abenteuerdodane: rok temu przez desperados, 

ocena: 4.77 / 5 

Lisę od dziecka pasjonują konie, może dlatego że mieszka na wsi, a jej ojciec prowadzi małą, 

ale bardzo dobrze prosperującą stadninę. Z początku się nimi tylko opiekowała, karmiła, 

czesała, wyprowadzała na wybieg. Teraz gdy ma już 16 lat, może sama j... zagraj teraz » 

Konie dodane: rok temu przez kasiasss, ocena: 4.56 / 5 

Te puzzle przedstawiają konie galopujące o zachodzie słońca. zagraj teraz » 

Koń dodane: rok temu przez mala0797, ocena: 4.56 / 5 

Są to puzzle z konikiem:) zagraj teraz » 

Singing Horsesdodane: 2 lata temu przez dragona, ocena: 4.45 / 5 

Śmieszna gra muzyczna z udziałem koni. zagraj teraz » 

Horsey Racingdodane: 4 lata temu przez tmk, ocena: 4.4 / 5 

http://www.e-gierki.com/gra-horse-riding-academy-4835.html
http://www.e-gierki.com/profil-mariusz-1.html
http://www.e-gierki.com/gra-horse-riding-academy-4835.html
http://www.e-gierki.com/gra-horse-racing-master-5520.html
http://www.e-gierki.com/profil-tmk-5604.html
http://www.e-gierki.com/gra-horse-racing-master-5520.html
http://www.e-gierki.com/gra-horse-racing-master-5520.html
http://www.e-gierki.com/gra-koniki-9171.html
http://www.e-gierki.com/profil-goldenek-68040.html
http://www.e-gierki.com/gra-koniki-9171.html
http://www.e-gierki.com/gra-lisa-und-bandit-und-das-super-abenteuer-7335.html
http://www.e-gierki.com/profil-desperados-66828.html
http://www.e-gierki.com/gra-lisa-und-bandit-und-das-super-abenteuer-7335.html
http://www.e-gierki.com/gra-konie-8721.html
http://www.e-gierki.com/profil-kasiasss-76420.html
http://www.e-gierki.com/gra-konie-8721.html
http://www.e-gierki.com/gra-kon-9026.html
http://www.e-gierki.com/profil-mala0797-76168.html
http://www.e-gierki.com/gra-kon-9026.html
http://www.e-gierki.com/gra-singing-horses-2677.html
http://www.e-gierki.com/profil-dragona-25359.html
http://www.e-gierki.com/gra-singing-horses-2677.html
http://www.e-gierki.com/gra-horsey-racing-64.html
http://www.e-gierki.com/profil-tmk-5604.html


 

 

Gra przedstawia mniej popularną, chociaż równie zyskowną grę jaką są wyścigi konne. Gra 

jednak posiada spokojną grafikę, tak więc bardziej sprawdzi się dla młodszych graczy. W 

samej grze musimy wyłącznie przeskakiwać wszelkie przeszkody które pojawią... zagraj teraz 

» 

Horse Rundodane: 2 lata temu przez zuzka, ocena: 3.4 / 5 

Gra zręcznościowa w której musimy przeskoczyć konno wszystkie przeszkody. zagraj teraz » 

Lucky Ranch dodane: 2 lata temu przez zanetka322, ocena: 3.33 / 5 

Ubierz kobietę oraz przygotuj konia do jazdy. zagraj teraz 

 

2) a oto kolejna strona z grami a nosi tytuł WWW.grajcie.pl  

Gry Online - Strona główna 

Witaj na stronie www.grajcie.pl z dużą ilością darmowych gier online.  

 

Obecnie oddajemy do Twojej dyspozycji aż 2068 wyselekcjonowanych gier online. 

 

Nasza strona wyróżnia się prostą grafiką oraz łatwą nawigacją.  
Zgromadzone gry są wykonane w technologii flash. Są to gry ogólnodostępne w Internecie, ale rzadko  

kiedy na jednej stronie znajduje się ich aż tyle. 

