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                      Co warto czytać? 

 

Zwiadowcy 

Autorem „Zwiadowców” jest  John Flanagan (ur. 22 

maja 1944) – australijski pisarz, najbardziej znany właśnie z 

tej serii książek. Mieszka w Australii wraz ze swoją rodziną.  

Fabuła książki  przedstawia przygody Willa, sieroty, 

który staje się uczniem ponurego zwiadowcy o imieniu Halt. 

Zwiadowcy zajmują się dostarczaniem informacji i 

pilnowaniem porządku w królestwie, dla Duncana, króla 

Araluenu. Dostarczają mu informacji o wrogich zamiarach 

nieprzyjaciół. Seria jest połączeniem przygód nastoletniego 

Willa i jego przyjaciół, m.in. Horace'a, Cassandry, Alyss czy 

Gilana. 

 

12 części Zwiadowców: 

Cz.1 „Ruiny Gorlanu”- Will ma piętnaście lat. Został 

znaleziony pod drzwiami zamkowego sierocioca. Jest 

przekonany, że jego ojciec był potężnym rycerzem, który umarł na polu bitwy. 

Gdy nadchodzi Dzieo Wyboru, w którym podopieczni sierocioca 

wybierają swój zawód, ma nadzieję, by uczcid pamięd ojca, 

zostając uczniem Szkoły Rycerskiej. Zamiast tego, zostaje 

członkiem tajemniczego Korpusu. 

Cz.2 „Płonący most”- Przez lata królestwo Araluenu 

prosperowało mimo złego lorda Morgaratha, bezpiecznie 

ukrytego w Górach Deszczu i Nocy. Lecz kiedy Aralueoczycy czuli 

się bezpiecznie, on nie próżnował. Podczas specjalnej misji 

zwiadowców, Will i jego przyjaciel Horace, czeladnik rycerski, podróżują do 

sąsiedniej Celtii i odkrywają opustoszałe punkty graniczne, wioski i miasta.  



Cz.3 „Ziemia skuta lodem”- Porwani po zaciętej walce z Lordem 

Morgarathem,  Will i Evanlyn są pojmani przez Skandian do 

niewoli i odpływają na pokładzie przerażającego "Wilczego 

Wichru". Halt, mentor Willa, poprzysiągł uratowad go i zrobi 

wszystko, by dotrzymad obietnicy – nawet przeciwstawid się 

królowi. 

Cz.4 „Bitwa o Skandię”- Wraz z rozpoczęciem wiosny Evanlyn i 

Willowi udaje się w koocu uciec ze Skandii, jednakże Evanlyn zostaje porwana 

przez tajemniczego jeźdźca. Will wyrusza za nimi, ale nie tylko 

on. Podczas poszukiwao Willa, Halt i Horace również tropią 

grupę Temudżeinów, gwałtownego, koczowniczego plemienia 

wojowników ze wschodu. 

Cz.5 „Czarnoksiężnik z Północy”- Pięd lat minęło odkąd Skandia i 

Araluen sporządziły traktat pokojowy. Will w koocu został 

pełnoprawnym zwiadowcą z własnym lennem Seacliff do 

patrolowania. Lenno wydaje się nudne, dopóki Lord Syron, pan 

zamku położonego daleko na północ, nie zachorował na 

tajemniczą chorobę. 

Cz.6 „Oblężenie Macindaw”- W odludnym lennie na północy 

Araluenu, sir Keren, przejmuje kontrolę nad zamkiem Macindaw. 

Dzięki informacjom od przetrzymywanej z zamku Alyss, Will 

odkrywa, że zdradziecki Keren zawarł sojusz ze Skottami i chce 

oddad im zamek w zamian za tytuły i ziemie. 

Cz.7 „Okup za Eraka”- Akcja książki dzieje się po wydarzeniach 

opisanych w Bitwie o Skandię. W zamku Redmont odbywa się 

ślub Halta i lady Pauline. Jednak do Araluenu dociera 

wiadomośd, że Erak, skandyjski oberjarl, został wzięty jako zakładnik podczas 

napadu na ziemie pustynne na południe od Morza Spokojnego. 

Will, Halt, Gilan, Evanlyn, Horace i Svengal wyruszają do Arydii, 

aby zawieźd okup za Eraka. 

