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Szanowni Gimnazjaliści, Drodzy Czytelnicy! 

    Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Gazetki 

Uczniowskiej i życzymy udanego pobytu w naszej szkole.  

Zapraszamy we wrześniu do współpracy z redakcją, która łączy 

zainteresowanie mediami z 

przyrodą, biologią i dobrą 

literaturą. Kącik kulinarny w 

Kuźni Talentów Kulinarnych 

jest rzeczą oczywistą.  

Redakcja "SM" 

 

Dla Was się budujemy! 

 
 
 



2 

 

 

Aktualne, wiosenne tematy 

 

Przyrodnicze walory wiosny 

 

               Wiosną wszystko zmienia się bardzo szybko. Codziennie widać, 

jak na drzewach pojawiają się nowe liście, a w parkach zielenieje trawa i 

zjawiają się kolorowe, pachnące kwiaty. Na przedwiośniu zakwitają 

również pierwiosnki o żółtych kwiatach, niebieskie przylaszczki pospolite i 

fiołki wonne, purpurowa kokorycz pusta. Rozkwitają łąki, nabierając 

pięknych kolorów, które przyciągają pożyteczne owady. Pokazują się 

również zwierzęta, które zapadły w głęboki sen. Ptaki wracają do nas z 

ciepłych krajów, można zauważyć już bociany. Na zewnątrz jest coraz 

cieplej i przyjemniej, słońce świeci mocniej, a dni są dłuższe. To sprawia, 

iż wiosna jest z pewnością jedną z najwspanialszych pór roku. 

 

Się buduje! 

 

               Rozpoczęła się rozbudowa szkoły w Murowanej Goślinie, która 

należy do Zespołu Szkół w Bolechowie. Aktualnie budynek posiada dwie 

kondygnacje, na których znajdują się sale lekcyjne, piwnice i poddasze 

również wykorzystywane do celów edukacyjnych. Budynek nie jest 

przystosowany do osób niepełnosprawnych, brakuje również sali 

gimnastycznej. Dzięki wykonanym pracom uczniowie będą mieli 

nowoczesne warunki do nauki zawodu. Po zakończeniu rozbudowy szkoła 



3 

 

zyska całkowicie nową część budynku z czterema salami dydaktycznymi 

(dwie pracownie językowe i dwie komputerowe), pracownię 

gastronomiczną z zapleczem i salą bankietową, szatnie, pomieszczenie 

administracyjne, salę sportową z zapleczem (hura!) oraz pomieszczenia 

sanitarne i techniczne. Natomiast w istniejącym budynku przewidziano 

przygotowanie sześciu sal dydaktycznych, pomieszczeń sanitarnych, 

biurowych oraz pracowni hotelarskiej z recepcją i treningowym pokojem 

hotelowym. 

Sale lekcyjne wyposażone zostaną w odpowiednie instalacje 

umożliwiające zamontowanie rzutnika multimedialnego, ekranu oraz 

laptopa z dostępem do internetu, bez czego trudno wyobrazić sobie 

dzisiejszą szkołę. Zainstalowany zostanie również monitoring i 

klimatyzacja. Przy planowaniu modernizacji wzięto również pod uwagę 

potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Budynki nie będą miały barier 

architektonicznych. Na terenie wokół placówki, oprócz małej architektury 

krajobrazu, powstaną również miejsca parkingowe.  

Dzięki modernizacji powstanie nowoczesna sala obsługi, która stworzy 

możliwości ekspozycji dań przygotowanych w pracowni gastronomicznej, 

organizacji konkursów gastronomicznych w komfortowych warunkach 

oraz realizacji uroczystości szkolnych. Blisko dwuletnie prace przy 

powstaniu całkowicie nowej części szkoły nie zakłócą prowadzenia zajęć 

lekcyjnych. Rozbudowę starego budynku przewiduje się w okresie 

wakacyjnym. 

 

Bankiet i już! 
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              25 stycznia odbył się bankiet noworoczny organizowany przez 

burmistrza Murowanej Gośliny Dariusza Urbańskiego, na którym 

uczniowie naszej szkoły zajmowali się "czymś dla ciała". Uczniowie byli 

podzieleni na dwie grupy - poranną, na której wszystko było dopinane na 

ostatni guzik - oraz popołudniową, ich zadaniem była obsługa gości 

zgromadzonych na sali. Młodzież spisała się na 100% - jak powiedział 

burmistrz. Nic dziwnego - to nasza młodzież! 

