
 „Stojedynki” piszą 

 Gazetka pisana przez uczniów 

naszej szkoły . 

W aktualnym numerze znajdziecie: 

 Aktualności w „STOJEDYNCE” 

 Muzyka i filmy 

     Moda 

 Gry komputerowe 

 

 Nowinki techniczne    

  

    Motoryzacja i recenzja książek  

http://www.bing.com/images/search?q=moda&view=detailv2&&id=96E476115D708FB190DB0CA145114973D3B5D806&selectedIndex=13&ccid=ADKVSxL2&simid=608046428288320342&thid=OIP.M0032954b12f6075b08aa8ac52d46cc24o0
http://www.bing.com/images/search?q=motoryzacja&view=detailv2&&id=70C74F587D028E95A44E901389F56A22A6615068&selectedIndex=18&ccid=ntt7BAvf&simid=608039264293553564&thid=OIP.M9edb7b040bdf1661b11d737d3a91fb9fo0


       Miłej lektury  

THE LAST 

SHADOW… 

SUPER!  

JEDNYM Z MOICH 

ULUBIONYCH 

ZESPOŁÓW JEST 

„The last shadow puppets”.  

Kocham ten zespół! Poznałam go przez mojego tatę, który słuchał ich 

piosenek niemal codziennie. Kiedy wyjeżdżaliśmy na wakacje, nad morze albo 

jezioro, często w samochodzie słuchaliśmy tej grupy, dlatego za każdym razem 

gdy jej słucham, kojarzy mi się z wakacjami. Polecam piosenkę „Used to be my 

girl”, która jest moją ulubioną  z płyty „Everything  you’ve come to expect”. Lubię 

też bardzo piosenkę „Dream synopsis” i „Pattern”. W tym zespole jest dwóch 

głównych wokalistów. Śpiewają oni niemal tak samo, ale w ich głosach różnice są 

jednak wyczuwalne np.  Alex Turner (wokalista na pierwszym planie) śpiewa 

niższym i cieplejszym głosem niż Miles Kane (wokalista z gitarą). Mnie osobiście 

bardziej przypadł do gustu głos Alex’a, ale obaj śpiewają oszałamiająco!  

 









Marian 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed Sheeran  

Ed Sheeram to też jeden z moich ulubionych i 

jestem zakochana w jego muzyce!  

Eda poznałam poprzez sławną piosenkę „Photograph”, która podbiła moje 

serce. Niedługo potem zainteresowana tym utworem wyszukałam go w 

internecie i słuchałam dzień w dzień! Trochę później wpadły mi w ręce inne 

utwory, m.in. „Lego house” i piosenki z albumu „X”. Ten album od razu dostał 

się na moją komórkę. Długo słuchałam tylko tego i uczyłam się piosenek na 

pamięć. Postanowiłam sprawdzić czy Ed ma też inne piosenki. Sprawdziłam i 

miał jeszcze z trzy albumy, które warto było przesłuchać. Przez pewien okres 

studiowałam „+”, a teraz znowu wróciłam do „X”. Osobiście polecam piosenki: 

„One” z albumu „X” oraz „Give me love” z „+”. 

 

 

 

 









Marian 

„Zwiadowcy ‘’ - to 

 seria powieści fantasy autorstwa 

australijskiego pisarza Johna 

Flanagana. Osadzona w fikcyjnym, 

stylizowanym na średniowiecze 

świecie, powieść przygodowa dla 

nastolatków. Pierwsza książka z 

serii, zatytułowana Ruiny 

Gorlanu została wydana w Australii 

w listopadzie 2004, a w Polsce w 

marcu 2009. Do tej pory wydano trzynaście książek w Australii i Nowej 

Zelandii, a także w Polsce. Seria powieści przedstawia przygody Willa, 

sieroty, który staje się czeladnikiem ponurego zwiadowcy o imieniu Halt. 

