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  Humory 

*** 
- Jasiu dlaczego twoja kartka jest pusta? 

- Bo wszystko śniegiem zasypało proszę pani. 
*** 

- Ile zadań zrobiłeś na klasówce? 
- Żadnego, a ty? 

-Ja tez ani jednego. 
- I znów powiedzą, że ściągaliśmy od siebie. 

*** 
- Jasiu, co to jest opera?- pyta pan od muzyki. 

- To przeglądarka internetowa. 
Uśmiechnij się! 

Agata  
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Drodzy Czytelnicy ! 
 

Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020. 
Wydaje się, że dopiero był wrzesień, a tu już listopad z nami. 
Sprzątaliśmy świat, świętowaliśmy Dzień Nauczyciela, uczciliśmy 
pamięć naszych narodowych bohaterów w Raku i w Dniu  
Niepodległości, ale jeszcze więcej przed nami. Już teraz życzymy 
ósmoklasistom powodzenia na próbnych egzaminach w grudniu. 
W tym roku do zespołu redakcyjnego dołączyli uczniowie z klas VI-VII.  
Mamy nadzieję na owocną współpracę. Oprócz aktualnych wydarzeń 
będziemy zamieszczać różnorodne wypowiedzi pisemne takie jak: 
sprawozdania, opowiadania, baśnie, próby poetyckie, opisy, wywiady, 
listy oraz inne teksty. 
Zapraszamy do współpracy koleżanki i kolegów z klas młodszych. 
Życzymy powodzenia w nauce i przyjemnej lektury naszego pisma. 
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XXIV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI  

W sobotę 05.10.2019r. odbył się XXIV Bieg Niepodległości w 
Skrwilnie. Wielu uczniów z naszej startowało na różnych dystansach 
osiągając znakomite wyniki.  
Miejsca medalowe uczniów naszej szkoły: 
300m dziewcząt– I miejsce– Paulina Nowowiejska 
                             II miejsce– Zofia Olszewska 
300m chłopców– II miejsce– Adam Leśniewski 
                             III miejsce– Bartosz Krukowski              
600m dziewcząt– I miejsce– Weronika Witkowska 
                             III miejsce– Aleksandra Tuchalska 
1000m dziewcząt– I miejsce– Weronika  Wojciechowska 
                               III miejsce– Weronika Manelska 
1000m chłopców– I miejsce– Szymon Graczyk 
                               II miejsce– Jakub Sadowski 
                               III miejsce– Damian Poczwardowski 
1500m dziewcząt– II miejsce– Julia Kolczyńska 
                               III miejsce– Wiktoria Słabkowska 
1500m chłopców– III miejsce– Filip Tuchalski 
                                
KLASYFIKACJA SZKÓŁ: 
1. Zespół Szkół w Skrwilnie.  
2. Szkoła Podstawowa w Skudzawach 
3. Szkoła Podstawowa w Okalewie.  
Na mecie na uczestników czekały słodkie upominki, a w stołówce 
grochówka. Najlepsi stanęli na podium i otrzymali puchary. Wszyscy 
uczestnicy biegu byli zwycięzcami, gdy tylko przekroczyli metę. Mi-
mo zmęczenia humory dopisywały. 
Gratulujemy wszystkim startującym. 

Szymon  
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Mistrzynie Powiatu  
w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

08.10.2019r. w Rypinie odbyły się  Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych 

Biegach Przełajowych. Dziewczęta biegały na dystansie 800m , a chłopcy 

1000m. Reprezentacje dziewcząt i chłopców  z klas VII-VIII oraz chłop-

ców z klas IV-VI zdobyły brązowe medale, natomiast dziewczęta z rocz-

nika 2007-2009 zdobyły złoty medal, który dał im prawo startu z zawo-

dach wojewódzkich. 

16.10.2019r. reprezentacja  dziewcząt z naszej szkoły brała udział w Fi-

nale Wojewódzkim Sztafetowych Biegów Przełajowych w Bydgoszczy. 

Nasze dziewczęta pobiegły znakomicie zajmując V miejsce w wojewódz-

twie. Uczniów do zawodów przygotował p. Tomasz Graczyk.  

