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GDZIE NA WAKACJE?
 

 Zbliżają się wakacje i każdy z Nas pragnie nie tylko odpoczywać, ale także
 i zwiedzać wiele ciekawych miejsc. Proponuje Wam 
 Jest to kraj bardzo zróżnicowany krajobrazowo od pasm górskich z licznymi jeziorami do 
przepięknych plaż wybrzeża Morza Czarnego. Z rodziną spędziłam  urocze wakacje w kurorcie Albena 
leżącym niedaleko Złotych Piasków. Jest tu jedna z najładniejszych piasz
kolorowych muszelek. Wejście do morza jest 
bezpieczne i łagodne, nawet do 200 metrów od 
brzegu. Są tu także miejsca do nurkowania. 
Można spędzić wiele czasu na plażowaniu, ale 
warto zwiedzić najbliższe bardzo ciekawe 
okolice: miasteczko Nesebyr perełka bałkańskiej 
architektury z przepięknymi cerkwiami 
kamienno-drewnianymi z wiszącymi 
kolorowymi kwiatami. Polecam zwiedzić także 
„Białe Miasto” Bałczik z domkami z białego 
kamienia, z pięknym pałacem bułgarskim 
Królowej Marii i bajkowym ogrodem pełnym ciekawych roślin, szczególnie pachnących róż. Duże 
wrażenie robi na turystach „Skalne Miasto” Bełogradczik, gdzie można spotkać fantastyczne formy 
skalne, różnokolorowe z licznymi jaskiniami. Zwiedza się też starą twierdzę Kaleto, skąd
niespotykane widoki. Można spróbować również wiele ciekawych 
czy kawarnę. 
 Mam nadzieję że zachęciłam Was do odwiedzenia pięknej, słonecznej
Bułgarii i życzę Wam miłych i udanych wakacji.
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Już czerwiec, ostatni miesiąc roku 
szkolnego. Dla większości uczniów to czas 
wytężonej nauki, poprawiania ocen, a dla 
pozostałych to oczekiwanie na zbliżające się 
wakacje. Jednym i drugim życzymy, aby te 
ostanie dni minęły szybko i jeszcze szybciej 
nadeszły upragnione WAKACJE!   

Wszystkim życzymy jak najlepszych ocen 
na świadectwach, najlepiej z biało
paskiem oraz fajnych nagród. Szczególnie 
koleżankom i kolegom z klas ósmych, którzy 
kończą w tym roku szkołę i rozpoczną we 
wrześniu naukę w szkole średniej. 
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Mam nadzieję że zachęciłam Was do odwiedzenia pięknej, słonecznej 
Bułgarii i życzę Wam miłych i udanych wakacji. 
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szkolnego. Dla większości uczniów to czas 
wytężonej nauki, poprawiania ocen, a dla 
pozostałych to oczekiwanie na zbliżające się 
wakacje. Jednym i drugim życzymy, aby te 
ostanie dni minęły szybko i jeszcze szybciej 

Wszystkim życzymy jak najlepszych ocen 
na świadectwach, najlepiej z biało-czerwonym 
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Zbliżają się wakacje i każdy z Nas pragnie nie tylko odpoczywać, ale także 
!                                                 

Jest to kraj bardzo zróżnicowany krajobrazowo od pasm górskich z licznymi jeziorami do 
przepięknych plaż wybrzeża Morza Czarnego. Z rodziną spędziłam  urocze wakacje w kurorcie Albena 

czystych plaż, pełna różnych, 

kowym ogrodem pełnym ciekawych roślin, szczególnie pachnących róż. Duże 
wrażenie robi na turystach „Skalne Miasto” Bełogradczik, gdzie można spotkać fantastyczne formy 
skalne, różnokolorowe z licznymi jaskiniami. Zwiedza się też starą twierdzę Kaleto, skąd roztaczają się 

i smacznych potraw np. mussakę 

Agata Sabik 
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Kolejna propozycja na wakacje do słoneczna Hiszpania. 
Hiszpańskie miasta są bardzo różnorodne, dlatego każdy znajdzie tu dla siebie jakieś piękne 

miejsce, które zdecydowanie zasługuje na wizytę. Najpiękniejsze miasta Hiszpanii:  
Granada-miasto w Andaluzji, w południowej Hiszpanii. W późnym średniowieczu centrum 

ostatniego państwa muzułmańskiego na Półwyspie Iberyjskim, obecnie stolica prowincji. 
San Sebastián - położone jest w północno-wschodniej Hiszpanii nad Zatoką Biskajską, na 

Costa Verde, tuż przy granicy z Francją. Głównie dzięki malowniczemu wybrzeżu jest to popularna 
miejscowość wypoczynkowa. San Sebastián jest nazywane często „perłą północy”. 

