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⛱ Cześć!

⛱ Pytania do Dorosłego?! Wywiad z gwiazdą!

⛱ Znani i Lubiani – wywiad z gwiazdą!

⛱ Nieborów

⛱ Wakacje w Kotlinie Kłodzkiej i jej okolicach

⛱ Wakacje- okiem Wiki

⛱ Spływ kajakiem po Krutyni

⛱ Co przeczytać?

⛱ LATO- OKIEM WIKI 

⛱ Gdzie na rolki?

⛱ Dookoła świata z ptakami

⛱ Filmowo- okiem Wiki

⛱ Nasza cudowna planeta Primus

⛱ Hot lista filmów o łacie i wakacjach!

⛱ Dziennik kucharza

⛱ Piątkowy kalendarz - Co warto zrobić w Wakacje?



Oto już ostatni Piątek w tym roku szkolnym. Jesteśmy jednocześnie szczęśliwi, ale i smutni. 

Cały ten rok szkolny byliśmy razem z wami . W sumie to: 35 gości, 17 tytułów, dziesiątki tematów, 

setki godzin pracy - to są wyniki „Piątkowego” roku :)

Staraliśmy się opowiedzieć wam o wszystkim co jest ciekawe. Pokazać niezwykłe miejsca, podzielić się wrażeniami, 

zwiedzić najciekawsze zakątki Polski i całego Świata.

Ten ostatni numer jest niezwykły! W tym numerze zaprosiliśmy  3 fantastycznych gości! Pani Dyrektor udzieliła nam bardzo 

ciekawego wywiadu! Z Panią Hanną Dzielińską porozmawialiśmy o pracy dziennikarza i o ciekawych miejscach w 

Warszawie. Z Panem Pawłem Golcem porozmawialiśmy o muzyce i o tym co motywuje artystów!

W tym numerze pokażemy wam mnóstwo ciekawych miejsc, które można zwiedzić podczas wakacji. Co 

koniecznie trzeba zrobić tym latem? Nawet jeżeli zacznie się deszcz- Nie ma problemu! Przedstawiamy 

zbiór filmów o lecie i wakacjach dla was!

No i jak zawsze…

Właściwie to nie jak zawsze:) Cieszymy się latem, 

słońcem, lodami, przerwą i wszystkim co nazywa się 

WAKACJEEEEE!!!!
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Jak się uczyła Pani w szkole?

W szkole podstawowej byłam bardzo dobrą uczennicą, chociaż nie przepadałam za wszystkim przedmiotami nauczanymi w
szkole. Z perspektywy czasu mogę jednak powiedzieć, że lubiłam się uczyć .

Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?

Moimi ulubionymi przedmiotami były biologia i chemia, to z nich miałam najlepsze oceny. W liceum uczęszczałam do klasy o
profilu biologiczno – chemicznym. Przez trzy lata szkoły średniej to właśnie chemia była moim ukochanym przedmiotem.
Niestety, w klasie maturalnej zmienił nam się nauczyciel uczący tego przedmiotu i moja miłość do chemii nagle zniknęła...

Kim Pani chciała zostać, kiedy była mała?

Chciałam być nauczycielem najmłodszych dzieci. Przyznam, że inspiracją była dla mnie moja nauczycielka z klas 1-3. To był
wspaniały wzór do naśladowania. Postanowiłam, że będę jeszcze lepsza niż ona! To było moje pierwsze marzenie...
Marzyłam też o tym, żeby mieć własne zwierzątko. Niestety, musiałam zrezygnować z tego marzenia, ponieważ mój tata był
uczulony na sierść. Zazdrościłam wszystkim dzieciom, które miały własne zwierzątka domowe. To marzenie z dzieciństwa spełniło
się dopiero po latach.

Dlaczego Pani wybrała właśnie ten zawód?

Muszę przyznać, że długo nie mogłam się zdecydować. Kiedy w klasie maturalnej musiałam podjąć decyzję, postanowiłam, że
zostanę nauczycielką albo położną. Od dawna bowiem wiedziałam, że chcę pracować z dziećmi - uczyć je lub pomagać im w
przyjściu na świat.

Ponieważ dostałam się na studia pedagogiczne, zostałam nauczycielem. Dzisiaj kiedy o tym myślę, dochodzę do wniosku, że tak
naprawdę był to zawód, o którym marzyłam już od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Podobnie jak moja nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej chciałam być inspiracją dla swoich uczniów.

Jaką radę dałaby Pani sobie w wieku dziesięciu lat?

Kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, nauka języków obcych nie była tak istotna jak obecnie. Żałuję, że nie uczyłam się 
języków obcych. Myślę, że gdybym od początku uczyła się pilnie, dzisiaj mówiłabym nie w jednym, ale w dwóch, a może nawet w 
trzech językach obcych...

Gościem dzisiejszego numeru jest 

Pani Lidia Bodaszewska –
Dyrektor naszej szkoły!

Reportery Marysia Tryputen i Julia Groszyk
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Co jest lepsze i łatwiejsze: być dorosłym czy dzieckiem?

Trudne pytanie. Teraz,  gdy jestem osobą dorosłą, niejednokrotnie wracam do wspomnień z dzieciństwa. Wtedy 
wszystko było takie łatwe. Wiele rzeczy robili za mnie rodzice, a ja o nic nie musiałam się martwić. Z drugiej strony, 
kiedy jestem dorosła, mam poczucie, że świat należy do mnie, daje mi nieograniczone możliwości. Być może wynika 
to także z tego, że zmieniła się nasza rzeczywistość.  Sądzę, że nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie.   Czasami 
chcemy wrócić do wieku dziecięcego, a czasami chcemy być tylko dorosłymi. 

Jak się Pani inspiruje? Co Panią motywuje?

Kiedy widzę, że moje pomysły sprawdzają się, motywuje mnie to do dalszych działań i poszukiwań jeszcze lepszych 
rozwiązań. Inspiracją są dla mnie także rozmowy z uczniami, którzy otwarcie mówią, co im się w szkole podoba, a co 
należałoby zmienić. Przecież tworzymy szkołę przede wszystkim dla Was! 

Czy ma Pani jakieś hobby?

