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,,Przerwa” Gazeta szkolna wydawana przez uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół  
w Mycielewie 
Adres redakcji: Zespół Szkół w Mycielewie, 89-240 Kcynia 
Redaktorzy: Aleksandra Stypczyńska – redaktor naczelny, Roksana Owedyk, Kinga 
Loose, Martyna Winkowska, Paulina Ziarnek, Hubert Olszewski, Małgorzata Smorga, 
Klaudia Kaleta, Adrian Stypczyński, Jakub Nowak, Miłosz Gratkowski – zdjęcia. Wy-
bitny mentor techniczny: W. Nowak.  
Opiekun: Marzena Borzych  
Numer 1/2011 
Nakład: 30  sztuk. 

 Pod koniec bieżącego miesiąca odbędą się szkolne eliminacje do gminne-
go konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii. 
 
 KONKURSY KURATORYJNE : 

 
17. 11— biologia 
14. 11— chemia 
18. 11— fizyka 
15. 11— geografia 
16. 11— historia 
21. 11–  język niemiecki 
23. 11–  język angielski 
24. 11 -  język polski 
25. 11 - matematyka 
 

Pozdrowienia: 
 

 *Oczka nie puścimy, bo się nie 
widzimy, rączek nie podamy, bo za krótkie 
mamy, lecz gorące pozdrowienia w gazetce 
przesyłamy. Podziękowania dla pana Nowa-
ka za pomoc w opracowaniu gazetki przesy-

łają super redaktorki „ Przerwy”.:) 

SERDECZNIE ZACHĘ-

CAMY DO WZIĘCIA 

UDZIAŁU !! :) 

 *Miłość jest zmienna,, nadzieja zdradli-
wa. Lecz nasza Przyjaźń, niech będzie prawdzi-

wa. Sto lat z okazji 14– tki dla Lusi od Gosi, 
Klaudii i Patrycji. ;* 
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Nr 1 

09.11.2011 

W numerze: 

• Sonda na temat wakacji 

• Wiadomości szkolne 

• Co piszczy w Sali gimnastycznej 

• Kto został kotem roku? 

• Wycieczka do Warszawy 

• Wywiad z pierwszakami i nowymi nauczycielami 

Tylko 

0,70 zł 
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Tradycją naszej szkoły są coroczne 
otrzęsiny klas I, czyli tzw. ,,Kotowanie’’. 
Kotowanie to chrzest klas I, który polega na 
wykonywaniu zabawnych konkurencji 
przez ,, świeżo upieczonych” gimnazjali-
stów, a zadania przygotowują dla nich 
uczniowie ze starszych klas. Jak co roku 
organizatorami imprezy byli uczniowie klas 
II. Tegoroczne otrzęsiny odbyły się 
30.09.2011r., świętowaliśmy tego dnia 
także ,,Dzień chłopaka’’. Zabawy odbywały 
się na boisku, pogoda na szczęście dopisała. 
Udział w zabawach wzięli uczniowie I i II 
klas gimnazjum. Na początku impre-
zy ,,Koty’’ zaprezentowały swoje przebra-
nia. Uczniowie wykazali się pomysłowo-
ścią, twórczością i wyobraźnią. Wśród 
przebierańców nie zabrakło zwierzątek, byli 
także chłopcy poprzebierani za atrakcyjne 
kobietki. Dziewczęta z II a i b ukarały w ten 
sposób nieprzebranych delikwentów. Na-
stępnie rozpoczęły się konkurencje. Gimna-
zjaliści zostali podzieleni na dwie drużyny: 
chłopców i dziewczyn. Za każde zadanie 
otrzymywali punkty, które przyznawało 
JURY w składzie: S. Bagnerowska, K. 
Kaleta, H. Chmura i J. Nowak. Pierwszą 
konkurencją było wypicie mleka w jak 
najszybszym czasie, jednak trzeba było to 
zrobić, jak na prawdziwego kota przystało – 
za pomocą języka. Niepokonanym w tej 