 

Nasi na Kongresie 

              Przedstawiciele Zarządu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół 

w Bolechowie w składzie: Paweł Stocki, Kryspin Dreher, Maja Tyl, Szymon 

Popkowski oraz Patrycja Olszewska wraz z opiekunkami uczestniczyli w 

Poznańskim Kongresie Samorządów Uczniowskich. Organizatorem 

wydarzenia była Młodzieżowa Rada Miasta Poznania. Część pierwszą 

spotkania wypełniła dyskusja panelowa na temat roli samorządów w 

kształtowaniu świadomości obywatelskiej. Część druga odbyła się w 

dwóch grupach warsztatowych.  

 

Wywiad z VIP, czyli z Wicedyrektor Małgorzatą 

Krzysztoń rozmawia Paweł Stocki 

"Aby potem było lepiej!" 

Paweł Stocki: Nie sądzę, by przedstawianie Pani naszym czytelnikom 

było konieczne, także, bez zbędnego przedłużania - witam serdecznie. 

    Małgorzata Krzysztoń: Witam. 

PS: Tematem dzisiejszej rozmowy będzie nasza szkoła, ale na wstępnie 

chciałbym jeszcze zapytać, jak znosi Pani aktualnie panujące 
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temperatury? (rozmawiano przed aktualną piękną aurą - red.) 

MK: Bardzo dobrze! Lubię zimno, motywuje mnie. Brakuje mi tylko 

śniegu, dzięki któremu mróz miałby większy urok. 

PS: Coś w tym jest. Wiem, że nasza placówka oferuje wiele możliwości 

edukacji dla ludzi w różnym wieku. Czy mogłaby Pani przybliżyć dostępne 

opcje? 

MK: Szkoła w Murowanej Goślinie oferuje edukację w Technikum 

Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Hotelarstwa. 

Uczniowie, którzy kończą szkołę gimnazjalną, a obecnie w zasadzie już 

szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, po klasie trzeciej 

przychodzą do nas do szkoły i kontynuują naukę. Oferujemy również dla 

takich uczniów edukację w Branżowej Szkole I Stopnia, w klasie 

patronackiej firmy Solaris Bus and Coach S.A. oraz w klasach 

wielozawodowych - mogą wybrać zawód, w którym chcieliby się uczyć, 

znaleźć pracodawcę z pomocą Cechu Rzemieślników, Kupców i 

Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie, a kształcić się u nas. Oferujemy 

również naukę w Liceum dla Dorosłych, dla osób które są już pełnoletnie, 

a chciałyby podwyższyć swój poziom edukacyjny. 

PS: Dziękuję za szczegółową odpowiedź. Uczniowie na poszczególnych 

profilach mogą liczyć na różnego rodzaju kursy, czy praktyki zawodowe. 

Czy mogłaby Pani rozwinąć również ten temat? 

MK: Przyszli Technicy Żywienia odbywają czterotygodniowe praktyki, 

natomiast Technicy Hotelarstwa - dwa razy po cztery tygodnie. Uczniowie 

Branżowej Szkoły I Stopnia w klasie pierwszej trzy dni uczą się w szkole, 

dwa dni u pracodawcy, w klasie drugiej i trzeciej - trzy dni u pracodawcy, 

dwa dni w szkole, raz w roku wyjeżdżają też na miesięczny kurs, natomiast 

klasy patronackie firmy Solaris Bus and Coach dwa dni są w szkole, dwa 
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dni w Solarisie i jeden dzień uczą się w szkole w Swarzędzu. 

PS: Podziwiam, że zapamiętuje Pani to wszystko. Dla najlepszych uczniów 

przewidziane jest stypendium. Jakie warunki trzeba spełnić, by je 

otrzymać i jak wielu osobom się to udaje? 