Tak. Moim hobby jest bieganie. Biegam nie od dziecka, a od kilku lat. Wiem, że nie wypada się chwalić, ale... mam już na 
swoim koncie spore sukcesy w tym sporcie, np. przebiegłam w ubiegłym roku maraton. 
Poza tym lubię pielęgnować rośliny na działce. Ogromną satysfakcję sprawia mi przyglądanie się, jak rosną i staja się coraz 
piękniejsze. 
Kiedy byłam dzieckiem, lubiłam haftować i robić na drutach, ale dzisiaj chyba już niewiele osób potrafi to robić. Ja potrafię
do dziś…

Jakie jest Pani ulubione danie?

Uwielbiam kuchnię włoską i wszystko, co z nią związane, pizzę, spaghetti. Ale latem zajadam się pierogami z owocami i 
lodami typu sorbet. 

Motywują mnie zarówno sukcesy, jak i porażki. Może nawet bardziej te 
ostatnie. Z każdej porażki staram się wyciągnąć jakąś mądrość na 
przyszłość, czegoś się nauczyć, by w przyszłości nie popełniać podobnych 
błędów.  

Jaką książkę Pani radzi przeczytać?

Moje trzy ulubione książki z dzieciństwa to „Mała księżniczka”, „Mały 
książę” i „Dzieci z Bullerbyn”. Zawsze mam je przy sobie. Jako dziecko 
uwielbiałam też czytać  książki przyrodnicze i przygodowe, na przykład 
serię opisująca przygody Pana Samochodzika. 

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!



„Jedną trzecią życia spędziłam w redakcjach informacji: 
PAP, radia Plus, Telewizji Polskiej, TVN24, TV Business 
i Polsat News”

- Kim Pani chciała zostać kiedy była mała?

Pomysłów miałam kilka, często pojawiały się, gdy np. w telewizji (wówczas były tylko dwa

programy, nie – miliony, jak dzisiaj) puszczano popularny serial. Tak było z „Capital City”

mówiącym o giełdzie papierów wartościowych. Wtedy zamarzyłam, żeby zostać maklerem!

Ostatecznie, kiedy kończyłam szkołę, miałam w głowie trzy różne zawody: prawnika, dziennikarza

albo aktorki (chodziłam nawet do ogniska teatralnego państwa Machulskich, więc ten ostatni był

bardzo poważnie brany pod uwagę).

- Jak się uczyła Pani w szkole?

W podstawówce dobrze, w liceum – wyniki zależały od przedmiotu. Nie cierpiałam chemii i

biologii, za to świetnie radziłam sobie na polskim, nauce o języku, historii sztuki i geografii. Co

ciekawe, historii w szkole nie lubiłam, byliśmy zarzucani datami i nazwiskami. Nauczyłam się jej

dopiero, kiedy zostałam przewodnikiem po Warszawie i dziś wiem, jak ważne jest, by mówić w

sposób przystępny, pełen ciekawostek i anegdot; tak, żeby popularyzować i intrygować

odbiorców, a nie próbować wbić im do głowy suche daty i fakty.

- Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?

Język francuski, posługuję się nim sprawnie do dziś (mam nawet na koncie materiały dla 

francuskiej telewizji), to zasługa mojej pierwszej nauczycielki, właśnie ze szkoły, która zaraziła 

mnie pasją dla tego języka i francuskiej kultury.

- Dlaczego Pani wybrała zawód dziennikarza?

Bo lubiłam rozmawiać z ludźmi (i nadal tak jest): każdy człowiek to osobny mikrokosmos, a dla 

mnie nie ma nic bardziej fascynującego, niż jego poznanie.
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Dzisiaj naszym gościem jest 

przewodnik, dziennikarka, producentka wydarzeń integracyjnych offline i online,
filmów i reportaży o Warszawie

Reporter Marysia Tryputen
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- Co jest ciekawsze, według Pani, przygotowywanie artykułów czy kręcenie video reportaży?

Wiele zależy od temperamentu autora/autorki. Ja mam duże doświadczenie telewizyjne, dlatego reportaże video są mi bliższe.

- Bardzo spodobał nam się pomysł- gra przygodowa dla dzieci. Czy pani planuje opracować nowe trasy? Ciekawie byłoby, na przykład, zagrać w kilka grup, 

zbierając klucze do wspólnej zagadki- układanki.

Bardzo dziękuję, miło usłyszeć takie słowa od kogoś, dla kogo gry były tworzone. Oprócz tych, które są dostępne na mojej stronie www, są też trasy, które 

realizowałam na zlecenia urzędów dzielnic np. Mokotowa i Ursynowa. A co do gry, w której zbiera się klucze do wspólnej zagadki-układanki to… bardzo dobrze 

kombinujecie, drodzy detektywi: taka gra powstała, realizuję ją często, choć nie ma formy PDF, jest prowadzona jednocześnie przez kilku przewodników.

- Pani strona zawiera wiele ciekawych informacji o historii i architekturze Warszawy. Bardzo lubię Warszawę i w naszym magazynie mówimy o niezwykłych i 

ciekawych miejscach. Czy Pani może poradzić naszym czytelnikom jakieś nietypowe miejsca do odwiedzenia w Warszawie tym latem?

Na upały polecam Centrum Pieniądza przy ul. Świętokrzyskiej (zaskakujące może być to, że wejdziecie tam całkiem za darmo). To doskonale przygotowana

wystawa, wielopiętrowa, pokazująca jak zmieniały się środki płatnicze na przestrzeni dziejów. Od płacideł egipskich, np. w kształcie ryby, aż po współczesność.

Zobaczycie tam m.in. ile waży tona złota i czy zmieści się w furgonetce, zapoznacie z projektami banknotów, które nigdy nie weszły do obiegu; zobaczycie, jakie

dziewczyny i dlaczego miały znaleźć się na banknotach i co z tego wynikło a nawet wydrukujecie banknot z własnym nazwiskiem. Poznacie też wciągające

historie największych bankierskich rodów.

Innym ciekawym miejscem na letnie wyprawy jest Wisła – tu proponuję udział w rejsie drewnianą łajbą albo w spływie kajakowym. To pozwoli Wam zobaczyć

zupełnie nieznaną twarz miasta i zyskać inspiracje do kolejnych spacerów.

- Jak się Pani inspiruje? Co Pani motywuje?