Cz.8 „Królowie Clonmelu”- Ku wielkiemu zdziwieniu Willa, Halt 

nie pojawia się na dorocznym Zlocie Zwiadowców. Bada on 

tajemnicze wydarzenia w wiosce Selsey. Wraca ze złymi 



wieściami dotyczącymi grupy Odszczepieoców. Kult wyznawców fałszywego 

bóstwa panoszy się w Hiberni – wyspie położonej na zachód od Araluenu. Pięd z 

sześciu hiberniaoskich królestw zostało opanowanych, a 

szóste, Clonmel, jest w niebezpieczeostwie. 

Cz.9 „Halt w niebezpieczeostwie”- Halt, Will i Horace śledzą 

drogę Tennysona do Picty. Muszą zatrzymad proroka 

Odszczepieoców i pozostałych wyznawców kultu, zanim ci 

przekroczą granicę Araluenu. Jednakże po drodze Will i Halt 

zostają zaskoczeni przez genoweoskich najemników – 

zabójców wynajętych przez Tennysona. Trafiony zatrutą strzałą 

Halt pilnie potrzebuje antidotum, które może uratowad mu 

życie. 

Cz.10 „Cesarz Nihon-Ja”- Horace przepadł bez śladu. Od czasu, 

gdy został wysłany z misją na ziemie cesarza Nihon-Ja, minęły 

już miesiące. Brak jakichkolwiek wiadomości martwi nie tylko 

Evanlyn. Również Will i Allys obawiają się najgorszego. 

Przyjaciele postanawiają opuścid Araluen i wyruszyd na 

egzotyczną wyprawę, by odkryd, jaki los stał się udziałem 

Horacego. 

Cz.11 „Zaginione historie”- Ostatni tom „Zwiadowców” Zaginione historie” 

rzucają nieco światła na nie opisane dotąd przygody bohaterów, a także 

odpowiadają na rozliczne pytania fanów, którzy chcieliby dowiedzied się czegoś 

więcej o ukochanych postaciach. 

 

 

 

 

 

 

Zachęcam do lektury, bo warto – Jula G. ;-) 



MOJA NAJWIĘKSZA PASJA… 

Podczas  każdych  świąt  bardzo  się  cieszę ,  ponieważ  uwielbiam  spotykad  

się  z  rodziną  oraz  z  przyjaciółmi .  Nie  mogłam  się  doczekad  mojej  

komunii  i  z  wielkim  smutkiem  żegnałam  gości .  I  to  jest  ten  problem .  

Trzeba  się  pożegnad .  Do  mnie  często  przychodzi  babcia ,  żeby  pomóc  

przy  mojej  siostrze ,  ponieważ  mój  tata  często  ma  dyżur ,  a  ja  mam  

lekcje  do  odrobienia .  Na  szczęście  to  nie  jest  moje  jedyne  ulubione  

zajęcie .  Lubię  również  taoczyd,  śpiewad  i  czytad  książki .  Zawsze,  jak  jest  

jakaś  lektura,  to  z  chęcią  ją  czytam ,  chociaż  czasem  mi  się  nie  chce ,  to  

i  tak  uwielbiam  czytad .   

W  sprawie  taoca ,  to  chodzę  na  taoce  w  szkole  razem  z  koleżankami .  

Mamy  już  dwa  układy ,  ale  w  jednym  z  nich  ciągle  się  mylę .  

 

Uwielbiam  także śpiewad ,  chociaż  nie  śpiewam  aż  tak  ładnie ,  to  i  tak  

to  lubię  robid .  Najbardziej  na  świecie  lubię  bawid  się  z  moją  siostrą  i  

nic  a  nic  tego  nie  pobije .  To  jest  najlepsze .  Ona  ma  na  imię  Natalka  i  

jest  bardzo  słodka . 

Uwielbiam  moją  rodzinkę ! i wszystkich zachęcam do aktywnego spędzania 

czasu!!!! 

Julia s. 

 

 

 



Najlepsze sporty świata (ocena subiektywna) 

1. Piłka nożna  

 

 

 

 

2. Siatkówka 

 

 

 

 

 

 

3. Hokej (na lodzie)  

 

 

Źródło : Google grafika  

 

 

 



HIP-HOP 

Taniec na całym  

świecie 

 

 

 

 

HIP-HOP 

Taniec hip-hop 

                                                                                                         

 

 

 Hip-hop pochodzi z ulicy. Wynaleziono go w Nowym 

Yorku. Najlepszą instruktorką Hip-hopu jest według mnie 

P.Karolina Grzeszczyk. 