Szymon Graczyk 
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Dzień Edukacji Narodowej 
10 pażdziernikia 2019r. 
uczniowie, nauczyciele i 
pracownnicy naszej szkoły 
świętowali Dzień Edukacji 
Narodowej. Z tej okazji 
uczniowie przgotowali 

ciekawą akademię- recytowali wiersze, śpiewali piosenki, a póżniej 
zaprezentowali zabawne przedstawienie na podstawie ,,Rzepki'- J. 
Tuwima. W przygotowaniach pomagała uczniom pani Maria 
Manelska i pan Grzegorz Kowalski. Po humorystycznej części 
artystycznej głos zabrała pani Dyrektor Iwona Jeżewska-Świeżak,  
która podkreśliła jak trudną i odpowiedzialną jest praca nauczyciela 
i wychowawcy. 

 

Raz jeszcze życzymy dużo radości,  
siły i cierpliwości w codziennej pracy.  

Uczniowie 
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Rozpoczęcie roku szkolnego 
2 wrześnie 2019r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. NIe 
zapomneliśmy w  tym dniu o rocznicy wybuchu II wojny światowej
- uczciliśmy minutą ciszy oraz symbolicznym złożeniem kwiatów 
pod pamiątkową tablicą. 
Nasz Zespół Szkół wziął udział w akcji ,,Przerwany Marsz"- 
dokończenie marszu, który został przerwany wybuchem II wojny 
światowej. W czasie uroczystości głos zabrała dyrektor Zespołu 
Szkół pani Iwona Jeżewska-Świeżak, która życzyła nam sukcesów 
w nauce oraz wzajemnej życzliwości i pomocy. Zwróciła uwagę na 
bezpieczeństwo. I tak rozpoczął sie kolejny rok szkolny. Mamy 
nadzieję, że będzie wspaniały. 

Powodzenia! 

Kochajmy pszczoły 
23 pażdziernika odwiedził nas niezwykły gość- pan Michał Korsak 
- technik pszczelarz. W ramach ogólnopolskiego  programu popu-

laryzacji pszczelarstwa 
wśród dzieci i młodzieży 
pod nazwą ,,Dzieci i 
Pszczoły" poprowadził 
ciekawe zajęcia, w czasie 
których zdradził wiele 
ciekawostek i tajemnic z 
życia pszczół. 
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Wyjątkowe spotkanie ... 
 

12 listopada 2019r. nasz kolega uczeń kl. VIb Szymon Gra-
czyk został zaproszony przez Academy Juventus Byd-

goszcz na konsultację 
bramkarzy. Spotkanie 
to było wyjątkowe, 
gdyż prowadzącym 
konsultację był Simone 
Scalzotto- trener bram-
karzy Juventusu Turyn, 
w którym gra Wojciech 
Szczęsny.  Zajęcia pro-
wadził w języku  an-
gielskim. Szymon bar-
dzo dobrze poradził so-
bie podczas treningu, 
uzyskał też wiele cen-
nych wskazówek. Szy-
mon wraz z zawodnika-
mi Juventusu Byd-
goszcz został zaproszo-
ny na turniej do Turynu. 

Redakcja 
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ROZRYWKA 

1.Rumiane, soczyste, czerwone.             _  _  _  _  _  _  (1) 
2.W parku jesienny …                            _  _  _  _  _  _  (5) 
3.Liście z drzew …                             _  _  _  _  _  _  _   (1) 
4.Jesienią kolorowe.                                _  _  _  _  _  _  (2) 
5. Ma mały pyszczek a na grzbiecie kolce.        _  _  _  (2)  
6.Jesienią noc jest dłuższa, a krótszy …..  _  _  _  _  _  (5) 
Wpisz litery wskazane w nawiasach. 
HASŁO:     1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __6 __ 

Agata  

Nasi w kadrze wojewódzkiej 

Uczniowie naszej szkoły Szy-
mon Graczyk i Damian Po-
czwardowski zostali powoła-
ni do reprezentacji Kujawsko
-Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej w Bydgoszczy. Dla 
Szymona Graczyka jest to 
kolejne powołanie do kadry 
K-PZPN w roczniku 2007 a 
Damiana Poczwardowskiego 
jest to pierwsze powołanie do 
nowo powstałej kadry K-