Inspiracje widzę wszędzie – może to być jedno niewinne zdanie w artykule, z którego potem wyrośnie seria spacerów, może być pytanie od widza albo

czytelnika. A najbardziej motywują mnie właśnie widzowie, którzy dopytują się, kiedy i o czym będzie nowy film i uczestnicy spacerów, którzy nie mogą

doczekać się kolejnej eskapady.

- Jaką książkę Pani radzi przeczytać?

„Klątwę dziewiątych urodzin”, „Afrykę Kazika”

- Czy ma Pani jakieś hobby? Co robi Pani w wolnym czasie?

Pasjami czytam książki, ale też trenuję taniec, uwielbiam aqua cycling i spotkania z ludźmi.

Nasz gość - Pani Hanna Dzielińska

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!



Reporter: Julia Groszyk

Kim Pan chciał zostać kiedy był Pan mały? 

Chciałem zostać kierowcą czołgu czyli czołgistą.

Od najmłodszych lat byłem wielkim miłośnikiem serialu telewizyjnego pt." Czterej pancerni i pies". Historia tego filmu przedstawia losy

czterech żołnierzy, załogi czołgu o nazwie "Rudy 102"

oraz psa Szarika (wilczura) podczas II wojny światowej. Serial z dystansem traktował tematy wojny, nie brakowało w nim humoru, 

zabawnych sytuacji i tekstów.

Swoje wielkie role stworzyły tam ikony polskiej sztuki aktorskiej: Janusz Gajos (Janek), Franciszek Pieczka (Gustlik), Roman Wilhelmi 

(Olgierd) i Wiesław Gołas ( Tomuś).

Mnie najbardziej podobała się rola Janka.

Dopiero w późniejszym okresie szkolnym zauroczyłem się muzyką, i tak pozostało mi do dzisiaj.

Jak się uczył Pan w szkole?

Lubiłem się uczyć, byłem dobrym uczniem. Chodziłem do szkoły podstawowej w Milówce. To bardzo urokliwa miejscowość, która

położona jest w górach - w Beskidzie Żywieckim.

Ale od czwartej klasy rozpocząłem naukę z szkole muzycznej I stopnia w Żywcu w klasie perkusji. Równolegle chodziłem wtedy do

dwóch szkół, trzy razy w tygodniu miałem zajęcia z instrumentu - perkusji, kształcenia słuchu, zespołów kameralnych czy historii muzyki.

Następnie od siódmej klasy szkoły podstawowej rozpocząłem naukę w Liceum Muzycznym II stopnia w Bielsku Białej, gdzie zacząłem

uczyć się grać na puzonie. Wtedy zamieszkałem w internacie i do rodzinnego domu w Milówce wracałem tylko na sobotę i niedzielę. W

tamtym czasie byłem już zdecydowany - że chcę zostać muzykiem.

Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole? 

Najbardziej lubiłem grać na puzonie. Ale również fascynowała mnie historia, geografia czy fizyka.

Dlaczego Pan wybrał właśnie zawód artysty/piosenkarza?

Od najmłodszych lat śpiewanie i granie dawało mi wielką radość. Kocham to co robię.

Polecam cytat Konfusjusza "Wybierz pracę, którą kochasz a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu". To jest piękna myśl - która od wielu lat mi towarzyszy.

Muzyka daje mi wszystko czego potrzebuje. Pisanie tekstów, komponowanie czy aranżowanie utworów jest wielkim darem, wyrażaniem siebie. Jest to dla mnie bardzo ważne.

Gdy kończyłem Akademię Muzyczną w Katowicach na V Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w 1999 roku, znakomity muzyk jazzowy Michał Urbaniak powiedział o

naszej pierwszej płycie "Golec uOrkiestra 1" - że "w mojej muzyce połączyłem wykształcenie z pochodzeniem". Czyli słychać w niej różne gatunki muzyczne takie jak: jazz, rock, pop, blues

czy hip -hop z elementami muzyki góralskiej (ludowej).

Dzisiaj naszym gościem jest

Pan PAWEŁ GOLEC
wokalista, puzonista, muzyk popowy i jazzowy, lider zespołu „Golec uOrkiestra”
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Jaką radę dałby sobie Pan w wieku dziesięciu lat?

Mieć marzenia i podążać za nimi. Nie poddawać się w trudnych sytuacjach, ponieważ one nas kształtują i nadają życiu sens.

Jak się Pan inspiruje? 

Inspirują mnie ludzie, przyroda, podróże. Przyglądam się światu wokół mnie i od razu przychodzi mi mnóstwo pomysłów na 

teksty, czy melodię. Życie jest najlepszą inspiracją do tworzenia piosenek.

Co pana motywuje?

Najlepszym motywatorem do działania są duże wydarzenia artystyczne. Od początku powstania mojego zespołu Golec

uOrkiestra zawsze z moim bratem bliźniakiem Łukaszem stawialiśmy na duże i spektakularne koncerty naszego zespołu.

Takim niewątpliwie jest nasz ostatni koncert z 2020 roku o nazwie "Symphoethnic" który jest zarejestrowany na płycie CD i

DVD.

Połączenie muzyki symfonicznej i etnicznej było dla nas czymś nowym, dało to naprawdę niesamowite brzmienie, do tego

znakomici artyści których zaprosiliśmy do tego wydarzenia oraz

piękne wizualizacje - czyli inaczej mówiąc mini teledyski pokazujące góry Karpaty w czterech porach roku. Na scenie

jednocześnie występowało ponad 100 muzyków. Przygotowania trwały prawie 5 lat.

Natomiast efekt końcowy jest bardzo piękny i wzruszający. Takie koncerty są dla mnie najlepszym motorem do działania.

Polecam serdecznie ten koncert.

Jaką książkę radzi Pan przeczytać? 

Ostatnią książkę jaką przeczytałem i gorąco polecam jest "Otwórz serce - zamiast łamać sobie głowę" Saffi Nidiaye. 

W czasie pandemii bardzo często sięgałem po nią, jest w pewnym sensie takim antidotum na obecny czasy. Taką 

odpowiedzią co jest w życiu ważne? Kto jest jest dla mnie w życiu ważny?

Czy ma Pan jakieś inne hobby?

Lubię bardzo jeździć na motorze. Mam w górach motor chopper - Yamaha Midnight Star. Często ze mną jeździ moja 

córeczka Ania, zwiedzamy sobie wtedy piękne górskie okolice.