 

Serwis Gry Online jest bezpłatny. Możesz pomóc w jego utrzymaniu. [więcej] 

 

Życzymy udanej zabawy ! 

 

TOP 5 Gry online - kosmiczne  

 

TOP 5 Gry online - logiczne  

http://www.e-gierki.com/gra-horsey-racing-64.html
http://www.e-gierki.com/gra-horsey-racing-64.html
http://www.e-gierki.com/gra-horse-run-2381.html
http://www.e-gierki.com/profil-zuzka-127.html
http://www.e-gierki.com/gra-horse-run-2381.html
http://www.e-gierki.com/gra-lucky-ranch-2298.html
http://www.e-gierki.com/profil-zanetka322-15283.html
http://www.e-gierki.com/gra-lucky-ranch-2298.html
http://www.grajcie.pl/
http://www.grajcie.pl/wsparcie.php
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=249
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=202
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=214
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=211
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=215
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=353
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=390
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=276
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=274


 

 

 

TOP 5 Gry online - platformowe  

 

TOP 5 Gry online - przygodowe  

 

TOP 5 Gry online - różne  

 

TOP 5 Gry online - sportowe  

 

 

TOP 5 Gry online - śmieszne  

 

3) To ostatnia strona z grami a jej nazwa brzmi WWW.po 

szkole.pl 

http://www.po/
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=620
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=619
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=1963
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=615
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=757
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=747
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=760
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=684
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=886
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=865
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=792
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=899
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=809
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=968
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=929
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=932
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=1028
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=962
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=1409
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=1924
http://grajcie.pl/pokaz.php?id=1410


 

 

Gry w kategorii Logiczne (805). Najlepsze z nich to: 

  

Jewel quest 

Przekładamy klocki tak, aby ułożyć co najmniej 3 takie same obok siebie. Całe pole 

musi być złote przed (...) 

zagrao: 6 160 559, ocena: 8.35  

  

Kulki 

Prawdziwy klasyk. Układaj obok siebie 5 jednakowych kulek i zdobywaj punkty. 

Sterowanie myszką. 

zagrao: 5 363 975, ocena: 6.96  

  

Mind marbles 

Musisz ulozyc 5 kulek jednego koloru w którąś stronę pod rząd. utrzymaj sie jak 

najdłużej! 

zagrao: 5 172 284, ocena: 8.13  

http://gry-online.poszkole.pl/gra/info,Jewel_quest,930,1,1.html
http://gry-online.poszkole.pl/gra/info,Kulki,49132,1,1.html
http://gry-online.poszkole.pl/gra/info,Mind_marbles,1353,1,1.html
http://gry-online.poszkole.pl/gra/info,Jewel_quest,930,1,1.html
http://gry-online.poszkole.pl/gra/info,Kulki,49132,1,1.html
http://gry-online.poszkole.pl/gra/info,Mind_marbles,1353,1,1.html


 

 

  

Shanghai dynasty... 

Wywalaj takie same pary kart, możesz klikać tylko te które są na wierzchu i na rogu 

zagrao: 4 152 758, ocena: 7.76  

  

Tower blaster 

Musisz zbudować lepszą budowle od przeciwników. 

zagrao: 3 138 651, ocena: 8.58  

POLECAM 

SERDECZNIE I ŻYCZĘ 

MIŁEJ ZABAWY 

Julia Cz. 

 

Drake i Josh (ang. Drake & Josh, 2004-2008) – amerykaoski 

serial komediowy, który swoją premierę w Polsce miał 10 

http://gry-online.poszkole.pl/gra/info,Shanghai_dynasty,940,1,1.html
http://gry-online.poszkole.pl/gra/info,Tower_blaster,242,1,1.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/2004
http://pl.wikipedia.org/wiki/2008
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/10_lipca
http://gry-online.poszkole.pl/gra/info,Shanghai_dynasty,940,1,1.html
http://gry-online.poszkole.pl/gra/info,Tower_blaster,242,1,1.html


 

 

lipca 2008. Opowiada o dwóch przyrodnich braciach, którzy miewają niecodzienne przygody. Historia 