Málaga - miasto w południowej Hiszpanii. Drugie - po Sewilli - co do wielkości miasto regionu 
Andaluzja. Położona nad Morzem Śródziemnym, u podnóża Gór Betyckich. Jedno z najstarszych miast 
Europy, zamieszkane od VIII wieku p.n.e. 

Barcelona-miasto w północno-wschodniej Hiszpanii, nad Morzem Śródziemnym, około 110 
km na południe od grzbietu Pirenejów i granicy hiszpańsko-francuskiej. Stolica prowincji o tej samej 
nazwie oraz wspólnoty autonomicznej Katalonii. 

Jest wiele ciekawych miast w Hiszpanii, ja wypisałam te, które mi się najbardziej podobają. 
Bardzo polecam pojechać na wakacje do Hiszpanii i zwiedzić wymienione tu miasta. MIŁYCH 
WAKACJI!!!!! 

Daria Gątek 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Kaja Kołodziejczyk  
 
WAKACJE 
Już tak niewiele do wakacji  zostało!  
Oby tylko jeszcze uczyć nam się chciało.  
Mimo że wciąż rankiem niechętnie  się budzimy  
i o pięknym lecie nieustanne marzymy. 
 Stanie się coś, co całkiem zmieni  wszystko i dobrze wiemy ,  
że jest już bardzo blisko! To właśnie koniec roku! To koniec zmęczenia.  
W końcu doświadczymy wolności i wytchnienia!  
Choć jeszcze są sprawdziany, stres i nauka,  
słonko przez szpary okien naszego uśmiechu szuka. 
 Teraz jeszcze na pewno radę damy i do lata doczekamy!!! 
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Międzynarodowy Dzień Dziecka  

w Polsce obchodzimy 1 czerwca. Święto to zostało 

ustanowione w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne 

Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Dzień Dziecka w 

innych krajach np. w Turcji odbywa się 23 kwietnia, we 

Francji - 6 stycznia, a w Paragwaju - 16 sierpnia. Każde dziecko powinno znać swoje prawa: 

prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do wychowania w rodzinie i do kontaktów z nią 

w przypadku rozłączenia, prawo do adopcji, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo 

do informacji, prawo do rozwoju obejmujące prawo do oświaty, nauki, dostępu do kultury i 

rozrywki i własnego zdania, prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem, prawo do 

posiadania obywatelstwa, prawo do wyrażania własnych poglądów, swobody wyznania, 

prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach, prawo do godnych warunków życia i 

odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku;  

Najważniejszym jest prawo do nauki; ponadto ochrona prawa pracy podejmowanej, czy to w 

ramach obowiązku nauki czy wakacyjnego zarobku. 

O ochronę praw dzieci dba Rzecznik Praw Dziecka. 

Aleksandra Wołczańska 

 

Dzień Ojca 

Ojcowie to bez wątpienia nasi najlepsi przyjaciele, zawsze nam pomogą i przy okazji rzucą 

jakiegoś suchara. Wymyślono to wyjątkowe święto w 1910 roku w Stanach Zjednoczonych. 