Bardzo mnie to relaksuje. Poprzez to hobby poznałem bardziej nasze Beskidy, ciekawe trasy, miasteczka czy wsie. Czyli 

inaczej mówiąc - podrożę kształcą.

Jakie jest Pana ulubione danie? 

Uwielbiam tradycyjną zupę góralską która nazywa się "kwaśnica". Jest bardzo kwaśna i zdrowa.

Każdy kto przyjedzie w góry powinien skosztować tej potrawy.

Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Ciekawe, czy ktoś w naszej szkole potrafi grać na puzonie?  9

Nasz gość - Pan Paweł Golec

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!



W XVII wieku, Michał Stefan Radziejowski (polski
duchowny rzymskokatolicki, biskup i prymas Polski)
kupił Nieborów i zbudował tam zamek. Nie gościł
tam zbyt często. Później w 1774 roku budowa
należała do Michała Hieronima Radziwiłła (wojewody
wileńskiego, Książa Świętego Cesarstwa Rzymskiego).
Zebrał tam ogromną kolekcję obrazów, europejskich
malarzy. Później właścicielem tego obiektu był jego
syn.

Historia
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Reporter Marysia Tryputen



Dla miłośników aut
Blisko parku w Nieborowie znajduje się muzeum motoryzacji. 

Jest w nim dużo starych egzemplarzy samochodów i busów. 

Sądzę, że każdy znajdzie w Nieborowie coś dla siebie ☺

Bardzo podobał mi się ten park, ponieważ

ma w sobie dużo zieleni i piękna. Można

spacerować malowniczymi alejkami pod

dużymi drzewami. Jest też jezioro, w którym

pływają kaczki i łabędzie z młodymi.

Główną atrakcją jest labirynt zbudowany z

krzewów i drzew. Można w nim nie tylko

chodzić, ale także odpocząć i kupić sobie

herbatę lub kawę. Niedaleko znajduje się

też ogromne drzewo - platan klonolistny.

Przytwierdzona do niego tabliczka

informuje, że jest to pierwszy platan

posadzony w Polsce, było to w roku 1770.

11



Ziemia kłodzka jest popularnym regionem turystycznym oferującym mnóstwo różnorodnych atrakcji dla odwiedzających. Byłam tam kilka razy (w Kłodzku mieszka moja

ciocia i wujek), bardzo mi się tutaj podoba, dlatego też chciałabym zachęcić Was do wyjazdu w ten region. Przedstawię wam poniżej największe atrakcje Kotliny Kłodzkiej.

Szczeliniec Wielki

Jedną z największych atrakcji turystycznych Sudetów jest Szczeliniec Wielki - najwyższy

szczyt Gór Stołowych. To właśnie tutaj kręcono sceny do jednej z części „Opowieści z

Narnii”. Najwyższy punkt pasma znajduje się na wysokości 919 m n.p.m. Wierzchołek

Szczelińca Wielkiego tworzy niezwykły skalny labirynt, na którego krańcach znajdują się

trasy widokowe – to miejsce powinien zobaczyć każdy miłośnik gór. Na górze stworzono

szeroki taras widokowy, skąd najlepiej podziwiać malowniczą Kotlinę Kłodzką. Najwyższy

punkt pasma znajduje się na wysokości 919 m n.p.m.

Na szczyt Gór Stołowych dotrzemy żółtym szlakiem z Karłowa. Trasa prowadzi po 665

schodach – nie jest trudna, ale warto zachować ostrożność. Wędrówka nie powinna zająć

więcej niż 45 minut.

Reporter: Julia Groszyk
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Śnieżnik

Śnieżnik to najwyższy szczyt (1423 m wysokości) polskich Sudetów Wschodnich i Masywu Śnieżnika. Przez jego wierzchołek przebiega granica polsko-

czeska. Szczyt cieszy się sporą popularnością wśród turystów. Najczęściej turyści wybierają łatwy czerwony szlak prowadzący z Międzygórza przez schronisko

na Śnieżniku i dalej zielonym szlakiem na szczyt Śnieżnika. Niewątpliwą atrakcją tego szlaku jest Wodospad Wilczki, drugi pod względem wielkości wodospad

po polskiej stronie Sudetów (22 m wysokości). Na Hali pod Śnieżnikiem będziecie mogli posilić się w schronisku i odpocząć przed dalszą wędrówką na szczyt.

Sam szczyt zapewnia wspaniałe widoki i dalekie obserwacje. Można dojrzeć choćby Śnieżkę.

13



Błędne Skały

Błędne Skały czyli Skalny Labirynt to niesamowity labirynt bloków skalnych znajdujący się na pograniczu polsko-czeskim (pomiędzy Kudową Zdrojem a

Karłowem) na wysokości 853 m n.p.m. na stokach Skalnika. Ze względu na niezwykłość i unikalność tego miejsca, utworzono tam rezerwat przyrody.

Powstałe bloki skalne tworzą trasę turystyczną w kształcie pętli. Na jej pokonanie

będziecie potrzebowali ok. pół godziny. Miejscami będziecie przeciskać się pomiędzy

wąskimi szczelinami skalnymi. Wysokość ścian korytarzy waha się od 6 do 8 metrów.

Najbardziej ciekawe formacje skalne mają swoje nazwy umieszczone na tabliczkach. W

okresie wakacyjnym atrakcję odwiedzają tłumy turystów, dlatego też na szlaku bywa dość

ciasno.

14



Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

To najdłuższa jaskinia w Sudetach (ok. 5 km) uznawana za jedną z najpiękniejszych w Polsce. Nazwę nadano jej od znalezionych w środku szczątków niedźwiedzi z epoki lodowcowej. W środkowej

części jaskini wytyczono oświetloną trasę turystyczną o długości 360 m. Podczas jej zwiedzania wkracza się w świat fantazyjnych stalaktytów, stalagmitów, kaskad i innych form naciekowych.

Najbardziej efektowną częścią tej trasy są Sala Pałacowa oraz Korytarz Stalaktytowy z mostkiem i jeziorkami.

Zamek KsiążZamek Czocha
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Kaplica Czaszek, Kudowa-Zdrój

Ten jedyny w swoim rodzaju obiekt w Polsce był pomysłem proboszcza parafii, który przerażony liczbą ofiar wojen śląskich oraz chorób zakaźnych z XIII wieku,

stworzył jeden wielki grobowiec. Z pomocą parafian w ciągu ośmiu lat zbudowano kaplicę. Obecnie znajduje się w niej ponad 3 tys. ludzkich czaszek i kości.