MK: Stypendia Rady Powiatu otrzymują uczniowie szkół prowadzonych 

przez Powiat Poznański, w których nauka kończy się egzaminem 

maturalnym, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali średnią ocen 

co najmniej 5.0. Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia można otrzymać 

w jednej z dwóch kategorii. Po pierwsze, jako uczeń szkoły prowadzonej 

przez Powiat Poznański, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami w 

dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub 

ubiegłym roku szkolnym. Nagrody otrzymują laureaci konkursów i 

olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego. Po drugie, jako uczeń 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej - obecnie Branżowej Szkoły I Stopnia - 

prowadzonej przez Powiat Poznański, który za ostatni rok szkolny spełnił 

następujące kryteria: średnia ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów 

zawodowych, z przedmiotów ogólnokształcących nie niższa niż 4,0, 

wzorowa ocena z zachowania, brak oceny niedostatecznej z 

jakiegokolwiek przedmiotu. W październiku 2017 roku czternaścioro 

uczniów ze szkoły w Murowanej Goślinie oraz dwoje absolwentów 

otrzymało stypendia Rady Powiatu oraz nagrody Starosty Poznańskiego. 

PS: W ostatnim czasie niewątpliwie gorącym tematem jest trwająca 

rozbudowa naszej szkoły. Może pani streścić najważniejsze informacje 

dotyczące tego przedsięwzięcia? 

MK: 22 lutego został przekazany przez inwestora - Powiat Poznański - 

teren budowy  firmie, która zajmie się rozbudową szkoły, tj. filmie Jack-

Bud. Z działaniami pewnie trzeba będzie trochę poczekać, ze względu na 
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mrozy o których już mówiliśmy, ale pierwsze ruchy zostały już 

poczynione. Rozbudowa jest zaplanowana na piętnaście miesięcy, czyli 

spodziewamy się, że rocznik 2019/20 będzie już mógł uczyć się w nowym 

budynku. W nowej części powstanie to, czego nam najbardziej brakuje, 

czyli zaplecze sportowe: sala gimnastyczna, siłownia, do tego oczywiście 

toalety, szatnie, prysznice. Powstanie też pracownia gastronomiczna z salą 

obsługi - obecnie mamy pracownię, lecz brakuje miejsca, gdzie 

moglibyście eksponować to wszystko, co w pracowni przygotujecie - tę 

funkcję spełni właśnie sala obsługi. Powstanie czytelnia, gdzie będziecie 

mogli w spokoju poczytać książki, spędzić czas, a także miejsce, gdzie 

będziecie mogli spędzać przerwy; dzisiaj siedzicie na schodach, na 

korytarzach - to nie jest sytuacja komfortowa, a chcemy Wam ją 

polepszyć. Nowoczesne sale informatyczne i  językowe znacząco wpłyną 

na rozwój umiejętności uczniów w zakresie języków obcych i technologii 

informatycznych. Z kolei na górnym piętrze, w starej części, czyli tej, w 

której obecnie jesteśmy, powstanie pracownia hotelarska w formie 

jednostki mieszkalnej. 

PS: Mam w takim razie cichą nadzieję, że, by pograć w piłkę na nowej 

hali, nie będę musiał powtarzać żadnej klasy (śmiech). 

MK: Wygląda na to, że masz jeszcze szansę - Twój rocznik powinien 

"załapać się", będąc w czwartej klasie. 

PS: Szczerze na to liczę. Jak grono nauczycieli zareagowało na wieść o 

nadchodzącej przebudowie? 

MK: Wszyscy bardzo się ucieszyliśmy, ponieważ już od kilkunastu lat 

kwestia rozbudowy naszej szkoły była aktualna. Jesteśmy bardzo 

wdzięczni Panu Staroście Poznańskiemu Janowi Grabkowskiemu oraz 

Panu Wicestaroście Tomaszowi Łubińskiemu, za to, że ta rozbudowa staje 
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się faktem (dziś widać to gołym okiem! - dop. red.). Chcieliśmy też 

podziękować wszystkim osobom zaangażowanym, które nam pomagały, 

lokalnej społeczności, Cechowi Kupców, Rzemieślników i 

Przedsiębiorców, wszystkim, którzy zaangażowali się w plan, który w 

końcu dochodzi do skutku. 

PS: W takim razie pozostaje mi życzyć i Pani, i sobie pomyślnej realizacji 

zaplanowanego projektu. Dziękuję za rozmowę. 