Od tamtego czasu 23 czerwca dajemy naszym tatom 

najrozmaitsze prezenty, jednak według naszej redakcji najlepszymi 

prezentami będą: 

-święty spokój, 

-bilet na mecz ukochanej drużyny, 

-ulubiony, smaczny posiłek (najlepiej  

przygotowany własnoręcznie), 

-alkomat (i cos do sprawdzenia czy działa). 

z własnego doświadczenia poleca: 

Wiktor Szczęsny 
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Trafione i… nietrafione prezenty na Dzień Dziecka 

Dzień Dziecka już 1 czerwca. To wielkie święto nie tylko wszystkich maluchów, ale też i tych 

nieco starszych. Wielu rodziców wychodzi z założenia, że ich dzieci i tak już mają wszystko, co 

potrzebne, więc do szczęścia powinny wystarczyć im słodycze. Paczka pełna ulubionych 

cukierków, batoników i gum do życia powinna wywołać wystarczająco duży uśmiech na 

twarzy dziecka. Rower to wymarzony prezent niemal każdego dziecka, jednak w tym 

przypadku rodzice muszą sięgnąć głębiej do kieszeni. Na pewno trafione będzie wyjście do 

wesołego miasteczka, na basen lub do kina na film dla dzieci. Większością dzieci zapewne 

spodoba się gra na konsolę lub komputer. Jednym z nietrafionych prezentów na pewno będą 

ubrania. Nie każdemu może spodobać się domowe zwierzątko. Nietrafiony prezent dla 

niektórych będzie trafionym dla drugich, więc to sporna kwestia. 

Jakub Gibadło 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KALENDARIUM 

ŚWIĘTA TYPOWE I NIETYPOWE 

-Dzień Dziecka(1.06) 

-Dzień Dobrej Oceny(3.06) 

-Dzień Środowiska(5.06) 

-Zielone Świątki (9. 06) 

-Dzień Dobrych Rad (13.06) 

- Koniec roku szkolnego (19. 06) 

-Święto Muzyki (21.06) 

-Dzień Taty/0jca (23.06) 

-Noc Świętojańska 

Naszą uwagę przykuł Światowy Dzień 
Roweru (3.06), został ustanowiony w 2018 
roku przez zgromadzenie ONZ.   
Warto świętować Dzień Roweru, bo rower 
jest prostym, niedrogim, niezawodnym, 
czystym, ekologicznym środkiem transportu. 
W tym dniu warto zaprosić przyjaciół na 
wyprawę rowerową. 

 

UDANY PREZENT DLA TATY 

 

 

podpatrzone w Internecie 



Gabriel Buczek 

Charlie 

Charlie miał tatę ubogiego, 
i jadł kapustę dnia każdego. 
Zaraz przed domem fabrykę miał, 
którą pozwiedzać zawsze chciał. 
 
Codziennie, gdy chodził do szkoły, 
nie był ani trochę wesoły. 
Bo koledzy słodycze mieli, 
a dzielić się z nim nie chcieli. 
 
Raz znalazł pieniądze w śniegu, 
i już pędem w wielkim biegu 
dotarł do małego sklepiku, 
który stał sobie przy chodniku. 
 
Do środka wszedł, kupił batona 
i znalazł w środku Złotego Talona. 
Wyszedł ze sklepu po kryjomu 
i czym prędzej wrócił do domu. 
 
Do domu z krzykiem wielkim wpadł,
że aż prawie na podłogę spadł. 
Obwieścił to rodzinie całej, 
choć tak jakby trochę małej. 
 
Z dziadkiem do fabryki poszedł, 
i do finału grzecznie doszedł. 
Wonka za to fabrykę mu dał, 
aby Charlie o nią zawsze dbał. 
 
Teraz Charlie ma dom prawdziwy, 
w którym znajduje wszystkie dziwy.
Warto więc dobrym człowiekiem być,
i w zgodzie z innymi żyć! 
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Do domu z krzykiem wielkim wpadł, 

w którym znajduje wszystkie dziwy. 
Warto więc dobrym człowiekiem być, 

Gabriel Buczek 

Przyroda 
 
Przyroda to przedmiot bardzo ciekawy,
porusza różne życiowe sprawy. 
To o człowieku, to o roślinach, 
a dzieci siedzą o wesołych minach.
 
Bardzo ciekawie jest na przyrodzie,
to o zwierzętach, a to pogodzie. 
To o naturze, krajobrazie, 
kiedy na drzewach kwitną bazie.
 
Jest coś o górach, też o kotlinach,
podłużnych rzekach czy o dolinach.
Czasami sprawdzian z tego wszystkiego,
Z tego, co dla nas jest tak ważnego.
 