Drake’a (Drake Bell) i Josha (Josh Peck), dwóch 15-letnich chłopców, którzy zmuszeni są razem 

zamieszkad, kiedy ich rodzice postanawiają się pobrad. Drake to wyluzowany chłopak, który lubi 

dobrze się bawid, grad na gitarze i spotykad się z dziewczynami. Farciarz, któremu zawsze wszystko 

uchodzi na sucho. Josh jest bardzo inteligentny i nie przepada za ryzykiem. Dorośli uważają go za 

cudowne dziecko. Chociaż jest uroczy, grzeczny i dobrze ułożony, to zawsze on ma szlaban. Często 

ratuje Drake'a z kłopotów. 

 

 

                   Drake                                                    josh                                               megan 

 

 

 

 

 

 

Główni bohaterowie: 

 Drake Parker – przyrodni brat Josha, miał z setkę dziewczyn, 
lubi niezdrowe jedzenie. Ma siostrę Megan. Bardzo umie łgad. Kiepsko się uczy i nigdy nie 
odrabia lekcji. Jest utalentowanym gitarzystą. Jego idolem jest Devon Mallone. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/2008
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drake_Bell
http://pl.wikipedia.org/wiki/Josh_Peck


 

 

 Josh Nichols – przyrodni brat Drake'a, jest pulchny, zachowuje się jak dziecko, lubi Oprah 
Winfrey, pracuje w kinie Premiera. Ma dziewczynę Mindy. Czterokrotnie był drugi w 
konkursie naukowym. Marzy o zdobyciu złotej koszulki, którą zdobył w ostatnim odcinku. 

 Megan Parker – 11-letnia siostra Drake'a, przyrodnia siostra Josha, jest zła i wredna, lubi 
robid swoim bratom kawały, numery i psikusy. 

 Audrey Parker-Nichols – mama Drake'a, macocha Josha, jest gospodynią domową. 
 Walter Nichols – tata Josha i ojczym Drake'a, pracuje w telewizji jako pogodynka, jest 

pulchny tak jak Josh. 

Drugoplanowi  

 Mindy Cranshaw – najlepsza uczennica w szkole, dziewczyna Josha. Wygrała cztery razy z 
rzędu konkurs naukowy. 

 Helen Dubois – szefowa kina Premiera, uwielbia Drake'a, jest przełożoną Josha. Bierze ślub w 
ostatnim odcinku. Grała małą Georgię w serialu Szczęśliwe dni 

 Craig i Eric – przyjaciele Drake'a i Josha.Kujoni oraz wielcy naiwniacy. 

Trzecioplanowi  

 Babcia – babcia Josha i Drake'a, kocha jedynie Josha, umie grad w koszykówkę, występuje w 
odcinku 5. 

 Pan Galloway – prezes stacji telewizyjnej w której pracuje Walter, wystąpił w odcinku 4. 
 Pani Galloway – żona Prezesa stacji telewizyjnej w której pracuje Walter, kocha swoje 

dziecko, występuje w odcinku 4. 
 Max Galloway – niemowlę, którym opiekowali się Drake i Josh, wystąpiło w odcinku 4, 

zostało porwane przez Megan gdzie później oddała dziecko. 
 Trevor – kupił Drake'owi i Josh'owi Dune Buggy, jest chory na głowę, wystąpił w odcinku 6. 
 Scotty – perkusista w kapeli Drake'a, chory na głowę, młodszy brat Trevora. 
 Paul – basista w kapeli Drake'a. 
 Pani Hayfer – nauczycielka Drake'a i Josha, nie cierpi Drake'a, ale uwielbia Josha. 
 Papcio Nichols – dziadek Josha, służył na wojnie w armii generała Pattona. 
 Szalony Steve – pracuje w kinie Premiera. 
 Devon Mallone – idol Drake'a. 

 

Życzymy wam miłego  oglądania   

 

W artykule wykorzystano strony: 

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Drake_i_Josh 

 http://www.google.pl/images?hl=pl&rlz=&=&q=drake%20i%20josh&um=1&ie=UTF-

8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=836&bih=497             

Gadżetomania 

             Czwórka miesiąca: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Oprah_Winfrey
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oprah_Winfrey
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drake_i_Josh


 

 

                    Kamera SAMSUNG HMX –R10 

 

Kamera mogąca nagrywad normalnie lub w zwolnionym 

tempie. Pochylony obiektyw pozwala na więcej możliwości. 

