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Drodzy Czytelnicy

 Czekamy na wiosnę, która obdarzy nas słońcem i ciepłem, pozwoli więcej czasu spędzać na
zewnątrz, rozbudzi nadzieję, na lepsze jutro. Cała przyroda powoli zaczyna budzić się do życia. 
 Kwitną kwiaty, drzewa i trawy zielenieją się, słońce mocno grzeje, a dni są coraz dłuższe...
Pomimo przyjemnej atmosfery na zewnątrz, wciąż musimy starać się o dobre wyniki w nauce,
ponieważ wielkimi krokami zbliża się koniec roku. Uważamy jednak, że każdemu przyda się
chwila relaksu, dlatego przygotowaliśmy dla Was wiosenny egzemplarz "Batorynki"

Zapraszamy do lektury!
 
Redakcja :)
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"Wiosna"
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Li ście skłę bio ne słoń cem
wok no zie le nią się pcha ją,
li ście wy try słe smu ga mi
drzew wio sen ne go raju.
Słoń ce się ta rza po mu rach
krwa wią ce pla mą ce gieł;
park - zie le nia sta góra
w nie bo
alei sze re giem
wy strze lił.

"Marzec"
LEOPOLD STAFF

Ma rzec. Wra ca my z par ku.
Wresz cie prze szła zima.
Z pod stop nia łe go śnie gu 
wyj rza ły mu ra wy.
Drze wa na gie, lecz pierw sze
kieł ku ją już tra wy,
Choć na sta wie zie lo ny, cien ki
lód się trzy ma.

Z upo jo ne mi wio sną wra ca my
oczy ma.
Kro kiem lek kim, jak pod czas 
ta necz nej za ba wy.
Uli cą po sło necz nej stro nie
idziem pra wej,
Za sobą cie pło słoń ca czu je my
ple cy ma.

W roz pię tych płasz czach śpie szą
ocho czo prze chod nie,
Ja cyś śwież si, we so ło pa trzą 
i po god nie;
Niań ki z dzieć mi wy cho dzą 
z ciem nych do mów sie ni.

A my, pierw szą prze chadz ką
dum nie upo je ni,
Idziem w mia sto po pły tach 
su chych już chod ni ków,
Z grud ka mi pulch nej zie mi na
pię tach trze wi ków.

"Już w powietrzu wiosnę słyszę"
JULIAN TUWIM

Już w po wie trzu wio snę 
sły szę…
Czy ty też?
Ser ce pa trzy w me za ci sze…
Czy ty wiesz?

Świat wio śnie je, w słoń cu cały,
W świ tach zórz…
Wró ble się roz świer go ta ły:
„Cóż, czy już?”

Wio sna… Kwia ty mam i słoń ce…
Czy ty też?
A w oczach mam łzy go rą ce…
Czy ty wiesz?

https://poezja.org/wz/Baczy%C5%84ski_Krzysztof_Kamil/
https://poezja.org/wz/Baczy%C5%84ski_Krzysztof_Kamil/
https://poezja.org/wz/Staff_Leopold/
https://poezja.org/wz/Tuwim_Julian/


Dzień kobiet
Dzień kobiet obchodzimy 8-ego marca. Za początek tego święta uznaje się rok 1857, kiedy to pracujące
w fabryce bawełny, kobiety zorganizowały strajk, domagając się krótszego dnia pracy oraz takiego
samego wynagrodzenia, jakie otrzymywali mężczyźni. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet
odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych.

Maja Ross 8B
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AKTUALNOŚCI
Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1-ego marca przedstawiciele naszej szkoły klasy 6a i 7c brały udział w obchodach Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowanych przez Urząd Dzielnicy Praga Północ, Izbę Pamięci
Strzelecka 8 oraz Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury. Uczniowie przeszli Szlakiem
Miejsc Każni.