Pani nas bardzo dobrze uczy, 
i nasze głowy wiedzą wciąż tuczy.
I za to pani dziękujemy, 
bo dzięki temu dużo wiemy! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Przyroda to przedmiot bardzo ciekawy, 
 

a dzieci siedzą o wesołych minach. 

Bardzo ciekawie jest na przyrodzie, 
 

kiedy na drzewach kwitną bazie. 

inach, 
podłużnych rzekach czy o dolinach. 
Czasami sprawdzian z tego wszystkiego, 
Z tego, co dla nas jest tak ważnego. 

i nasze głowy wiedzą wciąż tuczy. 

 



 

Rozwiąż SUDOKU (w każdym rzędzie i kwadracie 
muszą znaleźć się cyfry od 1 do 9) 
 

 

HUMOR NA LATO
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w każdym rzędzie i kwadracie  
 

HUMOR NA LATO 
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Amelia Fabisz 

Rozmyślania w kroplach deszczu 

 

Pada i pada i przestać nie może. 
Niedługo z tych kropli utworzy się morze. 
Nigdzie nie wyjdziesz, niczego nie zrobisz, 
Bo deszcz Ci przeszkadza we wszystkim, co 
robisz.  
 
Kiedy mama woła: „Zrób zadanie!” 
W głowie wielki mętlik powstanie, 
Ponieważ denerwujesz się niesłychanie,  
Kiedy słyszysz kropli uderzanie.  
 
Nie można przed deszczem uciekać.  
Pozostaje Ci tylko czekać, 
Aż szum wody ustanie,  
I ciepło znowu nastanie.  
 
Aż nagle przede mną pojawi się łódka.  
Pękła że szczękiem nudy kłódka.  
A ja wejdę na łódkę i może, 
Wypłynę na to wielkie morze.  
 
I będę tak płynąć,  
I będę żeglować.  
Aż dopłynę na wyspę,  
O nazwie bardzo dziwnej.  

 

Nazwa tej wyspy jest w dziwnym języku 
Trochę podobnym do pisku i kwiku.  
W miejscu tym mieszkają dziwni ludzie,  
Którzy zamiast w domu mieszkają w budzie.  
 
Zatańczę wtedy z nowymi przyjaciółmi 
Taniec o nazwie umbi-bumbi. 
Zjem z nimi także smaczny posiłek, 
Który są nam wielką siłę.  
 
A pod wieczór położę się na plaży, 
I będę tak dalej marzyć.  
Aż nagle nie słychać już szumu wody.  
Ucichł już wiatr i przestał robić szkody.  
 
Nie leżę na plaży,  
Więc nie mogę marzyć. 
Jestem z powrotem w swoim pokoju. 
I będę się trudzić nad ułamkami do znoju. 
 
Teraz chcę, by zaczęło padać, 
Bo pani nie mogła trudniejszego zadnia zadać. 
Pragnę wrócić na wyspę do cudownych ludzi, 
A kiedy znów będzie padać, już nie będę się 
nudzić. 
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nie tylko dla cyklistów… 
Witajcie Drodzy Czytelnicy!  Mam nadzieje że wiecie 

o niebezpieczeństwach czyhających na wakacjach i łatwiej 

będzie ich uniknąć mając jakieś zajęcie jak np. sport  lub 

czytanie. Lubiący sport mogą pójść na boisko lub pojechać na 

spacer rowerem z przyjaciółmi.  Ale możecie też pojechać na 

zawody sportowe z wielu fajnych dyscyplin jak np. Rowerowe zawody mtb cyklokarpaty w 

Cisnej 15 czerwca 2019r. albo sprawdzicie swoje siły w Podkarpackiej lidze rowerowej w 

Wietrznie 30 czerwca br. Kolejna propozycja to  udział w triathlonie - Rzeszów 16 czerwca 

br., start o 7:00. 

Leon Wichrowski 

 

kacik czytelnika… nie tylko na wakacje 
 

„Jezioro Osobliwości” to książka napisana przez Krystynę Siesicką. Powieść jest 

wielowątkowa, czytelników może zaciekawić wątek miłosny, obyczajowy czy tragiczny. 