16



Lądek Zdrój Kudowa Zdrój

W Kotlinie Kłodzkiej znajdują się urokliwe miejscowości uzdrowiskowe - Lądek-Zdrój, Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój oraz Polanica Zdrój.

17



Duszniki Zdrój Polanica Zdrój

18



Muzeum papiernictwa Duszniki Zdrój

Zwiedzając muzeum na żywo zobaczysz, jak wytwarza się papier metodą znaną od średniowiecza. Co więcej – uczestnicząc w warsztatach,

samodzielnie wyczerpiesz swoją kartkę. Możesz także wziąć udział w innych praktycznych zajęciach rozwijających kreatywność, oczywiście z

wykorzystaniem papieru.
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Park Miniatur Minieuroland w Kłodzku

W przepięknym ogrodzie z mnóstwem unikalnych drzew, krzewów i traw ozdobnych możecie zobaczyć czterdzieści makiet przedstawiających słynne budowle

z Europy i świata. Znajdujące się tu miniatury zabytków z ziemi kłodzkiej i Dolnego Śląska są inspiracją do zwiedzania najbliższych okolic.
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Skalne Grzyby

Skalne Grzyby znajdują się w północnym fragmencie Gór Stołowych między Batorowem i Karłowem. Jest to grupa oryginalnie ukształtowanych form skalnych,

rozrzuconych na długości ok. 2 km i na wysokości ok. 680-700 m n.p.m. Skałki mają kształty grzybów, maczug, baszt i bram, a nawet całych murów skalnych. Co

ciekawe większość z tych skalnych rzeźb posiada własne nazwy. Na swojej drodze napotkamy "Borowika", "Skalne Wrota", "Zrośnięte Grzyby", "Pingwinki",

"Piętrowe Grzyby", „Prawdziwka”, „Adama i Ewę” czy też „Kruczą skałę”.
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Leśny park przygody Skalisko w Złotym Stoku

Jedna z największych atrakcji tego typu w Polsce ulokowana jest w lesie w Złotym Stoku nad Złotym Potokiem. Znajdziecie tutaj atrakcje zapewniające moc

wyjątkowych wrażeń. Podczas „spaceru” miedzy drzewami pokonywać będziecie takie przeszkody jak: tyrolki, balansujące pomosty, przejścia siatkowe, skoki

tarzana, małpie mosty, różnego rodzaju kładki czy powietrzny surfing. Najbardziej ekstremalną atrakcją tego miejsca jest tyrolka gigant o długości 1080m.
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Wakacje- okiem 
Wiki

„Lubię wracać tam gdzie 
byłam już...” 

Jest takie miejsce nad 
polskim morzem, do którego 
jeżdżę od lat. To Lubiatowo 
(położone między Jastrzębią 
Górą, a Łebą).

Autor Wiktoria Kazimierska



Wakacje- okiem Wiki

Kocham to miejsce za to, że od rana do 
wieczora mogę obcować z naturą. 
Ośrodek w którym mieszkam położony 
jest w samym lesie, a do wydm i plaży jest 
dosłownie 80 metrów! Rano codziennie 
budzi mnie śpiew ptaków, a zasypiam 
zawsze po nacieszeniu oczu 
najpiękniejszym zachodem słońca. Plaża 
w tym miejscu jest szeroka i  nigdy nie 
jest zatłoczona. 

POLECAM to miejsce wszystkim, którzy 
kochają naturę i spokój. 

Zdradzę Wam, że to miejsce tak jak ja 
pokochał mój redakcyjny kolega Paweł, z 
którym miałam przyjemność spotkać się 
w zeszłym roku i jesteśmy umówieni na 
spotkanie już w lipcu. 24



Wakacje- okiem Wiki

A teraz jeszcze kilka zdjęć z tego 
urokliwego miejsca, aby 
przekonać Was, że warto je 
odwiedzić.

Jak widać na załączonych 
obrazkach jest środek lata, piękna 
pogoda i tłumów nie ma..

Jeszcze mogę Wam zdradzić, że  w 
tutejszym lesie jest czarno od 
jagód i brązowo od  borowików!

A więc przybywajcie. 

Do zobaczenia w Lubiatowie!
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My tzn. ja, mój brat i tata przepłynęliśmy kajakiem „trójką”

najbardziej popularny odcinek szlaku Krutyń – Nowy Most o

długości 20 km (Janek zakończył podróż w Ukcie). Zajęło nam to

około 5 godzin. Pierwsza część naszej trasy czyli odcinek

Krutyń-Ukta to jeden z najłatwiejszych i najbezpieczniejszych -

prowadzi przez rzekę, woda jest płytka i przejrzysta. Łagodny

nurt i szerokie koryto rzeki sprawiają, że poruszanie się tym

odcinkiem nie przysparza żadnych trudności. Można podziwiać

bujną roślinność rosnącą w rzece oraz na jej brzegach. Widoki

są zachwycające.

Krutynia zaraz po wypłynięciu z Ukty zmienia swój

charakter. Koryto rzeki nieco się zwęża, w poprzek

często dodatkowo ograniczają je powalone drzewa.

Brzegi porastają olszyny, osiki, jarzębiny, miejscami

brzozy.

Dla wszystkich, którzy wybierają się na wakacje na Mazury chciałabym polecić spływ kajakiem po rzece

Krutyni. Szlak ten jest uznawany za najpiękniejszy w Polsce. Zaczyna się na Jeziorze Warpuńskim na

Pojezierzu Mrągowskim i kończy za jeziorem Bełdany w miejscowości Ruciane Nida. Cała trasa wodna liczy

około 120 km. Na przepłynięcie całego szlaku musimy zarezerwować od 5 do 7 dni.

Reporter: Julia Groszyk



Ostatni kilkukilometrowy odcinek naszej wyprawy prowadzi przez rezerwat „Dolna

Krutynia”. W jego obrębie Krutynia jest szersza, bardziej kręta i głębsza (głębokość

dochodzi nawet do 7 m). Drzewa nieco odsuwają się od brzegu. W ich miejsce pojawia

się nadbrzeżna, gęsta wodna roślinność, wśród której wypatrujcie rzadkich gatunków, jak

na przykład: storczyki, rosiczki, lilie i sasanki.