konkurencji okazał się Filip Matuszak. 
Kolejnym zadaniem ,,Kotów’’ było naryso-
wanie portretu ich wychowawczyni. Oby-
dwa zespoły przedstawiły swoją panią w 
odmienny i bardzo abstrakcyjny sposób. 
Wśród konkurencji znalazł się też slalom z 
przeszkodami i taniec z bardzo niekonwen-
cjonalnym partnerem – miotłą. Tym razem 
wygrał Filip Paszkiet. Jednak największą 
atrakcją okazało się śpiewanie tekstów z 
różnych książek  w rytm wylosowanej mu-
zyki. W czasie przerw między poszczegól-
nymi zadaniami ,,Kryśka z gazowni’’ zada-
wała uczestnikom bardzo podchwytliwe 
pytania, dotyczące nie tylko naszej szkoły, 
ale też mądrości ludowych. Po podliczeniu 
głosów przez sędziów niekwestionowanymi 
zwycięzcami okazali się: Filip Paszkiet - 
przebrany za dziewczynę i Marta Kania – 
szkolny Murzynek Bambo. Otrzymali oni 
tytuły ,,Kota” i ,,Kotki” Roku 2011 i pa-
miątkowe statuetki. Z kolei w klasyfikacji 
zespołowej lepsi okazali się chłopcy, którzy 
odnieśli zwycięstwo z miażdżącą przewagą 
75 pkt. W nagrodę otrzymali ,,Certyfikat”, 
który zwalniał ich z pisania niezapowie-
dzianych kartkówek i odpytywania podczas 
każdej lekcji. Ważność certyfikatów wyga-
sła z dniem 3.10. 2011r.! Akcentem koń-
czącym otrzęsiny klas I była dyskoteka dla 
uczniów gimnazjum. Wszyscy bawili się 
znakomicie i żałowali, że dyskoteka trwała 
tylko 2 godziny. Imprezę uświetnił  swym 
występem genialny wokalista z II b, które-
go talent wokalny dopiero teraz odkryliśmy. 

Martyna Winkowska  
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okazał się Gracjan Olszewski z klasy 
IIIa. Gratulujemy sukcesu !!!! 
 
 *W  dniach 7-8 listopada odbyły 
się zawody w piłce ręcznej dziewcząt i 
chłopców szkół gimnazjalnych. Nasze 
dziewczęta wywalczyły III miejsce, a 

chłopcy II. Gratulujemy!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W każde piątki na hali w My-
cielewie odbywają się treningi, 
trwają od 15.00 do 18.00, do-
jazd we własnym zakresie. 
Chętni mogą zapisywać się u p. 
Kulczyńskiego. W treningu 
mogą uczestniczyć uczniowie z 
gimnazjum. 
 
 
 

Hubert Olszewski i Adrian 
Stypczyński 

• - Kiedy jest najwięcej wody 
na stadionie? 
- Kiedy Wisła gra z Odrą. 

 
• Podczas otwarcia olimpiady 

jedna z ważnych osobisto-
ści zaczyna czytać przemó-
wienie: - O, o, o... Podbie-
ga do niego asystentka i 
mówi: - Panie prezesie, to 
są kółka olimpijskie. Tekst 
jest poniżej.  

 
• Dyskobol przychodzi na 

trening z rozbitym nosem i 
guzem na czole. - Co się 
stało? - pyta trener. - Żona 
była wczoraj po raz pierw-
szy na zawodach, na któ-
rych występowałem. Tak 
jej się to spodobało, że jak 
wróciliśmy do domu, za-
częła ćwiczyć talerzami! 

 
• - Jakie buty noszą koszy-

karze? - O numer mniejsze 
od kajaka. :D 
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Sala Gimnastyczna 
Wszyscy od dawna zadawali sobie 

to pytanie ,,Kiedy będzie sala gimnastyczna 
w naszej szkole?’’ I proszę… Już 1 wrze-
śnia odbyła się gminna uroczystość inaugu-
racji roku szkolnego 2011/2012 połączona z 
otwarciem naszej nowej, wymarzonej hali 
sportowej. Hala jest naprawdę super! Ma 
łącznik, szatnie i imponujące rozmiary. 
Łączna powierzchnia zabudowy to 837,66 
m2, kubatura całkowita 6035,17 m3, a  wy-
miary zewnętrzne to 42 x 24,28 m. Koszt 
inwestycji też imponuje 1.708.997,62 zł. 
Uczniowie z wielką radością wchodzili 1 
września na halę. Przyznajemy, że umiliło 
to początek roku szkolnego i koniec waka-
cji. Naszą halą sportową zachwycali się 
również zaproszeni na uroczystość goście z 
gminy Kcynia, powiatu nakielskiego i woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, a na wy-
chowaniu fizycznym, aż przyjemnie się 
ćwiczy na tak dużym obiekcie. 