Korpus Zwiadowców zajmuje 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.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwiadowcy 

John Flangan  - (ur. 22 maja 1944) –

 australijski pisarz. Najbardziej znany 

jest ze swojej serii książek 

pt. Zwiadowcy (ang. Ranger's 

Apprentice). 

napisał także: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantasy
https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Flanagan_(pisarz)
https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Flanagan_(pisarz)
https://pl.wikipedia.org/wiki/22_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1944
https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwiadowcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski


 

 

Moja opinia: 

Według mnie Zwiadowcy to genialne książki. Jestem w połowie ósmej części i 

będę czytać dalej. Pan Flangan musiał bardzo długo pisać, aby napisać takie 

cudo. Gorąco polecam  

Kuba 

 



IPhone 7 – coś dla 

Apple maniaków 

  
Co nowego? 

dwa nowe kolory; 

40% szybszy procesor; 

wodoodporność; 

dłuższe życie baterii (o 2 godziny); 

nowy przycisk Home; 

głośniki stereo;  

ulepszona kamera iSight; 

lepsza kamera FaceTime.  



  Doniesienia wskazują, że Apple ma szykować przejściówkę, którą dołączy do 

standardowego zestawu ze słuchawkami EarPods.  Wśród plotek mowa jest 

także o możliwości pojawienia się (w ramach osobnego akcesorium) 

bezprzewodowych słuchawek AirPods zakładanych za uszy. Podobne 

rozwiązania wprowadziły na rynku już inne firmy, jak np. Samsung, tworząc 

Gear IconX. 

Strona z której korzystałam  

http://www.gsmmaniak.pl/556860/iphone-7-specyfikacja-funkcje-

cena-data-premiery-plotki/ 

WERONIKA GROSZ  

I coś dla fanów Samsunga 

 

 










Samsung  galaxy S 7  

http://www.gsmmaniak.pl/556860/iphone-7-specyfikacja-funkcje-cena-data-premiery-plotki/
http://www.gsmmaniak.pl/556860/iphone-7-specyfikacja-funkcje-cena-data-premiery-plotki/


Możliwe, że ekrany Galaxy S7 będą reagowały na siłę nacisku, tak jak ma 
to już miejsce w przypadku najnowszego iPhone 6S oraz Huawei Mate S. 
Przed uszkodzeniem wyświetlacz i tylną obudowę chronić ma Corning 
Gorilla Glass 5. Samsung Galaxy S7 to kolejny z flagowych smartfonów 
koreańskiego producenta i jednocześnie jedno z najciekawszych tego 
typu urządzeń na rynku. PLUSY 
bardzo poręczna i elegancka obudowa 
wodoszczelność (IP68) 
szczegółowy, kontrastowy wyświetlacz 
szybkie działanie systemu, programów i gier, 
bardzo dobra jakość zdjęć i filmów, 
zaawansowane szyfrowanie pamięci (KNOX), 
miejsce dla karty pamięci microSD (maks. 200 GB), 
dość dobry czas pracy na baterii, 
współpraca z goglami Gear VR i kamerą Gear 360. 
 

 













Coś dla fanów gier na 

telefon  

 








Czółko 
To  gra na telefon. Można ją pobrać z  App store , Sklepu play  

Gra polega na tym ,że wybieramy kategorię : zwierzęta, filmy, 

zgadnij co to, Polska, postacie fikcyjne, geografia, jedzenie i 

napoje, zanuć (reszta kategorii jest płatna). Następnie 

przykładamy telefon do czoła i zaczynamy . Zadaniem osoby z 

telefonem jest zgadnięcie hasła, a pozostałe osoby muszą 

podpowiadać .Gdy gracz dobrze odpowie, należy przekręcić 

telefonem, a gdy źle, poczekać do końca czasu . 

 

ŻYCZĘ 

MIŁEJ 

ZABAWY 
Weronika 

 

 

 

 



Modowe nowinki 

W tych artykułach będę pokazywać, co mi się najbardziej podoba. W tym 

numerze włosy! 

Fryzury 

Najbardziej  podobają mi się fryzury z warkoczami, a dokładniej warkocze 

dobierane. Znam trzy rodzaje warkoczy, na podstawie których robi się 

skomplikowane oraz proste fryzury, które łatwo opanować, kiedy zna się 

podstawy.  

Pierwszym rodzajem, bez którego nie da się zrobić żadnego innego, jest 

zwyczajny warkocz, gdy nie umie się go zrobić, nie zrobi się nic więcej. 