Namawiam wszystkich do wspaniałej przygody - spływu kajakiem po

rzece Krutyni. Każdy według własnych możliwości może sobie wybrać

dowolny odcinek i długość przeprawy. Widoki są magiczne. Na całej

naszej trasie nie ma trudnych odcinków, jedyną przeszkodą jest

konieczność przeniesienia kajaków na krótkim odcinku w okolicy młyna

wodnego w Zielonym Lasku (można skorzystać z pomocy). W trakcie

spływu można robić sobie wiele przystanków na odpoczynek. Po

drodze możemy też posilić się w przybrzeżnych punktach

gastronomicznych – polecam „restaurację” w miejscowości Rosocha,

gdzie można zjeść pyszne domowe dania np. naleśniki , pierogi i placki
ziemniaczane

Dla tych którzy wybierają się na wakacje w okolice Pojezierza Drawskiego gorąco polecam

spływ kajakiem rzeką Piławą. Jest to znacznie mniej popularny szlak aniżeli ten Krutynią,

ale równie urokliwy. Byłam tam już dwa razy i w te wakacje będę płynęła kolejny raz.

Pamiętajcie o wcześniejszym zarezerwowaniu kajaków. 27
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Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o książce Karola Maya, „Winnetou”. Opowiada

o przygodach silnego i bardzo inteligentnego mężczyzny, który pojechał ze swoją

ekipą budowlaną na Dziki Zachód, czyli na dawne tereny plemion indiańskich w

Ameryce Północnej, żeby zbudować tam odcinek drogi dla samochodów.

W czasie pracy ekipa napotyka Indian. Główny biały bohater, Old Shatterhand,

czyli dosłownie Stara Grzmocąca Pięść, zostaje wplątany w wojny między dwoma

plemionami. Właśnie jedno z plemion, Apacze, nadają mu to niezwykłe imię i tam

właśnie mężczyzna poznaje tam syna wodza Indian o imieniu Winnetou.

Dalej akcja toczy się błyskawicznie. Bitwy, zasadzki, podstępy, podsłuchiwanie,

bójki, śledzenie, ściganie... w tym wszystkim będzie brał udział Old Shatterhand.

Czy wyjdzie z tych przygód cało? Czy pozostanie u Indian, czy wróci do swojej

ojczyzny? Tego dowiecie się dopiero wtedy, kiedy przeczytacie tę książkę. Bardzo

Wam ją polecam bo to trzy tomy naprawdę świetniej zabawy!

Recenzja Pawła Urzędowskiego



LATO-
OKIEM WIKI 

Lato- to jedna, z tych pór 
roku, na którą czekam z 
utęsknieniem.

A Wy, za co kochacie lato ?

Przedstawię Wam mój 
punkt widzenia!

Autor Wiktoria Kazimierska



LATO- OKIEM WIKI 
Lato to pora roku ciepła, słoneczna, pachnąca, pełna kolorów, kwiatów, owoców i 
zapachów. A wszystko to przy śpiewie ptaków i  szumie drzew.

Na dwa miesiące wakacji każdy z nas czeka z utęsknieniem ( nawet ja,  choć bardzo lubię 
szkołę ).

To czas beztroski, spotkań z przyjaciółmi, zawierania nowych znajomosci, to czas relaksu, 
długich dni i krótkich nocy!

To czas w którym słowo „ możesz” nabiera nowego znaczenia i słyszysz je częściej, niż 
zazwyczaj. 30



LATO- OKIEM 
WIKI

Namawiam Was do śmiałości, 
nowych wyzwań, uśmiechu, 
próbowania nowych smaków, 
aktywności fizycznej, zwiedzania i 
poznawania nie tyko świata, ale 
naszego kraju, który ma wiele do 
zaoferowania.

Niech „ CHCIEĆ, TO MÒC” będzie 
naszą przepustką do lata 2021, 
które uważam za otwarte!!!

31
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Skatepark w parku przy Bażantrni
W tym Parku lubię bywać w weekendy rano, gdy słońce jeszcze
nie piecze. Skatepark ma pokrycie z betonu  z poręczami i murkami, kilkoma małymi 
przeszkodami. Wyposażenie pozwala miłośnikom trików robić różnorodne skoki 😊😉

Czy wiecie ze w Google dostępna jest Rolkowa Mapa Warszawy?

Park Szymańskiego
Chociaż opowiadałam o tym parku w 16 numerze, nie 
mogłam o nim nie wspomnieć dzisiaj ☺ Ten park jest 
idealny dla wszystkich rolkarzy. Znajduje się w nim 1500m 
ścieżek oraz obszerne wrotkowisko, na którym możecie 
robić różne triki.

Pumptrack Kazoora
W tym Parku znajduje się dużo torów i tras rowerowych. 
Triki możecie robić  na górce Kazurce na Ursynowie 
(specjalnie do tego przygotowanej). UWAGA! Można tam 
jeździć od 12 lat!!!!

Lato to czas na rolki! Dla miłośników rolek, deskorolek i 

hulajnóg  przygotowałam moje ulubione miejsca w 

Warszawie do jeżdżenia.

Gdzie na rolki?

Pumptrack Kazoora

Park Szymańskiego - wrotkowiskoSkatepark w parku przy Bażantrni

Reporter Marysia Tryputen
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Faktycznie, słowiki nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. Rdzawy ma cały spód ciała 

biały, a wierzch - jasnobrązowy. Natomiast słowik szary wygląda bardzo 

podobnie, ale wierzch ciała ma szary. Trudno go spotkać, bo lubi gęste i 

podmokłe lasy liściaste, a tam trudno wypatrzeć małego ptaka. Czasem, choć 

rzadko, pojawia się w parkach i ogrodach. Nie wyróżnia się raczej niczym oprócz 

śpiewania, ale potrafi to robić tak wspaniale, że zachęcam was bardzo, żebyście 

go wypatrywali!

Dzisiaj, ponieważ mamy piękne, ciepłe lato, opowiem wam o słowiku. Nazwę tego ptaka znacie 

pewnie świetnie z literatury, na przykład z wiersza „Spóźniony słowik” Juliana Tuwima, lub baśni 

Christiana Andersena „Słowik”. To ptak, który stał się tak znany nie dlatego, że łatwo go spotkać, 

tylko dlatego, że przepięknie śpiewa. Mogę to potwierdzić, bo ostatnio zobaczyłem go po raz 

pierwszy i usłyszałem jego śpiew.