Zawody 
 * Już 13 września na „Orliku” w 
Kcyni odbył się turniej Donalda Tuska dla 
rocznika 2000-2001. Na turnieju pokazała 
się także nasza drużyna. Chłopcy w skła-
dzie: M. Stypczyński, M. Broniecki, B. 
Winkowski, B. Jakubowski, D. Kazimier-
czak, M. Szczepaniak, M. Sowa zajęli 3 
miejsce tuż za Laskownicą i Kcynią. To 
naprawdę dobry wynik.  
 
 * 14 września odbył się także turniej 
na orliku w Kcyni lecz dla chłopców i 
dziewcząt rocznika 1998 i 1999. Dziewczy-
ny w składzie: K. Bagnerowska, O. Wiland, 
M. Stypczyńska, P. Stypczyńska, K. Dubiel, 
M. Kania, W. Owedyk, K. Kraśniewska, K. 
Białas i K. Jaszak zajęły 2 miejsce za Kcy-
nią. Natomiast chłopcy nieco gorzej od 
dziewcząt zajęli 3 miejsce. W połowie 
września nasze drużyny zdobyły już 3 pu-
chary. Cóż za wspaniały początek.☺ 
 
 
 * I kolejny turniej za nami, 4 paź-
dziernika na orliku w Kcyni odbył się X 
Turniej im. Janusza Sztukowskiego chłop-
ców rocznika 1999 i młodsi. Mycielewo 
zajęło 2 miejsce tuż za Kcynią. Trzeba tu 
pochwalić Marcina Stypczyńskiego, który 
został wybrany najlepszym zawodnikiem 
turnieju. Gratulujemy i życzymy więcej 
sukcesów ! 

 
 *10.10.2011r na kcyńskim „Orliku” 
odbył się Turniej piłki nożnej szkół gimna-
zjalnych o Puchar Burmistrza Kcyni. Nasza 
reprezentacja w składzie: G. Olszewski, D. 
Woźniak, R. Bogusz, B. Waniak, P. Wa-
niak, M. Gratkowski, R. Giza, F. Paszkiet, J. 
Wiśniewski i H. Olszewski zajęła II miej-
sce. Najlepszym zawodnikiem turnieju   
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 ,,Za rękę z Einsteinem” - projekt 
edukacyjny realizowany w gimnazjum na 
terenie całej Polski. Biorą w nim udział 
także gimnazjaliści z naszej szkoły. W ra-
mach tego właśnie programu w dniach 8-9 
września została zorganizowana edukacyjna 
wycieczka do Warszawy. Dla uczestników 
wycieczki przygotowano liczne atrakcje. 

Wśród nich było m. in. zwiedzanie Starego 
Młynu wodnego na terenie Borkowa Ko-
ścielnego. Tam właściciel opowiedział nam 
historię tego obiektu, ale także zadawał 
pytania dotyczące ekologii, j. polskiego oraz 
fizyki. Oglądaliśmy także trofea łowieckie. 
Za trafną odpowiedź każdy uczeń mógł 
otrzymać banknot o nominale ,,100 Einste-
inów”, za które podczas drogi powrotnej 
mógł wylicytować cenną nagrodę.  

Mogliśmy wziąć udział w wielu ciekawych i 
nowoczesnych doświadczeniach. Znajdują-
ce się tam nowinki techniczne zostały przy-
jęte przez nas z wielkim entuzjazmem. 
 Ostatnim punktem wycieczki był 
spacer po Starówce, widzieliśmy między 
innymi Pałac Prezydencki. W drodze po-
wrotnej uczniowie z wielką ekscytacją i 
zaangażowaniem licytowali nagrody,  za 
które płacili, wygranymi wcze-

śniej ,,Einsteinami”. Wszyscy wróciliśmy 
do domu bogatsi o nowe doświadczenia i 
wrażenia. 
 