Miejscem akcji jest Warszawa, a opowieść rozgrywa się w latach sześćdziesiątych. 

Wiktor Soroko rozwiódł się ze swoją żoną Niką (Weroniką), ponieważ zakochał się w 

Annie, samotnej wdowie wychowującej samodzielnie nastoletnią córkę – Martę. Para 

pobiera się i postanawia zamieszkać razem. Syn Wiktora – Michał Soroko zamieszkuje u 

swojej matki. Ani Michał, ani Marta nie za bardzo przepadają za nowymi życiowymi 

partnerami swoich rodziców. Marta nienawidzi Wiktora, w związku z tym życie ,,rodziny” 

staje się nie do zniesienia.  A komplikacje fabuły dopiero przed nimi… 

Akcja utworu rozwija się dynamicznie. Zwykły obóz harcerski nagle przemienia się w 

prawdziwy wątek sensacyjny. 

Książka jest prowadzona w formie pamiętnika. Okładka jest miękka. Nie ma ilustracji.  

Gorąco polecam! Wątki w niej poruszane są wciąż aktualne i ciekawe. Nastolatkowe, 

miłość, zdrada, zazdrość, sensacja… Książka zaciekawi nawet najwybredniejszych 

czytelników. 

Amelia Fabisz 
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PRZEPISY  NA LETNIE UPAŁY… 

DOMOWE LODY KRÓWKOWE  

 puszka kajmaku - 400 g masy krówkowej 

 300 ml śmietanki słodkiej 30% - pełna po brzegi szklanka 

 3 płaskie łyżki drobnego cukru 

Przygotowanie: 

Do miski przełóż masę krówkową/kajmak. Dodaj do niej odrobinę słodkiej śmietanki (odlej z odmierzonej 

porcji 300 ml). Całość miksuj na gładko około 1 minuty. Odstaw do lodówki. 

Resztę dobrze schłodzonej śmietanki oraz cukier umieść w wysokim naczyniu 

 i schłodź w lodówce. Zacznij ubijanie na sztywno. Na początku ubijaj całość mikserem na mniejszych 

obrotach. Stopniowo zwiększaj obroty, aż do najwyższych. Krem miksuj około 4 minut. Cukier powinien 

się całkowicie rozpuścić a krem zrobić się bardzo gęsty. Do masy zacznij stopniowo dodawać krem 

kajmakowy. Łyżka po łyżce, miksując całość na małych obrotach. Na koniec tylko wymieszaj całość łyżką. 

(Ja miałam ustawiony zamrażalnik na -15 stopni. Swoje lody odstawiłam do całkowitego zamrożenia na  

4 godziny.) 

Moje lody kajmakowe nie wymagają mieszania w zamrażalniku. Będą jednak jeszcze bardziej 

kremowe, jeśli po 1,5 godziny wyjmiesz na chwilę naczynie z zamrażarki 

 i przemieszasz (zblendujesz) masę. Lody ponownie umieść w zamrażarce.  

Po wyjęcia pojemnika z zamrażarki można od razu nakładać porcje lodów. Przy dłuższym mrożeniu lody 

będą potrzebowały paru minut, zanim zmiękną na tyle, by można je było porcjować.                                                                  

 

LEMONIADA 

 wodę (niegazowaną lub gazowaną – kto, co woli), najlepiej wcześniej schłodzoną w lodówce 

lub w zamrażarce, 

 cytrynę, 

 cukier (trzcinowy, ale może być też zwykły biały), 

 mięta (dla chętnych), 

 limonka (dla chętnych), 

 lód. 

Przygotowanie: 

Należy zagotować małą ilość wody. Do szklanki sypiemy cukier i zalewamy go w takiej ilości 

wody, by się rozpuścił (1/3 szklanki cukru na 1,5 l lemoniady). Jeśli ktoś lubi bardzo słodkie napoje 

może rozpuścić w gorącej wodzie większą ilość cukru. 
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Następnie do dużego dzbanka wlewamy wodę z lodówki, wciskamy całą cytrynę (jeśli ktoś lubi napoje 

bardzo kwaśne może dodać dwie cytryny), dodajemy roztwór z rozpuszczonym wcześniej w gorącej 

wodzie cukrem. Do tego parę listków mięty i plasterek lub ćwiartkę cytryny do ozdoby. Całość 

mieszamy dużą łyżką. Na koniec okraszamy całą lemoniadę dużą ilością lodu (jeśli ktoś lubi napoje 

bardzo schłodzone). 