MK: Dziękuję bardzo. Prosimy o wyrozumiałość podczas rozbudowy - bo 

pewnie jakieś utrudnienia będą, ale przeszkody zawsze są konieczne, aby 

potem było lepiej. 

Kącik kulinarny 

 

"Pan Tadeusz" od kuchni 

                Nawet wieszcz musi zjeść... W myśl tej zasady przejrzeliśmy 

Soplicowski kram kulinarny i znaleźliśmy - mniam! 

DANIA MIĘSNE:  

- Chołodziec Litewski 

- Bigos 

- Zrazy 

- Raki 

- Kurczęta 

- Kisiel  

- Pieczyste (pieczeń z różnych gatunków mięs) 

- Dziczyzna - comber 

WAZY - (zupy) 

- Barszcz królewski 
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- Rosół staropolski 

- Kontuzy -bulion z kurczęta  

- Arkas - potrawa z mleka słodkiego  

- Chłodnik zabielany  

RYBY: 

- Łososie suche dunajeckie 

- Kawijary weneckie  

- Kawijary tureckie  

- Szczuki  

- Flądry 

- Karpie Ćwiki 

- Karpie szlachetne  

- Sekret kucharski - ryba nie krojona  

- Rydze świeże, solone  

WĘDLINY: 

- Półgęski tłuste 

- Kumpia - wieprzowa szynka wędzona  

- Skrzydliki ozoru - płatki z języków zwierząt 

DESERY: 

- Arbuz 

- Winogrona 

- Brunele - śliwki 

- Legumina 

- Blemas - galaretka migdałowa  

NAPOJE: 

- Herbata  

- Kawa + śmietana 
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- Mleko 

- Miód 

- Kompoty 

NAPOJE ALKOHOLOWE: 

- "Węgrzyn" - wino węgierskie 

- "Malaga" - wino hiszpańskie (deserowe) 

- "Lipiec" - miód lipowy  

- "Dębniak" - miód pitny  

- "Bernardynka" - nalewka ziołowa  

- Wódka 

- "Gold wasser" - wódka gdańska 

- Szampan 

- Tokaj 

- Ponch 

- Piwo 

- Gorące bielone śmietaną piwo z twarogiem 

 

Wiosenne gotowanie 

Wiosenne smoothie 

Składniki: 

*świeże liście szpinaku (około  100 g) 

*2 średniej wielkości banany 

*duża pomarańcza 

*jabłko 

*2 mandarynki 

*200 ml wody niegazowanej 

Przygotowanie: 
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1. Szpinak wyjmujemy z opakowania i dokładnie płuczemy pod bieżącą 

wodą. 

2. Przygotowujemy owoce: banany obieramy ze skóry i kroimy na pół, 

mandarynki oraz pomarańczę obieramy i dzielimy na mniejsze kawałki, 

jabłko kroimy na ćwiartki i wykrawamy "środek". 

3. Do blendera wsypujemy szpinak i zalewamy go wodą. Uruchamiamy 

urządzenie i czekamy do momentu aż szpinak stanie się jednolitą masą. 

4. Do tak powstałej masy dodajemy banany, części jabłka oraz 

mandarynek i pomarańczy. Blendujemy. Tak powstały koktajl 

przelewamy na szklanek lub słoików do smoothie i koktajli. 

Smacznego!!! 

Sałatka wiosenna 

Składniki: 

250 g wędzonej piersi z kurczaka 

4 jajka ugotowane na twardo 

pęczek rzodkiewek (ok. 10 sztuk) 

1 średni ogórek lub pół dużego 

pęczek szczypiorku 

3 łyżki majonezu 

2 łyżki gęstego jogurtu (najlepiej greckiego) 

sól, pieprz 

do podania: cykoria lub sałata lodowa 

Przygotowanie: 

1.Wędzoną pierś kurczaka pokrój w niewielką kostkę. Jajka obierz i pokrój 

w grubszą kostkę. 

2.Rzodkiewki, ogórek i szczypiorek umyj starannie i osusz. Rzodkiewki 

pokrój na półplasterki.  
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3.Ogórek obierz, przekrój na ćwiartki i wykrój gniazda nasienne (dzięki 

temu sałatka nie będzie wodnista), pokrój w grubszą kostkę. Szczypiorek 

posiekaj. 