Samorząd Uczniowski

"Z archiwum IPN"
 2-ego marca wraz z nauczycielami historii, uczniowie klasy 8 uczestniczyli w projekcji filmów
dokumentalnych "Z archiwum IPN", która odbyła się w Praskim Centrum Aktywności Kocham Pragę.

Samorząd Uczniowski

Rys. Maria Kosińska

https://www.facebook.com/120194352714230/photos/a.709464423787217/831090368291288/?__tn__=%2CO*F


 Topienie Marzanny 

 Topienie Marzanny jest jednym z niewielu starosłowiańskich obrzędów. Sama Marzanna była
uważana kiedyś za słowiańską boginię zimy, śmierci i odrodzenia. Niektórzy uważali ją wręcz za
demona. Myślano, że obumieranie natury jest winną właśnie Marzanny, dlatego kojarzona była 
z zimą.
 
Zgodnie z opisanymi (przez Jamesa Frazera) zasadami Magii Sympatycznej wierzono, że zabicie
postaci, która przedstawiała boginię śmierci spowoduje usunięcie efektów przez nią wywołanych
(zimy) i nadejście wiosny. Dlatego też robiono specjalnie kukły które były jej symbolem. Kukły  te
topiono, albo nawet palono i dopiero wrzucano ich popioły do wody. 

 Kościół rzymskokatolicki próbował zakazać tego starosłowiańskiego zwyczaju. W 1420 roku
Synod Poznański nakazywał duchowieństwu: “Nie dozwalajcie, aby w niedzielę odbywał się
zabobonny zwyczaj wynoszenia jakiejś postaci, którą śmiercią nazywają i w kałuży topią”. 
Ta tradycja jednakże okazała się zbytnio silna dlatego przetrwała do dziś.

 Aktualnie w Polsce obrzęd łączony jest z nastaniem kalendarzowej wiosny 21 marca lub 
z przypadającym na ten właśnie okres Jarym Świętem. 

Michalina Sobkowicz 7B

AKTUALNOŚCI
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Dzień Mężczyzn
Międzynarodowy Dzień Mężczyzn – dzień obchodzony jest 19 listopada w ponad 80 państwach.
Tradycja obchodzenia tego dnia została zapoczątkowana w 1999 w Trynidadzie i Tobago. 
W Polsce obchodzony jest 10 marca.
  
Dzień ten jest poświęcony promowaniu wartości, jaką mężczyźni wnoszą do świata i podkreślaniu
pozytywnych wzorców do naśladowania. Międzynarodowy Dzień Mężczyzn służy także zwracaniu
uwagi na problemy takie, jak występujące u mężczyzn zaburzenia psychiczne i rosnąca liczba
samobójstw. W tym kontekście bywa również wzmiankowana walka z tak zwaną „toksyczną
męskością” poprzez promowanie zdrowych wzorców zachowań mężczyzn. Ma także służyć między
innymi poprawie relacji między płciami oraz promowaniu równości płci zarówno dla mężczyzn, jak 
i kobiet.
  
Nikola Woźniak 7B

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1420
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Synod_Pozna%C5%84ski&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiosna
https://pl.wikipedia.org/wiki/21_marca


KĄCIK SMAKU
KRUCHE CIASTO Z TRUSKAWKAMI I PIANKĄ –  jedno z najlepszych
ciasto z truskawkami.