 

 

 

 

 

 

                ALICJA                                                 



                   W koocu czas na żarty  

 



 

Istnieją różne rodzaje żartów          
SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!  

Geografia - Discovery Channel  

WF - Szkoła przetrwania  

Religia - Dotyk anioła  

Chemia - Szklana pułapka  

Fizyka - E=mc2  

Historia - Sensacje XX-wieku  



J.Polski - Magia liter  

Muzyka - Jaka to melodia?  

Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 

Poprawka - Stawka większa niż życie                                                

Nowy w klasie - Kosmita E.T  

Ostatnia ławka - Róbta co chceta  

Pan konserwator - McGyver  

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto  

Wywiadówka - Z archiwum X  

Wakacje z rodzicami - Familiada  

Woźny - Strażnik Teksasu  

Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa  

Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka  

Szkoła - Świat według Kiepskich 

 

PAWEŁ TKACZYK 6 TĘCZOWA 
Żródła:GOOGLE grafiki 

 

 



                         Zespół Cimorelli 

 Cimorelli  

Według mnie i mojej przyjaciółki ten zespół 

jest najlepszy. W wolnym czasie  kochamy 

oglądad ich teledyski. Można je oglądad na 

www.youtube.pl. 

 

 

                       

http://www.youtube.pl/


  Cimorelli 

Cimorelli to zespół sześciu sióstr z Kalifornii. 

Nie piszą one własnych piosenek, lecz nagrywają teksty innych piosenkarzy. 

 

 

 

 

Christina Cimorelli(Kristina Sinmoreli)                   Dani Cimorelli(Deni Simoreli) 

   

 

    

Zobaczycie, pokochacie je po pierwszym 

obejrzanym teledysku. 

 

 

 

 

 

Lisa Cimorelli(tu chyba nie trzeba nic tłumaczyd?) 

 

Oliwia S. 



Najdziwniejsze 
sporty świata 

1. Dog Surfing 

 

 

 

 

Oto dowód , że psy są zbliżone do serferów.  

2.  

Wyścigi wychodków: 

Albert Einstein 

wymyślił  ten sport ;) 

 

 

 

3. Podwodny hokej .    Ten 

sport można zostawid bez 

komentarza 



                         Moda 
 

 

Bejsbolówki 

Bluzy  damskie 

 

 

 

Conversy 

 

Trampki dla 

wszystkich 

I dla dorosłych, i dla dzieci 

 

 

 

Rurki 



 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAJNIE JEST MIEĆ SWÓJ STYL ;-) 

 

 



MADAGASKAR 

 

 

Madagaskar" to animowana opowieść o losach czterech 

zwierząt: lwa Alexa, zebry Marty, żyrafy Helmana i  

hipopotamicy Glorii. Zaprzyjaźnione zwierzęta mieszkają 

nowojorskim zoo, gdzie spędziły całe swoje życie.  

ulicach Nowego Jorku, wszystkie zwierzęta zostają złapane i wsadzone na statek 

płynący do Afryki. Niestety  

statek którym płyną rozbija się, a zwierzęta lądują na egzotycznej wyspie Madagaskar. 

W końcu są wolne,  

ale wcześniej, aby przeżyć, będą musiały nauczyć się na nowo nauczyć się żyć w 

zgodzie z naturą. 

 

 

  

W długo oczekiwanej drugiej części "Madagaskaru" - kontynuacji znakomitego 

przeboju kina familijnego z 2005 roku - Lew Alex , Zebra Marty, Żyrafa Melman, 

Hipopotamica Gloria, Król Julian Maurice, Pingwiny i Szympansy wyrzucone na 

odległy brzeg Madagaskaru snują nowy plan. Afryka wydaje się być wymarzonym 

miejscem na ziemi…  

 

  

 

3 sierpnia 2012 roku premierę w Polskich kinach będzie miał film MADAGASKAR 3. 
Już wkrótce poznamy kolejną część przygód zwierzaków, które za wszelką cenę 
próbują wrócić do Nowego Jorku. Tym razem przyjdzie im pokonać całą Europę! 

 

 

 

http://www.se.pl/rozrywka/film/madagaskar-3-czy-warto-isc-opinie-zwiastun-youtube_271766.html
http://www.se.pl/rozrywka/film/madagaskar-3-czy-warto-isc-opinie-zwiastun-youtube_271766.html
http://www.se.pl/rozrywka/film/madagaskar-3-czy-warto-isc-opinie-zwiastun-youtube_271766.html


                Konie 
Uwielbiam konie. Niedawno  zaczęłam jeździd. 