4.Wszystkie składniki włóż do dużej miski. Część szczypiorku i rzodkiewki 

zostaw do posypania sałatki. 

5.W małej miseczce połącz majonez i jogurt, dopraw solą i świeżo 

mielonym czarnym pieprzem. 

6.Sos jogurtowo-majonezowy dodaj do pokrojonych składników. 

Wymieszaj ostrożnie. Przełóż do cykoriowych łódeczek lub sałacianych 

miseczek. Posyp szczypiorkiem i udekoruj rzodkiewką. 

 

Żurek  

Składniki: 

         500 g surowej białej kiełbasy 

         1 włoszczyzna 

         1 cebula 

         1 ząbek czosnku 

         1 plasterek suszonego borowika 

Przyprawy: 1 i 1/2 łyżeczki soli, kilka ziaren pieprzu, 2 listki laurowe, 5 

ziaren ziela angielskiego, 2 łyżeczki suszonego majeranku, świeżo 

zmielony pieprz. 

     250 - 500 ml żurku (zakwasu żytniego) 

     100 ml śmietany (opcjonalnie) 

   Przygotowanie: 

   Do większego garnka włożyć obrane i opłukane warzywa z włoszczyzny, 

obraną cebulę i czosnek, suszonego borowika, przyprawy. 

Wlać 1,5 litra zimnej wody i zagotować. 
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Zmniejszyć ogień, przykryć i gotować przez ok. 40 min. do miękkości 

warzyw. 

Dodać opłukaną białą kiełbasę i gotować na małym ogniu przez ok. 15 

minut. 

Zupę przecedzić przez sito do czystego garnka. 

Dodać żurek - zakwas (przed użyciem dokładnie wymieszać) w ilości do 

smaku i co chwilę mieszając zagotować. 

Gotować na małym ogniu przez 1-2 minuty. Można zaprawić śmietaną i 

doprawić świeżym czosnkiem oraz świeżo zmielonym pieprzem. 

Podawać z pokrojoną kiełbasą, ugotowanym jajkiem i suszonym 

majerankiem. Do zupy można też dodać pokrojoną w kosteczkę 

ugotowaną w wywarze marchewkę. 

                                                       Smacznego! 

Trochę kultury 

Nowości filmowe 

Lady Bird 

Rok z życia zbuntowanej dziewczyny, która uczy się w katolickim liceum.  

Reżyseria: Greta Gerwig 

Scenariusz Greta Gerwig 

Gatunek: Komedia 

Produkcja: USA 

Premiera: 2 marca 2018 (Polska)  

Pitbull. Ostatni pies 

Po śmierci Soczka policjanci z warszawskiej komendy rozpoczynają 

śledztwo. Na wezwanie komendanta do stolicy przybywają Nielat zwany 

http://www.filmweb.pl/film/Pitbull.+Ostatni+pies-2018-795063
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Quantico, Metyl oraz Despero, którzy mają za zadanie powstrzymać gangi 

walczące między sobą o miasto.  

Reżyseria: Roar Uthaug 

     Scenariusz: Geneva Robertson-Dworet Alastair Siddons 

Gatunek: Przygodowy 

Produkcja: USA, Wielka Brytania 

Premiera: 6 kwietnia 2018   

Tomb Raider 

Lara Croft wyrusza w swoją pierwszą ekspedycję, aby odnaleźć 

zaginionego ojca na niezbadanej wyspie u wybrzeży Japonii. 

Reżyseria: Roar Uthaug 

 Scenariusz: Geneva Robertson-Dworet Alastair Siddons 

Gatunek: Przygodowy 

Produkcja: USA, Wielka Brytania 

Premiera: 6 kwietnia 2018  

Maria Magdalena 

Portret Marii Magdaleny, która dołącza do Jezusa podczas jego wędrówki. 