     
  Martyna Winkowska  
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 14.10.2011 w naszej 
szkole odbył się Dzień Nauczy-
ciela. Z okazji tego święta p. Ja-
nicka razem z SU przygotowała 
c iekawy montaż  s ło wno-
muzyczny, który uświetnił swoim 
występem uczeń klasy II b Robert 
Rogowski (pseudo MC Rogal ;)), 
wykonując utwór zespołu Volver 
„Volvweremos”. Następnym 
punktem programu był kabaret 
(przygotowany przez samych 
uczniów) pt „Duża Przerwa”. 
Później odbyło się karaoke i cie-
kawa lekcja, podczas której za-
mieniliśmy się rolami z naszymi 
wychowawcami. Każdy z pedago-
gów dostał pytanie z przedmiotu, 
o którym nie ma pojęcia.  

 
Co dziwne nauczyciele zamiast 
odpowiadać zaczęli wcielać się 
w rolę uczniów, rozśmieszając 
tym publiczność do łez. Jedy-
nym nauczycielem zasługują-
cym na 5 był p. Andrzej Kul-
czyński, który bezbłędnie odpo-
wiedział na pytanie z j. nie-
mieckiego.  
 Na zakończenie klasa 
IV zatańczyła „kaczuchy”, a o 
godzinie 11 wszyscy zadowole-
ni wrócili do swoich przytul-
nych domków :) 
 
 

Pulcia i Ola  
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☺ Wielbiciele jabłek  
Od początku roku dużym zainteresowaniem cie-
szą się owoce od p. Mossakowskiego i ,,babci” 
Felicji. Wielbiciele nieustannie ,,pożyczają’’ 

jabłka lecz niestety bezzwrotnie  

 „Zakochani są wśród nas” 

Zima tuż, tuż wieczory coraz 

zimniejsze. Każdemu zaczyna 

doskwierać zimno i sz
uka 

sobie „grzejnika”- jakim oka-

zuje się druga połówka. W
 

ostatnich tygodniach może-

my zauważyć coraz 

więcej par. P
odobno 

wiosna sprzyja zako-

chaniu, to może w 

tym roku nie będzie 

zimy? … 

☺TV na świetlicy 
Na początku miesiąca w szkolnej stołówce pojawił się naj-
nowszy cud techniki – telewizor plazmowy. Zainteresowanie 
jest dosyć spore, szczególnie meczami piłki nożnej, rugby oraz siat-
kówki i to co wszyscy lubią najbardziej – KRESKÓWKI ! (czyżby 
powrót do wspaniałego dzieciństwa) ? 

☺
 K

to kradnie zerów
ki ? 

U
czennica III a D

om
inika Tracz skarży się, że 

giną jej okulary tzw
. ,,zerów

ki’’. B
idulka produ-

kuje się stale kupując now
e pary i zam

iast przy-

byw
ać okularów

 ubyw
a. Z

łodziei okularów
 pro-

sim
y o zw

rot ! 

☺ Zamawiam budzenie 
Podczas jednej z ponie-
działkowych lekcji w 
klasie II a włączył się 
budzik!!! 
Jedna z uczennic zapo-
mniała po prostu wyłą-
czyć telefon. 

Wiadomość z ostat-
niej chwili : Co do 
tych budzików to 
warto dodać, że ostat-
nio uczniowie mycie-
lewskiego gimnazjum 
mają kłopoty ze wsta-
waniem rano.. Nasz 
fotograf miał niemiłą 
wpadkę z budzikiem 
na lekcji fizyki.. 
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Wakacje już dawno za nami, ale 

można chociaż powspominać te beztro-

skie miesiące, bez sprawdzianów, odpyty-

wania i lekcji. Co w wakacje porabiali 

nasi koledzy i koleżanki ? Dowiedziała się 

tego Roksana Owedyk. 
 
RO: Cześć jestem Roksana, czy mogłabyś 
mi opowiedzieć co porabiałaś latem? 
Marta: Chętnie opowiem Ci o swoich wa-
kacjach bo były dla mnie bardzo fascynują-
ce. W lipcu byłam nad morzem. Spacerowa-
łam po plaży bo pogoda nie dopisała. Po 
powrocie odwiedziłam swoją ciocię w My-
śliborzu. Często jeździłam nad jezioro aby 
nacieszyć się pięknym latem. 
RO: A co robiłaś w drugiej połowie lata? 
Marta: W sierpniu wybrałam się z moją 
koleżanką i bratem pod namioty. Było bar-
dzo zabawnie. Wieczorem opowiadałyśmy 
sobie straszne historie, a potem nie mogły-
śmy zasnąć. Dochodziła druga w nocy, kie-
dy Kinga z krzykiem wybiegła przed na-
miot. Nie wiedzieliśmy co się dzieje. Dopie-
ro po chwili spostrzegłyśmy cień rzucany 
przez linkę do prania na ścianę namiotu. 
Muszę przyznać, że na początku też się 
bałam jednak nad ranem śmiałyśmy się 
prawie do łez. To były niezapomniane wa-
kacje. 
RO: Bardzo dziękuję za wywiad 
Marta: Ja także 