Moje ulubione konie to Kiler i Bajka. 

Teraz trochę szczegółów na temat mojej pasji:  

Budowa konia 

 

 



 

Koo Fryzyjski 

 

                                                                        
 

 

 

 

Koo andaluzyjski 

 

  Czasami konie się płoszą i zaczynają 

brykad 

 

 

 

 



Układ uszu konia 

 
KAŻDY KTO CHCE JEŹDZID NA ZAWODY, MUSI ZDAD BRĄZOWĄ 

ODZNAKĘ 

 

 

 



     Na koniec wierszyk  

 

 

 

ANIA 

 

 

 



                        Fifa 13 
 

  

 

Jeśli piłka nożna jest najpopularniejszym sportem drużynowym w Polsce, to nie będzie wielkim 

zaskoczeniem, że FIFA, seria piłkarskich symulatorów, jest od lat jedną z najpopularniejszych gier w 

kraju. Co roku, jak w zegarku, wychodzi nowa częśd, a fani sprawdzają, co się zmieniło. Od 1993 roku! 

Jedni grają, bo wyrośli już z biegania po podwórku ze znajomymi. Inni, bo chcą poczud, że kierują 

swoją ulubioną drużyną z zachodniej ligi. Wszyscy, bo po prostu kochają piłkę. 

 

Rozgrzewka 

Jeśli zerkniemy na listę trybów gry FIFA 13 zaczyna powoli punktowad. Gierki treningowe to świetny, 

chod wcale nie tak oryginalny, pomysł. Pozwalają szybko zapoznad się z niuansami sterowania i 

przetrenowad je w serii niełatwych wyzwao. To ciekawsze, niż arena treningowa, chod tej rzecz jasna 

nikt nie skasował. 

Kariera 

Z  W trybach kariery największą zmianą jest możliwośd pisania historii nie tylko wybranego klubu (w 

roli trenera lub zawodnika), ale i praca z reprezentacjami.  

Zawodnik-    Jako piłkarz nie mamy wielkiego wyboru - dobre mecze w klubie skutkują powołaniem 

do kadry jego ojczystego kraju. Ale jeśli na miejsce rozpoczęcia kariery swojego żółtodzioba (można 

też wcielid się w prawdziwego piłkarza) wybierzecie zbyt dobry klub, to droga do reprezentacji będzie 



długa. Najpewniej menedżer zdecyduje o wypożyczeniu was do klubu niższej ligi, w którym będziecie 

mieli szansę „powąchania murawy”. Utalentowany rozgrywający Kowalik zdążył tylko pojawid się na 

konferencji prasowej Liverpoolu (miał byd Śląsk Wrocław, ale w grze znowu brakuje rodzimej 

Ekstraklasy) zanim trafił do Plymouth Argyle, grającego dwie klasy rozgrywkowe niżej. 

Menager-Podoba mi się to, co EA zrobiło z trybem menedżerskim. W zeszłym roku mogliśmy na 

bieżąco przeżywad gorączkę transferową w ostatnim dniu trwania „okienka”. Tutaj przez cały okres 

transferowy pojawiają się informacje o zainteresowaniu klubów zawodnikami, mocniej czud 

przedsezonową zawieruchę. Może nawet za bardzo, bo gdy już dopiąłem swoje transfery i nie 

musiałem prowadzid dalszych negocjacji, ilośd wiadomości zaczęła mnie nieco przytłaczad i 

postanowiłem „przewinąd” kalendarz. 

Gra-Ogólnie rzecz biorąc to gra w ofensywie doczekała się w tym roku większego przebudowania. 

Pamiętacie narzekania na „balonowate” strzały zza pola karnego? W tym roku będziemy narzekad 

prędzej na ich skutecznośd. Każdy zawodnik, jeśli zostawid mu skrawek miejsca na 25-30 metrze 

potrafi posład petardę w stronę bramki. Różnica między FIFA 13, a rzeczywistością polega jednak na 

tym, że strzały w grze są często celne. Nawet jeśli piłka bezpośrednio nie trafi do bramki, to chętnych 

do dobitki zwykle nie brakuje. 

Ocena-FIFA 13 nie zaskakuje, ale bazując na świetnej poprzedniczce w gruncie rzeczy nie musi. 