W Polsce żyją dwa gatunki słowików, ale to słowik rdzawy śpiewa naprawdę ślicznie. Słowik 

szary nie śpiewa aż tak pięknie, ale za to łatwiej go spotkać i pewnie dlatego w literaturze często 

mowa jest właśnie o szarym, niepozornym ptaszku. 

Reporter Paweł Urzędowski

Dookoła świata 
z ptakami



Może odpocząć i pomyśleć  o planach na następny rok?

A może popływać w ciepły 
dzień?

Albo spędzić czas najlepszym przyjacielem?

Nasza cudowna planeta Primus

Autor Marysia Tryputen
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Może zacząć trenować karate? Nasza cudowna planeta Primus

Przygody czekają na nas! 
Lato będzie niezapomniane!!!

Lub nauczyć się tańczyć HIP-HOP?

Autor Marysia Tryputen
35



Reporter Wiktoria Kazimierska



Chciałabym Wam gorąco polecić na czas letni niesamowity 
film z 1998 roku, w reżyserii samego Roberta Redforda, 
który gra w nim również tytułowa rolę- zaklinacza koni.

Film ten przedstawia wzruszającą historię opowiedzianą w 
wyjątkowy sposób. 

Jest to historia kilkunastoletniej dziewczynki ( w tej roli 
młoda Scarlett Johansson ), która na przejażdżce konnej 
ulega tragicznemu wypadkowi. Życie swoje zawdzięcza 
swojemu koniu, który ratując ją, był gotowy poświecić 
siebie…

Niestety wskutek tego wypadku koń nie tylko odniósł 
straszne obrażenia fizyczne, ale również psychiczne… jest 
obawa, że nigdy już dziewczynka nie będzie mogła na nim 
jeździć…

37



I tu zaczyna się heroiczna walka mamy dziewczynki ( w tej roli Kristin Scott 
Thomas) o uratowanie konia. Nie zgadza się ona na uśpienie go, postanawia 
przemierzyć z córką i koniem w przyczepie pół Ameryki. Aby dotrzeć do 
zaklinacza koni-człowieka, który potrafi zrozumieć i wyleczyć psychikę koni..

Czy mu się uda…? 

Polecam Wam również do przeczytania książkę, pod tym samym tytułem.

Film został nakręcony na podstawie tej książki właśnie. 

POLECAM NA LETNIE DNI KSIĄŻKĘ, A NA WIECZÓR FILM.

Ta historia podobna jest do historii mojego psa Leo, który w połowie lutego 
zaczął kuleć, a po dwóch dniach przestał chodzić… poważnie zachorował. 
Moja mama nie poddała się również, walczyła o jego zdrowie z pomocą 
rehabilitantów i neurologów dzień i noc! 

10 dni temu po ponad 3 miesiącach Leo na nowo zaczął chodzić!!!

Historia LEO skończyła się HAPPY ENDEM, a ja znów mogę chodzić z nim na 
spacery, i jestem bardzo szczęśliwa!!!

38
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W dzisiejszym wakacyjnym numerze, opowiem wam o letnich filmach które proponuję wam zobaczyć podczas odpoczynku. Może  znajdz iecie w nich pomysły jak 

spędzić to lato w ciekawy sposób?

Jak planujesz spędzić wakacje? Co powiesz na zwiedzanie starego zamku położonego w przerażającym miejscu i mającego tajemniczą

historię? A może żyły tam wampiry? Albo mieszkają tam teraz... i Frankenstein, Mumia... Upiorne miejsce! Albo nie?

Chłopiec o imieniu Jonny wybiera się w poszukiwaniu przygód. Wędruje jakiś czas, aż w końcu znajduje hotel. Wampirzyca o imieniu

Mavis prowadzi nudne życie, nie wychodząc z hotelu jej taty. Cały dzień sprząta albo czyta książki. Wokół wszystko jak zwykle - potwory,

które są klientami hotelu i nudne dni…

Pewnego dnia za próg ich hotelu dla potworów wchodzi ZWYCZAJNY CZŁOWIEK! Oczywiście, mieszkańcy hotelu są zdziwieni tak

niezwykłym dla nich zjawiskiem. Jak się wszystko skończy? Czy chłopiec trafi w tarapaty? Obejrzyjcie ten film, a się dowiecie!

Ciekawostka! Początkowo głosu Mavis miała udzielać Miley Cyrus, jednak zrezygnowała i jej rolę przejęła Selena Gomez.

Reporter Marysia Tryputen
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Lubisz humor, tajnych agentów i super złodziei? Obowiązkowo obejrzyj ten serial.

Zaczęły się wakacje, ale co robić? Ci chłopcy nigdy nie zadają takiego pytania!

Dwaj bracia mają talent do robienia ciekawych budowli, ale nie małych jak można przypuszczać, a ogromnych! Jak tory, zamki, parki

rozrywki i dużo innych! Rodzice nigdy nie zauważają talentu chłopców. Ale prace i zabawy utrudnia im siostra - „bardzo dorosła”

nastolatka Fretka. Dodatkowo mają pupila Fineasza - dziobaka o imieniu Pepe, który jest tajnym agentem. Pepe robi tajne misje, w

tym czasie, kiedy chłopcy pracują nad pomysłami.

Bardzo lubię ten serial animowany i oglądałam wszystkie sezony przynajmniej 3 razy😃 Zdecydowanie polecam wszystkim!
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Lubisz romantykę, komedię i filmy przygodowe? Zachęcam was do obejrzenia tego filmu!

Hipoteza głosi, że na świecie jest przynajmniej jeden człowiek podobny do ciebie. Dużo ludzi sądzi, że to tylko

mit, ale ten film się z tym nie zgadza!

Dwie dziewczynki Amanda i Alyssa są totalnym przeciwieństwem! Amanda jest sportowa i jest sierotą, a Alyssa

jest inteligenta, bogata i ma tylko ojca. Można pomyśleć- co je łączy? Chyba nic… Jeżeli tak myślicie to nie

macie racji! Mianowicie, dziewczynki są podobne do siebie jak dwie krople wody! Przypadkowym trafem

spotykają się i decydują się wymienić i „spróbować” życia swojej ‘bliźniaczki’. Każda z nich ma swoją misję do

spełnienia. Jedna ma zepsuć ślub taty Alyssy, a druga doprowadzić do nowego?