Lotus 

 

 

 

 

                                    

Jeden 

z najszybszych gokartów na świecie . Coś dla fanów 

szybkości. 

                                PSP- Playstation Portable Go                                                                      



 

 

  

 

 

 

    

 

    Nowe PSP z rozsuwanymi klawiszami . 

     

                  

 

 

 

 

Xbox 360 Arcade. 

 Korzystaliśmy ze stron WWW 

http://moto.pl/MotoPL/1,88389,5409870.html ,  

WWW.google.pl  

OKS Olsztyn-najnowsze informacje  

http://moto.pl/MotoPL/1,88389,5409870.html
http://www.google.pl/


 

 

Przygotował: Paweł Wieczorek kl.: 5 zielona 

Informacje ze strony Stomil.olsztyn.pl 

 Prezes klubu: Andrzej Bogusz 

 Wiceprezesi klubu: Ireneusz Sobieski, Marian Świniarski 

 Dyrektor klubu: Andrzej Królikowski 

 Asystent dyrektora: Emil Wojda 

 Trener: Zbigniew Kieżun 

 II trener: Dariusz Maleszewski 

 Trener bramkarzy: Sylwester Wyłupski 

 Kierownik drużyny: Ryszard Świderski 

 Lekarz: Mariusz Siergiej 

 Odnowa: Jakub Badewicz 

Statystyki: 

 Debiut w ekstraklasie: 30 lipca 1994 roku, Stomil Olsztyn - Zagłębie Lubin 2:2 

 Pierwsze zwycięstwo w ekstraklasie: 27 sierpnia 1994 roku, Stomil Olsztyn - Hutnik 

Kraków 2:1 

 Najwyższe zwycięstwo w ekstraklasie: 29 kwietnia 1995 roku, Stomil Olsztyn - Sokół 

Pniewy 4:0 

 Ilość sezonów w ekstraklasie: 8 

Sukcesy: 

 6 miejsce w ekstraklasie w sezonie 1995/1996 

 1/4 finału Pucharu Polski w sezonach 1998/1999 i 2000/2001 

 Mistrzostwo Polski juniorów U-19 w 1974 roku 

 

Najnowsze wyniki: 



 

 

  Ogółem U siebie Wyjazdy         Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt  

1. Stal Stalowa Wola 14 24 7-3-4 16-11 +5 6 15 5-0-1 8-2 6 8 9 2-3-3 8-9 -1  

2. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 13 23 6-5-2 16-9 +7 6 9 2-3-1 6-4 2 7 14 4-2-1 10-5  