Reżyseria:  Garth Davis 

Scenariusz: Helen Edmundson, Philippa Goslett 

Gatunek: Dramat 

Produkcja: Wielka Brytania 

Premiera: 6 kwietnia 2018  

Paweł, apostoł Chrystusa  

Opowieść o św. Pawle to historia jednego z najzagorzalszych 

przeciwników Chrystusa, nawróconego faryzeusza, który dzięki swej 

wierze i oddaniu stał się najważniejszym, najbardziej wpływowym 

apostołem. 

http://www.filmweb.pl/film/Tomb+Raider-2018-557479
http://www.filmweb.pl/person/Geneva+Robertson+Dworet-2333249
http://www.filmweb.pl/person/Alastair+Siddons-1028414
http://www.filmweb.pl/film/Maria+Magdalena-2018-772096
http://www.filmweb.pl/film/Pawe%C5%82%2C+aposto%C5%82+Chrystusa-2018-796699
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Reżyseria:  Andrew Hyatt 

Scenariusz: Andrew Hyatt 

Gatunek: Historyczny 

Produkcja: USA 

Premiera: 6 kwietnia 2018 

 

Nowości czytelnicze 

 

Michael Wolff - Ogień i furia. Biały Dom Trumpa.  

Bestseller czytelniczy w Stanach Zjednoczonych. Zawiera ponad 200 

rozmów autora z pracownikami Białego Domu oraz administracji 

Trumpa. Zakreśla niepokojący obraz zdrowia psychicznego 

prezydenta oraz kwestionuje jego zdolność do kierowania państwem. 

 

 Guillermo del Toro, Daniel Kraus- Kształt Wody.  

Porywająca baśń z historią niezwykłej miłości w tle, rozgrywająca się 

w realiach zimnej wojny Tajny rządowy Ośrodek Badań Kosmicznych 

Occam w Baltimore otrzymuje do analizy niezwykły obiekt: 

ziemnowodną humanoidalną istotę schwytaną w Amazonii. W 

laboratorium toczy się zażarta dyskusja: co zrobić ze stworem. W 

międzyczasie pomiędzy istotą a opiekującą się nim w tajemnicy jedną 

z woźnych, niemą kobietą, która porozumiewa się ze stworem za 

pomocą języka migowego, nawiązuje się dziwna i głęboka więź. Na 

podstawie książki powstał film. 

 

C.J. Tudor- Kredziarz.  
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Rok 1986. Eddie i jego przyjaciele dorastają w sennym angielskim 

miasteczku. Spędzają czas, jeżdżąc na rowerach i szukając wrażeń. 

Porozumiewają się kodem: rysowanymi kredą ludzikami. Pewnego 

dnia jeden tajemniczy znak prowadzi ich do ludzkich zwłok. Od tej 

chwili wszystko zmienia się w ich życiu.  

Rupi Kaur- Słońce i jej kwiaty.  

Po fenomenalnym tomiku "Mleko i miód" przyszedł czas na "Słońce i 

jej kwiaty". Jest to zbiór wierszy o smutku, porzuceniu samej siebie, 

miłości, poszukiwaniu własnych korzeni. Autorka pisze w prosty 

sposób nie ma drugiego dna albo metafor, każdy zrozumie to co 

chciała przekazać. Tomik podzielony jest na rozdziały nawiązujące do 

tytułu: więdnięcie, opadanie, zapuszczanie korzeni, wschodzenie i 

rozkwitanie.  

 

Kathleen McAuliffe- Pasożyty w twoim mózgu.  

Jak małe stworzenia manipulują naszym zachowaniem. Pasjonujące 

śledztwo w poszukiwaniu niezliczonych sposobów, za pomocą 

których pasożyty kontrolują sposób myślenia, czucia i działania 

innych zwierząt – w tym ludzi. .Te małe organizmy mogą przeżyć 

wyłącznie w ciałach innych stworzeń i z punktu widzenia ewolucji 

mają wiele powodów, aby manipulować zachowaniem swoich 

żywicieli, co ujawnia książka Kathleen McAuliffe. 

 

 
 

 
 
    

Redakcja wydania: redaktor naczelna - Katarzyna Witkowska, zastępca - Paweł Stocki. 

W. Rosół, J. Mazurkiewicz, J. Gronowska, W. Hildebrański, A. Krzemińska, A. 

Królczyk, A. Lisiewicz, M. Madeja, W. Fronczak, S. Karasiewicz, M. Schreiber, B. 

Zyśk, J. Zyśk. 

Opiekun redakcji: Anna Stefańska  

Obsługa wydania internetowego: Zbigniew Wojczak 

Adres redakcji: biblioteka szkolna, e-mail: sukcesmurowany@poczta.fm 