 

Sztuka ta jest prosta do opanowania. To są podstawy, a jak 

wiecie, one właśnie są najważniejsze. 

 

 

 

Następny jest warkocz francuski (nie 

zrobisz go bez naszych podstaw). Polega on na tym, że 

pleciesz normalnego warkocza, tylko że zaczynasz od samej 

góry i za każdym razem dobierasz pasmo z 

niewykorzystanych włosów. Jest on bardzo łatwy, ale żeby 

opanować go do perfekcji, trzeba dużo ćwiczyć.  

 

 

 Teraz coś, czego nie da się zrobić bez naszego francuskiego 

koleżki! 



Przed wami… Warkocz holenderski! Jest on równie prosty, jak poprzednie, 

wystarczy dobrze opanować ten poprzedni i dużo ćwiczyć! 

 

Bonusiki od Marianka! 
 

1. Kok- Warkocz 
 

 

Aby zrobić takiego koczka, wystarczy:  

1. Zwiąż włosy gumką w koński ogon; 

2. Nałóż na niego wypełnienie do koków; 

3. Rozłóż włosy dookoła wypełnienia; 

4. Zacznij dobierać włosy jednostronnie; 

5.  Zepnij koniec z początkiem specjalną spinką i… gotowe! 

 

 

2. Eleganckie 

zrobienie 

 



Aby to wykonać, wystarczy: 

1. Zwiąż włosy w zawijaska; 

2. Zrób na górze nad zawijaskiem dziurę;  

3. Włóż w nią zawijaska; 

4. I gotowe!  

Życzę powodzenia – Marian  

 

STOJEDYNKI 

CZYTAJĄ 

PAN SAMOCHODZIK 
Autorem serii „Pan Samochodzik” jest Zbigniew Nienacki - prawdziwe nazwisko Zbigniew 

Tomasz Nowicki – polski pisarz i dziennikarz. Największą sławę przyniosła mu seria 

powieści dla młodzieży o przygodach Pana Samochodzika i o tej serii będę tutaj pisać. 

Pierwsza będzie książka pod tytułem „Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic.” Warto ją 

przeczytać, ponieważ jest to powieść, w której Pan Samochodzik wysłany  przez Dyrektora 

Marczaka, wyjeżdża do Czech w sprawie przemycania polskich ikon. Przed wyjazdem 

dostał psa od swojego kolegi i po jakimś czasie w końcu wyruszył.  

Po Bieszczadach krążą osobnicy, którzy skupują i wykradają bardzo cenne, stare ikony, a następnie 

przemycają je za granicę. Pan Samochodzik ma za zadanie odnalezienie ich. Nikłe ślady prowadzą 

bohatera do jego przyjaciela, pana Dohnala, mieszkańca Pragi. Wizyta za granicą 

jest utrudniona z powodu psa, którym zgodził się zaopiekować.  

Książka ta jest bardzo ciekawa, ponieważ pełno w niej akcji i przygód. Gorąco 

polecam  

Korzystałem ze stron:  

www.wyd-literatura.com.pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_Samochodzik_i_tajemnica_tajemnic 

https://www.google.pl/search?q=pan+samochodzik+i+tajemnica+tajemnic&espv=2

&biw=1882&bih=891&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwidl-

CWkLLPAhUE0RQKHZqaCTwQ_AUIBygA&dpr=1#q=zbigniew+nienacki 

 Szymon Władziński  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ikona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praga
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfo87TlLLPAhUGXBQKHeB7C1cQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.wyd-literatura.com.pl%2Fzbigniew-nienacki%2Fpan-samochodzik-i-tajemnica-tajemnic.html&psig=AFQjCNH_xDCyfW8OCNoHcy16B7mqzYQzZw&ust=1475155508765287