 3. Znicz Pruszków 13 23 6-5-2 16-11 +5 6 16 5-1-0 11-4 7 7 7 1-4-2 5-7 -2 

 4. Wisła Płock 13 20 6-2-5 21-17 +4 6 12 4-0-2 13-9 4 7 8 2-2-3 8-8 0 

 5. Stal Rzeszów 13 20 5-5-3 17-13 +4 7 10 3-1-3 10-9 1 6 10 2-4-0 7-4 3  

6. Wigry Suwałki 14 19 3-10-1 14-12 +2 13 16 2-10-1 12-12 0 1 3 1-0-0 2-0 2 

 7. GLKS Nadarzyn 13 19 5-4-4 14-13 +1 6 10 3-1-2 10-7 3 7 9 2-3-2 4-6 -2 

 8. Pelikan Łowicz 13 18 4-6-3 14-10 +4 6 9 2-3-1 10-6 4 7 9 2-3-2 4-4 0 

 9. Okocimski KS Brzesko 13 18 4-6-3 12-11 +1 6 9 2-3-1 6-5 1 7 9 2-3-2 6-6 0 

 10. Olimpia Elbląg 13 18 4-6-3 10-9 +1 6 10 2-4-0 5-3 2 7 8 2-2-3 5-6 -1 

 11. Jeziorak Iława 13 18 5-3-5 11-13 -2 7 14 4-2-1 7-3 4 6 4 1-1-4 4-10 -6  

12. Sokół Sokółka 13 17 3-8-2 11-12 -1 6 7 1-4-1 5-5 0 7 10 2-4-1 6-7 -1  

13. Ruch Wysokie Mazowieckie 13 15 4-3-6 12-16 -4 7 6 2-0-5 3-10 -7 6 9 2-3-1 9- 

 14. Resovia Rzeszów 13 14 3-5-5 13-11 +2 7 7 1-4-2 5-6 -1 6 7 2-1-3 8-5 3  

15. OKS 1945 Olsztyn 13 14 2-8-3 17-20 -3 6 8 1-5-0 8-7 1 7 6 1-3-3 9-13 -4  

16. Start Otwock 13 13 3-4-6 18-21 -3 6 7 2-1-3 9-9 0 7 6 1-3-3 9-12 -3  

17. Puszcza Niepołomice 13 7 1-4-8 6-22 -16 6 2 0-2-4 1-9 -8 7 5 1-2-4 5-13 -8 

OKS 1945 Olsztyn w lidze 

 16-10 16:00 Stal S.W. 3:2 (dom)  

 09-10 14:00 Wigry 2:2 (wyjazd)  

 02-10 16:00 Olimpia 1:1 (wyjazd)  

 26-09 16:00 Świt 0:0 (dom)  

 05-09 16:00 Znicz 0:1 (wyjazd)  

 28-08 17:00 Stal Rz. 1:1 (dom)  

 21-08 17:00 Jeziorak 1:1 (wyjazd)  

 18-08 18:00 Wisła 2:5 (wyjazd)  

 18-08 17:00 Ruch W.M. 2:2 (dom)  

 14-08 17:00 Start 3:1 (wyjazd)  

 11-08 17:00 Puszcza 0:2 (wyjazd)  

 11-08 17:00 Okocimski 1:1 (dom)  

 07-08 17:00 Pelikan 1:1 (dom)  

 09-06 17:00 Świt 0:2 (wyjazd)  

 26-05 17:00 Wigry 0:4 (dom)  

 

http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/86/name/Stal-Stalowa-Wola
http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/263/name/Swit-Nowy-Dwor-Mazowiecki
http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/59/name/Znicz-Pruszkow
http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/63/name/Wisla-Plock
http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/231/name/Stal-Rzeszow
http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/12/name/Wigry-Suwalki
http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/347/name/GLKS-Nadarzyn
http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/10/name/Pelikan-Lowicz
http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/18/name/Okocimski-KS-Brzesko
http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/255/name/Olimpia-Elblag
http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/17/name/Jeziorak-Ilawa
http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/96/name/Sokol-Sokolka
http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/11/name/Ruch-Wysokie-Mazowieckie
http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/242/name/Resovia-Rzeszow
http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/1/name/OKS-1945-Olsztyn
http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/7/name/Start-Otwock
http://stomil.olsztyn.pl/league/team/id/350/name/Puszcza-Niepolomice
http://stomil.olsztyn.pl/league/match/id/4260
http://stomil.olsztyn.pl/league/match/id/4244
http://stomil.olsztyn.pl/league/match/id/4242
http://stomil.olsztyn.pl/league/match/id/4227
http://stomil.olsztyn.pl/league/match/id/4204
http://stomil.olsztyn.pl/league/match/id/4193
http://stomil.olsztyn.pl/league/match/id/4185
http://stomil.olsztyn.pl/league/match/id/4223
http://stomil.olsztyn.pl/league/match/id/4176
http://stomil.olsztyn.pl/league/match/id/4166
http://stomil.olsztyn.pl/league/match/id/4147
http://stomil.olsztyn.pl/league/match/id/4210
http://stomil.olsztyn.pl/league/match/id/4159
http://stomil.olsztyn.pl/league/match/id/3638
http://stomil.olsztyn.pl/league/match/id/3620


 

 

 Ptaki odlatujące na zimę. 