RO: Hej, mam na imię Roksana i chciała-
bym przeprowadzić z Tobą wywiad na te-
mat minionych wakacji 
Klaudia: Chętnie odpowiem Ci na kilka 
pytań 
RO: Gdzie spędziłaś wakacje? 
Klaudia: Większość wakacji spędziłam 
wraz z rodziną w Niemczech. Odwiedziłam 
tam kilka miast. 
RO: Widziałaś Bramę Brandenburską? 
Klaudia: Tak widziałam. Byłam także 
zwiedzić zamek Berg. 
RO: O to przecież była rezydencja wielkich 
książąt Luksemburgu! Co jeszcze ciekawe-
go zwiedziłaś? 
Klaudia: Byłam w Koloni i widziałam go-
tycką katedrę – siedzibę arcybiskupa koloń-
skiego. Byłam też w Belgi oraz miałam 
okazję przejechać przez Francję. 
RO: To były Twoje najlepsze wakacje? 
Klaudia: Najbardziej podobało mi się to, że 
w tak krótkim czasie zwiedziłam tyle miejsc 
oraz to, że zawarłam tyle nowych znajomo-
ści. 
RO: Dziękuję za rozmowę 

Klaudia: Nie ma za co. 
 

Wywiad przeprowadziła: 
 Miss Roksana Owedyk 

Reklama: 
Tylko u nas strzyżenie kotów  

wg wzoru! 

Fryzura ala Hipis, Afro, nic trudne-

go dla Nas! Przekonaj się sam  

i przyjdź ze swoim kotem! 

 

Turzyn 10 a, 89-240 Kcynia 

 

Nr tel. 777-130-130 
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Jak wiadomo nikt nie lubi ponie-
działków. Po fajnym weekendzie trze-
ba znów podjąć się ciężkiej pracy. 
Humor pracownikom firmy ,,Kalma’’ 
poprawił niespodziewany gość. 

Podszedł on do biurowego okien-
ka i zapytał się o wejście do rzeźni. 
Moja babcia kazała wyjść mamie z nim 
przed biuro. Wtedy chłopak powie-
dział, że ma przynieść zeszyt i laptopa 
pana od wychowania fizycznego, z 
kantorka  (w ręku trzymał pęk kluczy). 
Rozbawiona tą sytuacją mama kazała 
iść chłopcu do szkoły i zapytać się 
gdzie jest kantorek. Skwaszony chło-
pak opuścił pomieszczenie. Jednak 
ciekawość i zabawność tej sytuacji 
skłoniły nas do dokładnego wyjaśnie-
nia całego zajścia. Okazało się, że 
chłopcu kazał iść do rzeźni pan Maciej 
Lisowski (nowy nauczyciel WF w 
naszej szkole). Całe nieporozumienie 
wynikło z tego, że panowie od wycho-
wania fizycznego nazwali swój kanto-
rek rzeźnią z powodu wewnętrznego 
wyglądu pomieszczenia jak i tempera-
tury, która panuje w środku. Nieste-
ty ,,pechowy’’ uczeń nie został o tym 
poinformowany.  
Okazuje się, że w rzeźni można zna-
leźć dosłownie wszystko (nawet zeszyt     
i laptopa pana od WF). 
 
 
     

 Klaudia Kaleta i Małgorzata 
Smorga 

 UWAGA!!! 
 W następnym 
numerze ostatnia strona 
gazetki będzie przezna-
czona na pozdrowienia, 
które należy przynosić 
osobiście do skrzynki 
znajdującej się w biblio-
tece szkolnej. Mamy 
nadzieję, że potraktuje-
cie to jako fajną zabawę 
i nie będziecie robić 
sobie żartów z kolegów 
i koleżanek.!!:) 
 
 Kiermasz ksią-
żek odbywa się w bi-
bliotece szkolnej w 
dniach 07.11.2011-
15.11.2011. Zaprasza-
my ! 