              Akademia pana 
Kleksa ♥ 

Książka ,, Akademia pana Kleksa ‘’ to lektura klas ,, IV ‘’. Na początek 

wydawała się zbyt nudna, lecz już przy drugim rozdziale zaczęła robić 

się ciekawsza… Wciąż było to jednak trochę niezrozumiałe… No , bo … 

Jak to tak można latać  nad czyimś stołem ? Czy tak się w ogóle da ? Jak 

można zajadać  kolorowe piegi ? Jak można leczyć chore sprzęty i 

odwiedzać fabrykę dziur i dziurek? Na początku czytałam to z 

ogromną niechęcią …  Robiłam to tylko dlatego , że pod koniec 

WRZEŚNIA już mieliśmy to omawiać…Jednak potem Pan Kleks okazał 

się być niezwykłym nauczycielem,  a reszta wyjaśniła się w trakcie 

czytania lektury. Ostatecznie było warto   

Polecam serdecznie  - Wika ♥ 

 

 

 

 

 

 



STOJEDYNKI OGLĄDAJĄ 

I POLECAJĄ 

SZAJBUS I PINGWINY 
Inwazja żarłocznych lisów staje się zmorą 

mieszkańców małego miasteczka w 

Południowej Australii i grozi zamknięciem 

głównej lokalnej atrakcji turystycznej – wyspy 

Fairy Penguins. Pingwiny mogą stracić życie, 

zaś pracujący tam strażnicy – pracę. Zawzięty 

farmer, wspierany przez 9-letnią wnuczkę, chce 

za wszelką cenę odwrócić bieg wydarzeń. Z 

pomocą, zupełnie nieoczekiwanie, przychodzi 

jego owczarek, który do tej pory specjalizował 

się w psotach i nie radził sobie nawet z 

pilnowaniem kurczaków.  

 

  

 

 

 

Korzystałam: 

http://www.filmweb.pl/film/Szajbus+i+pingwiny-2015-722578 

Meggy  

 

 

http://www.filmweb.pl/film/Szajbus+i+pingwiny-2015-722578


                               Legion   samobójców.  

Dnia 5 sierpnia 2016 odbyła się polska premiera filmu 

,,Legion samobójców’’. Ekranizacja opowiada o grupie 

złoczyńców z komiksów z serii Batman. Do legionu 

należą: 

-Rick Flag 

 

Rick Flag (Joel Kinnaman) – jest przywódcą legionu 

samobójców, a także żołnierzem. Nie posiada żadnych mocy, 

więc często chronią go złoczyńcy(legion samobójców). 

-Harley Quinn 

 

Harley Quinn (Margot Robbie) - Harleen Quinzel pracowała  

niegdyś jako psychiatra w Arkham - ośrodku dla szaleńców w 

Gotham City. To właśnie tam spotkała Jokera, w którym się 

zakochała. Po tym, jak ze spokojnego psychiatry zmieniła się 



w szaloną wojowniczkę ,przyjęła pseudonim Harley Quinn . 

Świetnie walczy wręcz oraz jest zręczną akrobatką.  

-DeadShot 

 

Deadshot (Will Smith) - Floyd Lawton świetnie włada każdą 

bronią. Jego nadzwyczajne umiejętności walki wspomagają 

cybernetyczne implanty.  W filmie poznajemy go jako 

troskliwego ojca.  

-Katana 

 

Katana (Karen Fukuhara) - Tatsu Yamashiro, Japonka świetnie 

wytrenowana w walce mieczem samurajskim, któremu 

zawdzięcza swój pseudonim, jest superbohaterką. Niestety 

japońska mafia zabiła jej dzieci. Jej miecz wchłania dusze 

zabitych przez nią ofiar. 

-Enchatress 



 

Enchantress (Cara Delevingne) -Archeolożka June  

Moon odkrywa niezwykłą jaskinię, w której zostaje opętana 

przez Enchantress. June walczy o kontrolę nad własnym 

ciałem z mroczną magiczną istotą. 

-Diablo 

 

El Diablo (Jay Hernandez) - Chato Santana jest gangsterem z 

umiejętnościami pyrokinetycznymi, które pozwalają mu na 

manipulację ogniem. Pewnego razu chciał zastraszyć 

mieszkańców. Nie spodziewał się tego, że spłonie w nim 

kobieta z dzieckiem . Było mu na tyle przykro, że oddał się w 

ręce policji. 