PZPN w roczniku 2008. Jest to ogromne wyróżnienie dla obu 
piłkarzy UKS-u. oraz trenera Tomasza Graczyka. 
Życzymy dalszych sukcesów.                                          Redakcja 
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W hołdzie pomordowanych  
– uroczystość w Raku 

W tym roku 6 października obchodziliśmy 80. rocznicę zbrodni hitlerowskiej 
na naszych ziemiach. Jak co roku wybraliśmy  się do lasu znajdującego się w 
miejscowości Rak w celu uczczenia pamięci tamtych tragicznych wydarzeń. 
Przyjechali do nas liczni goście z naszego powiatu i nie tylko, aby móc wspo-
minać tamte straszne chwile.  Zebraliśmy się wokół zbiorowej mogiły na-
szych pomordowanych przodków zarówno z okolic naszej gminy jak i całego 
powiatu rypińskiego. Obchody rozpoczął uroczysty występ uczniów naszej 
szkoły, który został przygotowany przez p. Iwonę Sękowską oraz p. Grzego-
rza Kowalskiego. Następnie wspólnie pomodliliśmy się w czasie mszy św., 
którą celebrował ks. bp Mirosław Milewski. Wyjątkową oprawę muzyczną 
przygotowała Orkiestra Garnizonu Wojska Polskiego w Toruniu. 
Październikowa uroczystość to godne upamiętnienie ofiar II wojny świato-
wej. Uczniowie naszej szkoły angażują się w coroczne obchody i dzięki temu 
tamte wydarzenia nigdy nie odejdą w niepamięć. 

Wiktoria 
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101. rocznica odzyskania niepodległości 
przez Polskę 

Z tej okazji 8 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akade-
mia przygotowana pod  kierunkiem pani J. Wierzchowskiej, pani 
M. Piaseckiej i pana G. Kowalskiego. Uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny, który był lekcją patriotyzmu i historii. Dzięki 
takim uroczystościom rozumiemy, że Ojczyzna to “wielki zbiorowy 
obowiązek”. Być patriotą to szanować symbole narodowe, 
troszczyć się o cmentarze i pomniki, dbać o poprawność językową.  
Program artystyczny został zaprezentowany również w kościele 10 
listopada. 

Marta 

Szkoła pamięta  

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej ,,Szkoła pamięta". Podjęli rózne działania mające na 
celu upamiętnienie zasłużonych osób dla lokalnej społeczności. 
Uporządkowali ich groby, przygotowali i zaprezentowali program 
artystyczny w ramach obchodów 80. rocznicy mordu na Polakach w 
1939 roku. W skrwileńskim lesie, zorganizowali wystawę prac plas-
tycznych, a wkrótce 
wybiorą się na 
wycieczkę do 
Muzem Ziemi Do-
brzyńskiej w 
Rypinie. 

Karina 
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Quiz 
1. Twój ulubiony kolor szkolnych ubrań to: 
        a) szary – czujesz się w nim bezpiecznie. 
        b) czarny – lubisz być tajemniczy. 
        c) zielony – lubisz, gdy inni cię widzą z daleka. 
 
2. Czego najbardziej nie lubisz w szkole? 
        a) Klasówek i kartkówek. 
        b) Apeli  
        c) Zebrań rodziców 
 
3. Jak powinny wyglądać szkolne klasy? 
        a) Dużo kwiatów na parapetach i fajne kolory na ścianach. 
        b) Osobne ławki dla każdego ucznia. 
        c) Każdy powinien mieć szafkę na swoje rzeczy. 
 
4. Dzwoni dzwonek, bo właśnie skończyła się przerwa. Gdzie jesteś? 
        a) Siedzisz już w ławce i szykujesz się do lekcji. 
        b) Jesteś w toalecie, bo akurat przypomniałeś sobie pod koniec przerwy, że musisz 

z niej skorzystać. 
        c) Biegniesz korytarzem, nie przerywając rozmowy z koleżanką. 
 