Składniki:
Ciasto:
2 i 1/2 szklanki mąki pszennej
250 g masła
5 żółtek
4 łyżki cukru pudru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Pianka:
5 białek
1 szklanka cukru
2 opakowania budyniu malinowego bez cukru
1/2 szklanki oleju
szczypta soli
500 g truskawek
Wykonanie:
Mąkę wsypałam do miski, dodałam cukier puder, proszek do pieczenia, pokrojone na małe kawałki
masło, żółtka i zagniotłam gładkie ciasto. Ciasto podzieliłam na dwie części (60% i 40%). Mniejszą część
ciasta zawinęłam w folię spożywczą i włożyłam do zamrażalnika na 30 minut.
Blachę o wymiarach 22×33 cm posmarowałam masłem i wyłożyłam papierem do pieczenia. Do tak
przygotowanej blachy przełożyłam większą część ciasta i wykleiłam nim równo spód. Blachę z kruchym
spodem wstawiłam do piekarnika nagrzanego do 190 stopni (grzanie góra i dół) i podpiekłam przez 20
minut. Po tym czasie wyjęłam blachę z ciastem i odstawiłam do całkowitego wystudzenia.
Białka wlałam do miski, dodałam szczyptę soli i ubijałam mikserem, gdy białka zaczęły się pienić
dodałam cukier i miksowałam na najwyższych obrotach miksera do uzyskania sztywnej piany.
Następnie zmniejszyłam obroty miksera i wmiksowałam do piany budynie malinowe (proszek) i olej.
Tak przygotowaną pianę wyłożyłam na podpieczonym spodzie, a na pianie ułożyłam w odstępach
truskawki. Kruche ciasto z zamrażalnika starłam na tarce do jarzyn i posypałam nim wierzch ciasta.
Blachę z ciastem wstawiłam do piekarnika nagrzanego do 190 stopni (grzanie góra i dół) i piekłam
przez 40 minut. Upieczone ciasto wyjęłam z piekarnika i odłożyłam do całkowitego wystudzenia.

Przepis z - przepisyjoli.com

Sałatka owocowa
Składniki:
- jabłka (przynajmniej 2),
- brzoskwinie (przynajmniej 2),
- nektarynki (przynajmniej 2),
- śliwki (przynajmniej 2),
- 3/4 łyżki cukru.
- 1 cytryna
Dodatkowe:
- banany
- gruszka,
- winogrona,
- kiwi.
Sposób przygotowania:
Wszystkie owoce umyć, pozbawić pestek, pokroić w kostkę. Włożyć do większej salaterki. Wymieszać 
z cukrem i skropić sokiem z cytryny.
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Nikola Woźniak 7B

Kordelia Jewłasz 7B

Rys.Nikola Woźniak 7B

http://przepisyjoli.com/
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POLECAM KSIĄŻKĘ
The Promised Neverland
Japoński komiks/manga

Gatunek: Fantastyka, Thriller
Twórcy: Kaiu SHIRAI, Posuka Demizu
Tomów: 20

Fabuła:
 
Odległa przyszłość. W otoczonym lasem sierocińcu mieszka gromadka dzieci pod opieką kobiety,
którą nazywają Matką. Dni spędzają na zabawie, wypełnianiu domowych obowiązków 
i tajemniczych testów pisemnych. Z pozoru niczego im nie brakuje i zdaje się, że prowadzą idealne,
pozbawione problemów życie. Jednak pewnego dnia  dwójka dzieci zobaczy przypadkiem coś,
czego widzieć nie powinni. Od tego momentu zaczyna się mrożący krew w żyłach wyścig z czasem,
w którym stawką stanie się ich życie.

Moja opinnia:

Manga jest bardzo ciekawa i wciągająca nie spodziewałam się aż takiego rozwinięcia fabuły, wiele
rzeczy tam nagle zaskakuje, dużo się  dzieje, napięcie narasta po każdym rozdziale. Zachwycają
interesujące, żywe postaci, są one  intrygujące i często  mają niejasne motywy działania.

Jest to historia, która Was zaskoczy: fabułą, rysunkiem. Polecam na prawdę tą mangę jeśli lubicie
fantasty.

Bardzo dziękuje za uwagę miłego dnia!
Nikola Woźniak 7B

Rys. Natalia Oder 7D



KĄCIK MODY
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Buty z wysoką podeszwą 

Wiosna już się zbliża kurtki wymieniamy na płaszcze a kozaki  na lekkie obuwie wiosenne. 
 