Większośd zmian jest drobna ale przemyślana, więc w ogólnym rozrachunku w tegoroczną edycję gra 

się po prostu lepiej. Szybka, ale wcale nie szalona, za to wciąż stawiająca na pomysłowośd i 

umiejętności rozgrywka jest wspierana rozbudowanymi i zróżnicowanymi trybami, w których zawsze 

jest co robid. 

http://polygamia.pl/Polygamia/1,97394,12599036,FIFA_13___recenzja.html?bo=1 

 

 

 

 

 

http://polygamia.pl/Polygamia/1,97394,12599036,FIFA_13___recenzja.html?bo=1


 

 

 

Moją ulubioną grą jest Fifa 12. Najbardziej 

podoba mi się w niej: 

1) Grafika 

2) Liczba drużyn 

3) Łatwośd i dokładnośd podao 

To, co mi się nie podoba: 

1) Cena 

2) Ilośd zajmowanego miejsca na dysku 

Ale mimo tego jest fajna!!! 

Polecam serdecznie spróbujcie i oceocie. 

  



Demotywatory- kawały 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Aktualnie mamy 14 miejsce w tabeli 1 ligi. 

 

Stomil Olsztyn 1-2 Dolcan Ząbki Szymon Kaźmierowski 45 - Bartosz Osolioski 61, Robert Chwastek 83 

O meczu: Po pierwszej połowie było nieźle. Potem było już tylko gorzej. 

Złe rozpoczęcie sezonu. 

 

Łódzki KS 0-2 Stomil Olsztyn Łukasz Suchocki 14, Szymon Kaźmierowski 66 

O meczu: Jedna z najmilszych niespodzianek. Pokonaliśmy spadkowicza z ekstraklasy. I to na 

wyjeździe. 

 

Stomil Olsztyn 0-2 Warta Poznao Bartłomiej Pawłowski 49, Wojciech Trochim 54 

O meczu: Po tak dobrym meczu w Łodzi niestety przegraliśmy ,i to w kiepskim stylu. W pięd minut 

straciliśmy dwie bramki. 

 

Cracovia 1-0 Stomil Olsztyn Miloš Kosanovid 84 

O meczu: Kolejny mecz przegrany. Jednak z Cracovią nie było co oczekiwad dobrego wyniku. 

Stomil Olsztyn 2-2 Bogdanka Łęczna  Michał Świderski 31, Tomasz Strzelec 40 - Veljko Nikitovid 10, 

Sebastian Szałachowski 74 W 57. minucie Tomáš Pešír (Bogdanka Łęczna) nie wykorzystał rzutu 

karnego. 

O meczu: Tu mieliśmy dużo szczęścia ,bo rywale nie trafili karnego. Jednak z takimi przeciwnikami nie 

można tracid punktów. 

Kolejarz Stróże 2-2 Stomil Olsztyn Maciej Kowalczyk 47, Janusz Wolaoski 67 - Mindaugas Kalonas 20, 

Michał Świderski 23 W 34. minucie Cheikh Niane (Kolejarz Stróże) nie wykorzystał rzutu karnego. 

O meczu: Ze Stróż przywieźliśmy jeden punkt. Jednak po pierwszej połowie byłem pewny ,że 

przywieziemy trzy punkty. 

Stomil Olsztyn 0-5 Zawisza Bydgoszcz  Adrian Błąd 13, Daniel Mąka 23, Tomasz Chałas 27, 61, Rafał 

Leśniewski 86 

http://www.90minut.pl/mecz.php?id_mecz=871031
http://www.90minut.pl/mecz.php?id_mecz=871033
http://www.90minut.pl/mecz.php?id_mecz=871048
http://www.90minut.pl/mecz.php?id_mecz=871052
http://www.90minut.pl/mecz.php?id_mecz=871065
http://www.90minut.pl/mecz.php?id_mecz=871071
http://www.90minut.pl/mecz.php?id_mecz=871082


O meczu: Tutaj chyba najgorszy mecz Stomilu. Przegrad 5:0? U siebie? Szkoda słów.    

Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1-0 Stomil Olsztyn Dariusz Pawlusioski 90 (k) 

O meczu: Było bardzo blisko. W doliczonym czasie straciliśmy bramkę z rzutu karnego. Taka porażka 

boli najbardziej.  

JAKUB D. 

 

 

 

 

ŻYCZYMY MIŁEJ 

LEKTURY I DO 

ZOBACZENIA W 

NUMERZE 

ŚWIĄTECZNYM 
 

http://www.90minut.pl/mecz.php?id_mecz=871090