5. Pierwsza rzecz jaką robisz po przyjściu ze szkoły, to: 
        a) mycie rąk i przebranie się w wygodne, domowe ciuchy. 
        b) sprawdzanie planu lekcji na następny dzień, by wiedzieć, co trzeba jutro odrobić. 
        c) zaglądanie do lodówki w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. 

 
Wiktoria 

Najwięcej  
odpowiedzi A 

Najwięcej  
odpowiedzi B 

Najwięcej  
odpowiedzi C 

Masz dobrą opinię, do-
brze się uczysz, a nau-
czyciele cię lubią. Nic 
dziwnego – jesteś obo-
wiązkowy i nie spra-
wiasz kłopotów. Ale czy 
ty lubisz szkołę? Czasem 
jesteś zbyt zestresowa-
ny! Pozwól sobie czasem 
na trochę luzu, a bę-
dziesz czuł się lepiej.  

Nie lubisz szkolnej 
dyscypliny, ale podpo-
rządkowujesz się jej, 
bo wiesz, że buntowa-
nie jest bez sensu. Ale 
nie robisz nic ponad 
to, co konieczne do 
zrobienia.  

Uwielbiają cię koledzy i 
koleżanki z klasy, praw-
da? I masz mnóstwo 
przyjaciół, co nie? Nic 
dziwnego – szkoła dla 
ciebie to miejsce nie 
tylko, gdzie się uczysz. 
To miejsce, gdzie na-
prawdę miło spędzasz 
czas – właśnie w gronie 
tych, których lubisz. I to 
jest świetne!  
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Na ekranie 
Niedawno oglądałam film pod tytułem ,,Pamiętnik" w reżyserii 
Nicka Cassavetesa, na postawie scenariusza Jana Sardiego, oparty 
na powieści Nicholasa Spraksa o tym samym tytule. W filmie wy-
stępuje starsze schorowane małżeństwo znajdujące się w domu spo-
kojnej starości. Mąż czytając książkę swojej żonie przez cały czas 
ma nadzieję, że kobieta sobie przypomni kim jest, kim była w prze-

szłości i kim są jej 
dzieci ( nie pamiętała 
tego dlatego, że była 
chora). Książka napi-
sana przez męża opo-
wiadała o ich miło-
ści.  W jaki sposób 
się poznali i jak się 
toczyły ich losy. Nie 
chcę  zdradzać zbyt 
wielu szczegółów, 
zapweniam, że  warto 
obejrzeć. Dostarczy 
wielu wzruszeń i re-
fleksji, bo przecież 
każdy z nas kiedyś 
zestarzeje się. 
Zachęcam. 

Karina  
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Dzień Wszystkich Świętych 
1 listopada obchodzimy Dzień 
Wszystkich Świętych. To  bardzo 
ważne dla nas święto. W tym dniu 
odwiedzamy groby tych, których już 
nie ma pośród nas. Zapalony znicz 
symbolizuje pamięć o zmarłych. Na 
cmentarzach spotykamy się z 
bliskimi, przemierzamy wiele kilo-
metrów, aby stanąć wspólnie przy grobie i pomodlić się.  W tym  
dniu panuje zaduma i taka... cisza. Wspominając naszych bliskich, 
którzy odeszli, powoduje, że wciąż żyją w naszej pamięci i w 
naszych sercach.  

Błażej 

Sprzątanie Świata 2019 

 
 
 

W tym roku szkolnym, podobnie jak 
w latach poprzednich, postanowili-
śmy działać na rzecz naszego środo-
wiska lokalnego. Dlatego chętnie 
przyłączyliśmy się do Ogólnopol-
skiej Akcji Sprzątania Świata - Pol-
ska 2019, która w tym roku odbyła 
się pod hasłem ,,Nie śmiecimy-
sprzątamy-zmieniamy!" Celem akcji 

było podjęcie działań, dzięki którym nauczymy siebie i innych jak 
nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i jak byc świadomymi kon-
sumentami.  