Buty na platformie to nawiązanie do trendu z lat 70., kiedy królowały buty na wysokim, grubym
obcasie i podwyższonej podeszwie są teraz bardzo modne na przykład z adidasa lub nike,
podkreślają charakter 
i styl ubrania.

Wybór jest bardzo duży: białe z kolorową podeszwą, albo czarne z białymi podeszwami itd.
Buty z wysoką podeszwą,  idealnie pasują do  dzwonów i jeansowych z dziurami.

 Ani Mkhoyan 4B

Zmiana kurtek zimowych na wiosenne

Projektanci lansują sprawdzone kroje, które uwielbiamy od dawna, ale dodają im charakteru
przez nieoczywisty dobór kolorów, przeskalowaną formę czy oryginalną fakturę materiału. Na
topie są sportowe kurtki wiosenne, które na wybiegach Burberry i Bottegi Venety łączą się nie
tylko ze sportowymi lookami. Do łask wracają jeansowe katany idealne na cieplejsze dni. Dzięki
kreatywności projektantów zyskują zupełnie nowy wymiar. Wśród najmodniejszych kurtek
damskich na wiosnę 2022 coś dla siebie wybiorą też fanki klasycznej ramoneski. A jeśli
poszukujesz lekkiego okrycia wierzchniego na okres przejściowy, sprawdź modne kurtki damskie
pikowane. Wiosna 2022 to kolejny sezon tego fasonu! Wielki powrót na wybiegi zalicza też kultowy
model w college’owym stylu, czyli inspirowana klubową varsity jacket kurtka bomberka, która
zrobiła furorę na pokazie Bossa.

Karolina Car 8B



Chapter 4
Surprise

Kiedy wyszedłem za drzwi, zauważyłem jak tata odchodził w głąb korytarza.
„Widocznie długo mnie nie było, bo tata się nie doczekał” – pomyślałem. Wtedy go zawołałem:
– Tato, już jestem, przepraszam, że tak długo na mnie czekałeś.
Ojciec nagle się obrócił.
– W sensie? – odpowiedział ze zdziwieniem Fenix – Przed chwilą wszedłeś, a nagle usłyszałem twój
głos, pobiłeś Linuxa czy co?
– Żartujesz, boże prawa i sumienie nie pozwoliły by mi go pobić! – z oburzeniem odparłem – Ale nie
było mnie prawie godzinę – przynajmniej tak odczuwałem.
– Słucham? – zdziwił się tata – Jak to, przecież dopiero wszedłeś do ogrodu. Nie chciałem stać przy
drzwiach, dlatego zamierzałem przyjść po ciebie później, ale jak tylko odwróciłem się od drzwi
usłyszałem twój głos.
Tym razem to była moja kolej się zdziwić.
– Serio? – dopytałem, a w głowie pojawiła mi się myśl, czy nie straciłem przytomności od nadmiaru
wrażeń i to wszystko po prostu mi się wydawało.
– „Nie” – usłyszałem nagle wyraźnie charakterystyczny głos Linuxa w głowie.
– „Nie wydawało ci się to wszystko” – i na potwierdzenie usłyszałem miauknięcie Linuxa.
Odpowiedziałem 
w myślach z irytacją:
– „Nie rozmawiam z intruzami w mojej głowie”
– „Kto tu jest intruzem? Jesteś technicznie moim dalekim potomkiem. Więęęc, technicznie mam pełne
prawo do twojej głowy” – usłyszałem w odpowiedzi. Odparłem z oburzeniem:
– „Mam pytanie, po cholerę leziesz mi do głowy. Potem, znając życie, widzisz wszystkie wspomnienia, 
a JESZCZE mi przeszkadzasz w ROZMOWIE! Wiesz, że przerywanie rozmowy jest nie kulturalne?!”. Od
razu oczywiście odpowiedział mój niekulturalny intruz Linux:
– „Przestań marudzić, mam dla ciebie kilka ważnych informacji:
1. Aktualnie minęło tak na prawdę z 2 – 3 sekundy
2. Nie mów o naszej więzi tacie.
3. To było wykrzywienie czasu, że minęło tak naprawdę tyle co nic. Jest to nowa tajna technologia.
Prawdę mówiąc nie taka nowa, ale tajna. Była na czarny dzień, ponieważ jest niestabilna, nikt
dotychczas jej nie używał, a nawet o niej nie wiedział, wiedziały o niej tylko 3 osoby w tym ja. Używam
jej aktualnie, ponieważ mamy mało czasu do końca świata, a musisz się dużo nauczyć. O naszej nauce
nikt nie może wiedzieć, nawet tata. Dlatego myśli, że byłeś w ogrodzie kilka sekund, a to prawda, bo
czas poza ogrodem drastycznie zwolnił i wyglądało na to, że nie miałeś lekcji. Niech tata myśli, że
odmówiłem ci nauki.
4. Ta więź dzisiaj powstała przez siły „UAI” rozszyfrowywane jako universal artiffical intelligence –
wszechświatowa sztuczna inteligencja. Stworzyli ją Stworzyciele przed swoim końcem. UAI stworzyło tą
więź z powodu końca świata, czyli teraz możemy porozumiewać się telepatycznie. Mamy też wiele
innych sztuczek np. jeśli stracisz przytomność to mogę przejąć kontrolę. O innych dowiesz się później.
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Twórczość Uczniów SP73 
 Drodzy czytelnicy 