Rys. Gosia Smorga 
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Wraz z początkiem roku szkol-

nego w naszej szkole pojawili się 

nowi nauczyciele: Pan Maciej Lisow-

ski – wychowanie fizyczne i Pani 

Weronika Wilczyńska – punkt 

przedszkolny. Ola Stypczyńska po-

stanowiła dowiedzieć się co nieco o 
nowych nauczycielach. 

 
Ola: Dlaczego wybrał pan pracę z mło-
dzieżą? 
ML: Bo was lubię (śmiech) 
Ola: A dlaczego wychowanie fizyczne? 
ML: Zostałem nauczycielem w- fu, 
ponieważ nie lubię sprawdzać zadań 
domowych i zmusiła mnie do tego 
zawodu dobra kondycja fizyczna. 
Ola: Jakie były początki Pana pracy? 
ML: Na początku pracowałem w zoo 
jako opiekun wielbłądów, 1995 r. zo-
stałem nauczycielem fizyki w szkole w 
Rynarzewie, od 2007 byłem dyrekto-
rem Gimnazjum w Kcyni. 
Ola: A jak podoba się Panu w naszej 
szkole? 
ML: SUPER! Najlepsza szkoła w ja-
kiej kiedykolwiek pracowałem! 

Ola: Dziękuję za udzielenie wywiadu. 
 
Ola: Czy zaklimatyzowała się Pani w 
nowej pracy? 
WW: Myślę, że tak. 
Ola: Dlaczego wybrała Pani pracę z 
przedszkolakami? 
WW: Wybrałam pracę z przedszkola-
kami, dlatego, że lubię pracę z dziećmi, 
sprawia mi ona przyjemność. 
Ola: Co najbardziej podoba się Pani w 
tej pracy? 
WW: Można mieć codzienny kontakt z 
dziećmi, możliwość patrzenia na ich 

rozwój. 
Ola: Co lubi Pani robić w wolnym 
czasie? 

WW: Mam mało wolnego czasu zajmu-
ję się wychowywaniem synka 
Ola: Dziękuję bardzo. 
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 W tym roku mamy tylko jedną 
pierwszą klasę gimnazjum. Co tam u no-
wych uczniów? Sondę przeprowadziły: 
Paulina Ziarnek i Kinga Loose. 
 
- Cześć nas już znasz, zadamy Ci kilka 

pytań na temat naszej szkoły. 

   Jak się tu czujesz? 
 
Marta: bardzo dobrze, jest wesoło! 
Ola: dobrze, bardzo dobrze. 
Szymon: no, jest OK 
Weronika: nie jest źle. 
Adam: dobrze jest 
 
- Gdzie lepiej w podstawówce, czy w gim-

nazjum? 
 
Marta: no pewnie, że w Gimnazjum w 
Mycielewie 
Ola: gdzie lepiej? Hymn….. chyba w gim-
nazjum bo jest lepsza atmosfera 
Szymon: A sam nie wiem i tu i tu trzeba się 
uczyć 
Weronika: chyba lepiej w podstawówce 
chociaż nie wiem 
Adam: raczej tu 
 
- Co byś zmienił/zmieniła w naszej szko-

le? 
 
Marta: chciałabym, żeby co miesiąc była 
dyskoteka 
Ola: eee… nie wiem 
Szymon: skróciłbym lekcje 
Weronika: zmieniłabym plan lekcji i wy-
dłużyła przerwy 
Adam: mi tam wszystko pasuje 

 
- Co Cię tu przeraża? 

Marta: nic, wszystko jest OK. 
Ola: nic 
Szymon: lekcje! 
Weronika: kartkówki! 
Adam: nauczyciele! 
 
- A jak sobie radzisz z nowymi przedmio-

tami? 

 
Marta: jest ciężko, ale daje radę 
Ola: nie, no nie ma tragedii 
Szymon: powiedzmy, że średnio 
Weronika: dobrze 
Adam: nie jest źle, ale za różowo też nie 
jest 
 

Jak widać nowi uczniowie zakli-
matyzowali się już w Mycielewie. Mają 
wymagania co do zmian, więc trzeba się nad 
nimi zastanowić…… 

„Krycha z Gazowni” 
Kiniutek 