(ang. It Takes Two, 1996) – komedia reżysera Andy’ego Tennanta

Obsada:

Mary-Kate Olsen ,  Ashley Olsen jako Alyssa Callaway/Amanda Lemmon

Steve Guttenberg jako Roger Callaway (milioner, ojciec Alyssy)

Kirstie Alley jako Diane Barrows (wychowawczyni w sierocińcu)

Philip Bosco jako Vincenzo
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Już zaplanowaliście jak spędzicie swoje lato? Bohater tego filmu ma już plan!

Gregory chce spędzić całe lato grając w gry komputerowe. Tylko jak to zrobić gdy ojciec jest tuż obok? Mężczyzna przyłapuje syna i decyduje 

żeby Gregory spędził lato aktywnie. Kluby, miejsca odpoczynku, gry i zabawy na dworze…. Biedny chłopiec jest w pułapce….

Lubisz komedie? Zapraszam do obejrzenia tego filmu!!!

Obsada:

Zachary Gordon, Robert Capron, Devon Bostick

(oryg. Diary of a Wimpy Kid: Dog Days, 2012)



Czy Wy już też nie możecie doczekać się WAKACJI, tak jak JA? Mam nadzieję, że tak. Nie wiem z czym Wam się kojarzą wakacje, ale mnie z upałami.
A na upały najlepsza jest woda. A jak woda, to z kostkami lodu. Mój magiczny przepis na kostki lodu znajdziecie poniżej☺

Dziennik Kucharza

Szef kuchni 
Aleksandra Cegieła
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Zjedz lody o smaku, którego nigdy 
wcześniej nie próbowałaś

To może być ciekawy eksperyment. Możesz 
kierować się nazwą, kolorem bądź zapytaj o 
radę sprzedawcę.

Pobaw się w turystę we własnym mieście i 
odkryj okolicę

Poszperaj w internecie lub zapytaj starszych 
sąsiadów. Na pewno znajdziesz coś ciekawego i 
mniej znanego. A może napiszesz nam co 
znalazłeś?

Zatańcz w deszczu

Pobiegaj boso po trawie

To wspaniałe uczucie, przekonajcie się sami …

Idź na spacer nocą

Nie musimy rano iść do szkoły dlatego możemy 
nie chodzić wcześniej spać. Poproś kogoś 
starszego o towarzystwo, będzie przyjemniej i 
bezpieczniej.

Popuszczaj kaczki na wodzie

Nie wiesz jak to się robi? Stań nad brzegiem jeziora lub 
stawu, weź płaski kamień i rzuć go tak, ażeby odbił się 
kilka razy o lustro wody. Zróbcie zawody rodzinne!

Zrób wielkie bańki mydlane

Zrobisz to w wakacje i jesteś gotowy na Święta Bożego 
Narodzenia by napisać list do Świętego Mikołaja

Wstań skoro świt i podziwiaj wschód słońca.

Kiedy chodzimy do szkoły nie mamy na to 
czasu. Rankiem możemy przy okazji iść też na 
spacer. Będzie to niezapomniane przeżycie.

Zrób listę prezentów, które chciałabyś / chciałbyś 
dostać.

Trochę płynu do naczyń, słomka i odrobina gliceryny i … 
zabawa gotowa ☺. 

Pewnie nie raz taką scenę oglądałeś w filmie. 
Może sam spróbujesz to zrobić. Nie zapomnij 
później się wysuszyć i wypić ciepłą herbatę.

Przygotowała: Julia Groszyk i Maria Tryputen

Lista Prezentów:

.........

………

………
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Friday 1 Friday 2 Friday 3 Friday 4

Friday 5 Friday 6 Friday 7 Friday 8

Friday 9 Friday 10 Friday 11 Friday 12

Friday 13 Friday 14 Friday 15 Friday 16

https://www.primus.com.pl/images/Dokumenty2021/Friday1.pdf
https://www.primus.com.pl/images/Dokumenty2021/Friday1.pdf
https://www.primus.com.pl/images/Dokumenty2021/Friday2.pdf
https://www.primus.com.pl/images/Fotki2021/Friday_nr3.pdf
https://www.primus.com.pl/images/Dokumenty2021/friday_4_6.pdf
https://www.primus.com.pl/images/Dokumenty2021/Friday_nr5.pdf
https://www.primus.com.pl/images/Dokumenty2021/Friday_6_6.pdf
https://www.primus.com.pl/images/Dokumenty2021/friday_7_41.pdf
https://www.primus.com.pl/images/Dokumenty2021/8_52.pdf
https://www.primus.com.pl/images/Dokumenty2021/friday_4_4_9.pdf
https://www.primus.com.pl/images/Dokumenty2021/friday_10_5.pdf
https://www.primus.com.pl/images/Dokumenty2021/Friday_11_51.pdf
https://www.primus.com.pl/images/Dokumenty2021/Friday_nr_12.pdf
https://www.primus.com.pl/images/Dokumenty2021/Friday_8_2021_13_v_5.pdf
https://www.primus.com.pl/images/Dokumenty2021/Friday_14_n9-2021.pdf
https://www.primus.com.pl/images/Dokumenty2021/Friday_nr15_10-2021.pdf
https://www.primus.com.pl/images/Dokumenty2021/Fiday_nr_11_2021_16.pdf
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Napiszcie do nas 😊,

czy oczekujecie na nowe spotkania 
z naszym magazynem?! 

Czekamy na wasze listy! 

Napisz do nas w czacie Teams
do Marysi Tryputen

Lub  Julii Groszyk
albo na adres fridaynews47@gmail.com!

Drodzy Czytelnicy,

Mamy nadzieję, że nasz magazyn

Wam się spodobał! 

Przez cały rok byliśmy razem i staraliśmy się 

umilić Wam ten Covid-owy czas. Myślimy, że 

chociaż troszeczkę nam się to udało 😉. Przed 

nami wakacje! Spędźcie je najlepiej jak możecie!

Życzymy Wam DUZO słońca, uśmiechu, 

przygód i niezapomnianych chwil!

Do zobaczenia!

Czy wrócimy do was??? 😎😉

mailto:fridaynews47@gmail.com