Julia 
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Kwalifikacje do etapu rejonowego 
konkursów kuratora 

Miło nam poinformować, że uczniowiowie naszej szkoły zakwalifi-
kowali się do II etapu (rejonowego) konkursów przedmiotowych i 
tematycznych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Ku-
ratora Oświaty w Bydgoszczy  
                Język Polski - Wiktoria Słabkowska VII a 
                                         Filip Sękowski VIII 
                Chemia - Samanta Julita Pepel VIII 
                Język Rosyjski - Klaudia Miłek VIII 
                                            Samanta Julita Pepel VIII 
                                            Weronika Kamińska VIII 
                                            Filip Sękowski VIII 
                Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-
1922  O niepodległość i granice Rzeczpospolitej - Adam Malanow-
ski VII a. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach. 

Karina 

Szkoła do hymnu 
Ponad 19 tys. szkół, prawie 4 miliony uczniów oraz blisko 380tys. 
nauczycieli wzięło udział w akcji ,,Szkoła do hymnu" w celu 
uczczenia Narodowego Święta Niepodległosci przez wspólne odśpi-
wanie 4 zwrotek hymnu narodowego. 
Do akcji włączyła się także nasza szkoła i dźwięki Mazurka Dą-
browskiego rozległy się w piątek, 8 listopada o symbolicznej godzi-
nie 11.11  

Karina 
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Pogadajmy o Zwierzętach... 
Nadeszła jesień. Dla 
wielu zwierząt to 
pracowity czas. Na 
myśl o tej porze ro-
ku, do głowy przy-
chodzi mi lis. A to-
bie? Drapieżnik  ten 
należy do psowa-
tych.  Istnieje wiele 
gatunków tego osob-
nika np. lis rudy, po-
larny, długouchy, 
piaskowy i blady. Jednak to tylko najpopularniejsi przedstawiciele 
tego gatunku. Pragnę opowiedzieć o fenku pustynnym, który też 
jest kuzynem lisa. Fenek osiąga ok 30-40 cm wysokości, a uszy 
dorosłego osobnika dorastają do 15 cm. Samce ważą około 1,5 kg, a 
samice 0,8 kg. Zwierzęta te mieszkają głownie w północnej Afryce 
i na Półwyspie Arabskim. Lis będąc najmniejszym przed-
stawicielem ssaków z rodziny psowatych, uchodzi za największego 
drapieżnika Sahary. W warunkach naturalnych żyje ok. 10 lat, a w 
niewoli ok. 12. Fenek pustynny  żywi się ptakami, gryzoniami, 
robakami, i roślinami. Za dnia śpi, w nocy poluje. Bardzo łatwo 
udomowić takiego zwierzaka. Jednak jest on trudny w utrzymaniu.  

 
 

Oliwia 
Źródło: Internet 
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 Jesień 

 
 

Jesień to taka pora roku, 
gdzie zimno robi się o zmroku. 

Liście się czerwienią, 
złotem lasy się mienią. 

Wiatr kierunek biegania nadaje. 
Raz je rozrzuca pod krzaczki i drzewa. 

Gdy jest silniejszy to po polach i halach hula. 
Taka z niego spryciula. 

Jesień choć jest chłodna i mokra  
to uroku jej nie brakuje, 

bo tęczą barw nas zaskakuje. 
Dzień z nocą przegrywa  

taka to pora roku niesprawiedliwa. 
Julka Kolczyńska 

Jesień 

 
 
 

Gdzie nie spojrzeć, 
Oznaki jesieni. 

Liście z drzew wszystkich opadają, 
ptaki do lotu się zbierają. 

Wokół mgły poranne przeważają. 
Słońce traci jakby swoją moc. 

Nad dniem przeważa noc. 
Wiatry, coraz zimniej powiewają. 
To świeci słońce, to pada deszcz. 
Czy to naprawdę jesieni wieszcz? 

Kolorami się mieni, raz złoto, 
A innym purpurowo. 

Trzeba polubić tę porę, 
bo zniknie nie w porę. 