-Killer Crok 



 

Killer Croc  ( Adewale  Akinnuoye-Agbaje) - Waylon Jones 

cierpi na rzadką chorobę skóry, przez którą wygląda jakby był 

pokryty gadzią łuską. Brak akceptacji ze strony dokuczającego 

społeczeństwa, spowodował że Wylon uciekł do kanałów 

Gotham. Siedział tam wiele lat, przez co całkowicie przestał 

przypominać człowieka. 

-Boomerang 

 

Captain Boomerang (Jai Courtney) -  Rzuca on  z wielką 

precyzją  zabójczymi bumerangami. Podobno jest 

alkoholikiem. Ma poczucie humoru i  rzadko bierze coś na 

poważnie. 

-Slipknot 



 

Slipknot (Adam Beach) - Christopher Weiss był naukowcem, 

który wynalazł formułę, która pozwala stworzyć mu 

niepękającą linę. Jako mistrz wiązania i strzelania z liny, został 

superzłoczyńcą, wrogiem bohatera znanego jako Firestorm. 

Podczas jednej z misji stracił ramię w eksplozji. Posiada 

niezwykłe umiejętności w używaniu lin, które są jego bronią. 

Film jest niesamowicie ekscytujący,  a czasami nawet 

wzruszający.                                      ANIA 

Polecam go wszystkim osobom, które lubią 

kino pełne akcji  i walki. 

PS Musicie skończyć 12 lat  

W trakcie tworzenia korzystałam z : 

http://www.se.pl/rozrywka/kultura/legion-

samobojcow-kto-jest-kim_875382.html 

                      

 



Filmy 2016 roku!  

Zwierzogród 
Film ten opowiada o króliku Judy Hops, która 

marzy o zostaniu policjantką. Gdy wyprowadza 

się do Zwierzogrodu, poznaje pewnego 

cwanego lisa Nicka Bajera. Pomimo swoich 

różnych charakterów, muszą połączyć swoje 

siły, aby rozwiązać pewną kryminalną 

zagadkę. 

 Bardzo polecam ten film młodszym i 

starszym widzom. Jest to świetna komedia 

dla całej rodziny i kolejne bardzo udane 

dzieło Disney’a! 

Angry Birds 

Trójka przyjaciół: Red, Chuck i Bomb postanawiają bronić swoją 

wyspę przed niespodziewanym atakiem 

zielonych świń. 

Moim zdaniem film ten okazał się być 

kompletnym niewypałem. Humor zawarty w 

bajce nie jest dla dzieci, a w niektórych 

scenach chciałam wyjść z kina. 

Spodziewałam się bomby, więc bardzo się 

rozczarowałam.  

 



 

Kapitan Ameryka: 

Wojna Bohaterów 
‘’Kapitan Ameryka: Wojna 

Bohaterów‘’ to kontynuacja Zimowego 

Żołnierza. Film opowiada o Kapitanie 

Ameryce, który toczy walkę z Iron 

Manem. Powodem ich kłótni jest 

ustawa, która zmusza ich do 

podpisania pewnego dokumentu.  

Ogólnie ekranizacja bardzo mi się 

podobała, jednak mam odczucie, iż 

poprzednie części bardziej oddawały styl Marvela. Pierwsze co 

zauważyłam, to specyficzne trzęsienie kamerą, czego w 

poprzednich nie było. Dodawało to dynamiki, jednak mi bardziej 

odpowiada brak zbędnych efektów. Jest to taki typ filmu, że nie 

może zadowolić każdego, więc najlepiej 

obejrzyjcie to i zdecydujcie sami . 

 

Sekretne życie 

zwierzaków domowych 
Katie i jej pies Max prowadzą razem 

wspaniałe życie. Jednak wszystko się 

zmienia gdy kobieta przyprowadza nowego 

czworonoga ze schroniska – Duke’a. 

Zwierzęta nie są do siebie przyjaźnie 



nastawione. Razem przeżywają niespotykane przygody... 

Bardzo długo czekałam na tę ekranizację i jestem mile 

zaskoczona. Najbardziej podobało mi się, jak twórcy niezwykle 

oddali różne charaktery poszczególnych zwierząt. Polecam ten 

film, można się nieźle uśmiać . 