  

 

 

Najsłynniejszym i chyba najbardziej znanym ptakiem 

odlatującym na zimę jest bocian biały. Najczęściej buduję 

gniazda na słupach telefonicznych i budynkach. Większość 

ludzi uważa, że żywią się żabami, lecz tak naprawdę jedzą 

małe gryzonie i owady. 

   

 

 

 



 

 

 

Kolejnym ptakiem odlatującym na zimę jest żuraw, który 

uważany jest za najbardziej widowiskowego. 

Te ptaki odlatują w olbrzymich kluczach, które budzą dech w 

piersiach. Żywią się rybami i małymi płazami. Gniazda 

zakładają w zaroślach koło stawów. 

Jaskółka to 

najbardziej znany 

ptak odlatujący na 

zimę. Zakłada swoje 

gniazda na 

budynkach 

mieszkalnych. 

Buduje je z gliny i z 



 

 

małych patyczków. W razie, gdy inny ptak wejdzie do gniazda 

jaskółki, ona może go nawet w nim zakopać. 

Wszystkie te ptaki przebywają długą i ciężką drogę ,by 

wreszcie trafić do wymarzonego, ciepłego raju. 

 

W artykule wykorzystano zdjęcia odnalezione na stronach: 

http://www.google.pl – grafika 

Bartosz 

 

 

 

http://www.google.pl/


 

 

Rośliny jesienne 

 

Jedną z roślin jesiennych jest zimowit. 

Jest on bardzo podobny do wiosennego kwiatka - krokusa, 

lecz ma zupełnie inną łodygę i jest 

jaśniejszy.  

 

Drugim i najbardziej popularnym kwiatem 

jesiennym jest wrzos.  

Kwitnie on we wrześniu i występuje w 

trzech barwach. Rośnie w lasach iglastych, najczęściej obok 

zbiorników wodnych.  



 

 

Mniej znanym kwiatem rosnącym 

jesienią jest błękitna podróżniczka. 

Cebulki tej rośliny można znaleźć w 

każdym sklepie ogrodowym, ponieważ 

jest najczęściej kupowanym kwiatem 

jesiennym. 

 

 

Na świecie jest mało roślin jesiennych, lecz wszystkie są 

piękne. 

 



 

 

                   „ Sportowy kącik” 
 

KSW 14: Pudzian vs Esch. 33-letni Mariusz Pudzianowski pokonał 44-letniego Erica Butterbean Escha. Mariusz 

Pudzianowski przed walką ważył zaledwie 118 kg, Esch ważył 200 kg. 

 
Eric "Butterbean" Esch vs. Mariusz Pudzianowski. Wielki finał KSW 14. Pudzian wygrał po 44 sekundach. 

(Fot.. Internet) 

Pudzian vs Esch: 118-kilogramowy Mariusz Pudzianowski, czyli Pudzian pokonał ponad 200-

kilogramowego Amerykanina.  

 

I runda: Esch zaczął atak lewą i prawą pięścią, Pudzian schwycił Amerykanina za nogę i powalił na deski. I 

zaczął go okładać. Esch się nie bronił. Pudzian wygrał w pierwszej rundzie. Sędzia przerwał walkę po 44 

sekundach. 

 

- To zasługa moich trenerów, pracowali nade mną cztery miesiące - wyznał Pudzian. - 80 kilogramów to spora 

różnica, ale tutaj nie wygrywa przede wszystkim waga - podsumował swoje zwycięstwo Pudzian. 

 

Eric Butterbean Esch za walkę dostanie zaledwie 30 tysięcy dolarów. 

  

 

 
 

http://sport.dlastudenta.pl/                                              Łukasz Siergiej i Sebastian Szczepaoski 

 

http://sport.dlastudenta.pl/
http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/misc?url=/templates/zoom.pbs&Site=KP&Date=20100919&Category=SPORTYWALKI&ArtNo=321595217&Ref=AR


 

 

 

 

 

Do zobaczenia w 

numerze 

świątecznym 

Zespół redakcyjny 

„STOJEDYNKI” 

 