Marta Ciarcińska  
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie 
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Czytać? Czy nie czytać? 
Każdy z nas ma swoje pasje, zainteresowania, hobby. Niektórzy 
uwielbiają gry komputerowe, a jeszcze inni wybierają bardziej am-
bitne zajęcie jakim jest czytanie książek. Zapewne wielu z nas, 
uważa, że książki są niepotrzebne. W tym artykule postaram się 
przekonać was o zaletach czytania ksiązek. Największą zaletą ksią-
żek jest (jak przypominają często nauczyciele) wzbogacanie słownic-
twa. Uczniowie nie preferują książek, które zawierają często niezro-
zumiałe wyrazy. Do takich należy lektura ,,Syzyfowe prace''. Nie 
oznacza to,że tylko takie wzbogacają słownictwo. Każda książka po-
trafi poszerzyć naszą wiedze, nawet ,, Harry Potter". Oczywiście w 
małym stopniu, lecz nadal możemy poznać nowe słowa. Moim dru-

gim argumentem, jest sa-
ma przyjemność, jaka 
wynika z czytania książek. 
Wiem, że wiele osób się 
ze mną nie zgodzi, lecz 
jeśli wgłębimy sie w his-
torię, w losy bohaterów, 
możemy przeżyć ich 
opowieści razem z nimi. 
Dlatego mamy kilka 
“żyć”- niczym w grze 
komputerowej. Jest 
jeszcze wiele innych 
powodów, aby czytać   
książki. Ja wymieniłem 
tylko kilka z nich, ale 
mam nadzieję, że prze-
konałem was. Zachęcam 
każdego do czytania. 

Karol 
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WARTO  PRZECZYTAĆ 
 Drodzy koleżanki i kole-
dzy. Ostatnio przeczyta-
łam bardzo ciekawą 
książkę pt. „Hobbit, czyli 
tam i z powrotem” 
J.R.R.Tolkiena. Opowia-
da ona o wielkiej podró-
ży po skarb, w czasie 
której ich uczestnicy 
przeżywali różne przygo-
dy. Poznałam głównego 
bohatera, hobbita – Bilbo 
Bagginsa, który począt-
kowo nie wzbudził mojej 
sympatii. Jednak po po-
wrocie z wyprawy bar-
dzo się zmienił. Stał się 
lepszy, zyskał wielu 
przyjaciół i szacunek in-

nych istot. Zrozumiał, że w życiu są ważniejsze wartości od pienię-
dzy np. przyjaźń, odpowiedzialność. Występowało tam wiele róż-
nych stworzeń, które czasami dziwnie się zachowywały. Miały też 
ciekawe imiona np. Fili, Kili, Thorin… Była to bardzo interesująca 
i pouczająca książka. Zachęcam wszystkich do jej przeczytania!  

Agata    
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List, jaki mogła wysłać dziewczynka do pana Tomasza-
bohatera „Katarynki” po odzyskaniu wzroku. 

Warszawa, 10.07.1872 r. 
Drogi Panie Tomaszu! 

 Na wstępie mego listu przesyłam serdeczne pozdrowienia. 
Piszę do Pana z bardzo ważną informacją. Nareszcie odzyskałam 
wzrok! To wszystko dzięki Panu! Jestem teraz taka szczęśliwa! 
 Kiedy byłam jeszcze niewidoma, miałam problemy ze 
wszystkim. Nie mogłam poznawać świata, ponieważ nawet nie wy-
chodziłam z domu. Moja mama również bardzo wtedy cierpiała. Ja 
cały czas miałam cichą nadzieję, że już wkrótce odzyskam wzrok. 
Ale niestety, dni mijały, a ja wcale nie czułam się lepiej. Zaczęłam 
się powoli przyzwyczajać do takiego życia. Aż nagle po kilku la-
tach mama powiedziała mi, że ktoś dał jej pieniądze na operację, 
którą miałam przejść, aby odzyskać wzrok. To był Pan. Kilka dni 
później mama zabrała mnie do lekarza. Bardzo się bałam. Przygoto-
wano mnie na operację i uśpiono. Gdy się obudziłam, to aż nie mo-
głam uwierzyć, że… widzę! Wykrzyknęłam z radości i łzy szczę-
ścia zaczęły strumieniami płynąć po moich policzkach. Mama wró-
ciła ze mną do domu, który czym prędzej zwiedziłam. 
 Z całego serca Panu dziękuję za bezinteresowną pomoc. Nie 
podpiszę się już jako ,,Niewidoma”, tylko po pro-
stu ,,Dziewczynka”. Taka, jak każda inna. 

Dziewczynka 
Autor listu: Błażej Kowalski 

  