Jeśli chcecie, do lemoniady możecie dodać pomarańczę lub grejpfruta. Lemoniada bardzo lubi 

wszystkie cytrusy. 

Tak przyrządzony cytrynowy napój podajemy w wysokiej szklance, najlepiej w towarzystwie 

słomki. Domowa lemoniada jest pyszna w smaku i bardzo zdrowa! Polecam każdemu, szczególnie w 

czasie upałów, których niestety nam na razie brakuje.  

Smacznego!                                                                                                                   

 Julia Deptuch 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

czerwiec 
Czerwiec to szósty miesiąc, który ma 30 dni. 
Jego nazwa wywodzi się od koloru czerwonego. 
Dawniej czerwony barwnik do tkanin 
wyrabiano z owada czerwca, który był zbierany 
właśnie w tym miesiącu. 21 czerwca następuje 
letnie przesilenie Słońca. Wtedy w Polsce dzień 
trwa najdłużej, natomiast noc jest najkrótsza.  
W czerwcu kończy się wiosna, a zaczyna się 
lato. 
 

czerwcowe przysłowia 
 Czerwiec daje dni gorące, kosa 

brzęczy już na łące.  
 Czerwiec na maju zwykle się 

wzoruje, jego pluchy, pogody, 
często naśladuje.  

 Gdy czerwiec chłodem i wodą 
szafuje, to zwykle rok cały popsuje. 

 Czerwiec temu się zieleni, kto do 
pracy się nie leni. 
 

 

 

nr 9 gazetki szkolnej 
przygotowali 

uczniowie klasy 6a: 
Marlena Aleksander, Dominika 

Błaż, Julia Deptuch, Jakub 
Gibadło, Kaja Kołodziejczyk,  

Wiktoria Małopolska, 
 Agata Sabik, Elwira Szturc  
 Aleksandra Wołczańska, 

Wiktor Szczęsny, 
Leon Wichrowski, 

Daria Gątek,  
współpraca:  

Gabriel Buczek, kl. 4b 
Opiekun: 

Beata Miszczyk 
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
spotkania Redakcji odbywają się 

w środy  
godz. 13. 30 - 14. 30 

w s. 210/s. 019 
 

e-mail: 
gazetka.zsp.rym@interia.pl 
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Uwaga! Ważne!!! 

Uczniowski Kupon Ratunkowy upoważnia do jednorazowego  
zwolnienia z odpowiedzi ustnej. Wytnij kupon z gazetki i oddaj go nauczycielowi. 
Oryginalny KUPON posiada pieczątkę szkoły  
i numer. Pamiętaj, aby przestrzegać terminu ważności kuponu. 

KUPON Z TEGO NUNERU GAZETKI WAŻNY JEST DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO 
2018/2019 ORAZ WE WRZEŚNIU NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROZWIĄZANIE ZADANIA KONKURSOWEGO z NR. 8 

Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu zagadki-wiersza. 
ROZWIĄZANIE:  

Nagrodę otrzymuje: 
Kupon na zakupy w sklepiku szkolnym do odebrania w sali 210. 

Gratulujemy! 
  Niestety to już ostatni konkurs w tym roku szkolnym. Zapraszamy do 

udziału w kolejnych konkursach po wakacjach.  
 

 
 

BARDZO DZIĘKUJEMY PANI MAŁGORZACIE MICE,  

OPIEKUNOWI SKLEPIKU SZKOLNEGO ZA COŁOROCZNE SPONSOROWANIE NAGRÓD 

DLA ZWYCIĘZCÓW KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ REDAKCJĘ GAZETKI. 

 
 

UCZNIOWSKI KUPON RATUNKOWY 

JEDNORAZOWY! 

 

WAŻNOŚĆ: CZERWIEC 2019/WRZESIEŃ 2019 