 

 

 

                                                  Marika Kiewlak 

STOJEDYNKI GRAJĄ NA KOMPIE 

Drodzy Czytelnicy, 

Chciałbym razem z moim wiernym pomocnikiem Mateuszem wprowadzić Was w świat gry 

przeglądarkowej Diep.io. Gra polega na niszczeniu swoim kółkiem-czołgiem żółtych kwadratów, 

czerwonych trójkątów oraz niebieskich sześcianów. Gdy zdobędzie się odpowiednio wysoki poziom 

odróżniania figur geometrycznych na czas , następuje odblokowanie kolejnych końcówek w 

kształcie prostokącików czyli broni. Zaczyna się od poziomu pierwszego oraz broni podstawowej, czyli 

małego kwadracika. 

 

Kolejne bronie to: 

- Snajper czyli prostokącik 



 

 

 

 

 

 

- Twin czyli dwa prostokąciki, 

 

 

- Broń maszynowa ( Machin Gun ) czyli trapezik 



 

 

- Flank Guard, tu już są doklejone dwie figury: kwadracik i prostokącik, 

 

 

Jak w każdej banalnej grze jest tylko 7 trybów gry: 

  

- FFA – każdy gra indywidualnie, 



 

- 2 Teams – dwie drużyny grają przeciwko sobie, 

 

- 4 Teams – cztery drużyny grają przeciwko sobie, 



 

- Domination – gra drużynowa, są cztery duże czołgi, o nazwie Dominator, które trzeba przejąć, 

wygrywa te zespół, który przejmie wszystkie, 

 

 

- Tag Mode – są cztery zespoły, jeżeli gracz pewnej drużyny zniszczy gracza innej, to przegrany 

przechodzi do nowej grupy, np. gracz „zielony” zniszczył uczestnika „czerwonego”, wówczas gracz 

drużyny czerwonej przechodzi do zielonych. Trzeba przyznać, że to chyba jedyne ciekawe rozwiązanie 

w regułach gry. 



 

 

 

- Mothership – jeżeli wielki statek matka zniszczy statek drugiej drużyny, wygrywają 

 

- Sandbox – tryb do testowania broni, mała arena na której nie ma innych graczy.  

Poza bezmyślnym strzelaniem we wszystko, co się pojawia na ekranie, można poćwiczyć geometrię. 

Oczywiście jeżeli starczy komuś do tego zapału. 

Gra może być wykorzystana do nauki dla uczniów klas pierwszych, jeżeli zrobimy zrzuty ekranu i 

damy do policzenia figury geometryczne . Dla starszych uczniów to może być powtórka przed 

klasówką z obliczania pól i obwodów figur płaskich ;)  

GRZEŚ I MATI 



Aktualności 

Dnia 1 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 

2016-2017. 

Spotkanie rozpoczęliśmy hymnem Polski . 

 Następnie dowiedzieliśmy się o 

sukcesach (  z języka angielskiego ) 12 uczniów naszej szkoły. 

      Potem przedstawiciel szkoły angielskiego, która 

organizowała certyfikaty, wręczył 

dyplomy i pogratulował wyników 

naszym uczniom. 

Klasy powitały swoich nowych 

wychowawców, a nastepnie poznaliśmy najmłodszych 

uczniów Stojedynki 

.  

 



Wycieczka do Warszawy  

klas 4-6 

21 września odbyła się wycieczka szkolna do 

Warszawy,  w której uczestniczyły klasy 4-6. 

Odwiedzieliśmy;  

 STARE MIASTO

 

Centrum Nauki Kopernik i ogrody na 
dachu  



 

 

Łazienki 

 

Wszyscy uczniowie byli zadowoleni  



  Wycieczka do Gierłoży 

Ostatnio klasy gimnazjalne odwiedziły 

Gierłoż. 

Gimnazjum miało okazje : 

 

 

Płynąć pontonem 

 

Spędzić czas przy ognisku 

 



 

Strzelać z łuku 

 

 

Grać w Posejdona i 

 tenisapalanta oraz paintballa.             

 



TO JUŻ WSZYSTKO W 1. 

NUMERZE NASZEJ 

GAZETKI  

 

 

 

 

ZACHĘCAMY DO LEKTURY, 

ZGŁASZANIA UWAG I 

UDZIAŁU W JEJ 

TWORZENIU  