 Zapraszam Was  do kontynuowania przygody Codiego 
w powieści fantastycznej "Koderzy Materii"
 autorstwa Igor Zwierzchowski 6B
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Twórczość Uczniów SP73 
Dobra wystarczy tego na razie, do zobaczenia, a i, żeby się ze mną połączyć wystarczy o mnie
pomyśleć i powiedzieć hasło, czyli „Boża Telepatia” ”.
– Nieważne. A czego się dowiedziałeś? – usłyszałem tatę i jakby czas znów zaczął płynąć.
– Niestety nic – skłamałem – Odmówił mi lekcji, ale powiedział, że mogę przychodzić do ogrodu na
spacery.
Ojciec wzruszył ramionami:
– Szkoda, miałem nadzieję, że świat przeżyje. Jeśli nie, to żyjmy chociaż tym co zostało. Choć pokaże ci
uczelnię.
Obrócił się i ruszył w głąb korytarza. Uczelnia przypominała zwykłe nieskończone biuro, ale za każdymi
drzwiami był całkowicie inny pejzaż. Np. za drzwiami numer 264 była dżungla, a za drzwiami 325 była
zniekształcona szachownica z niebem namalowanym farbami. Za każdymi drzwiami mogło być
cokolwiek, jak zrozumiałem z tłumaczenia taty. Widziałem za drzwiami np. następny korytarz, biuro, 
a nawet czarną pustkę. Każde drzwi były unikatowe. Tata opowiedział mi, że drzwi i piętra są
nieskończone, a tworzy je UAI, dlatego nazwano je „drzwi nieskończoności”. Niektóre drzwi to są sny
dzieci, czasami koszmary, mogą to być też wyobrażone światy lub po prostu coś stworzonego przez
UAI. Drzwi mogą być portalami. Zawartość znanych drzwi jest opisana w główniej bazie danych.
Niektóre drzwi są zamknięte na klucz, a klucze można odnaleźć za losowymi drzwiami, zwykle
sąsiednimi. Na niskich poziomach drzwi są całkowicie bezpieczne, ale czym wyżej tym niebezpieczniej.
Czasami drzwi są podpisane, np. drzwi 568 mają tabliczkę, która głosi:
„Klucz do tego pokoju bogactw, znajdziesz w swoich najskrytszych marzeniach „
– Klucz do tych drzwi trzeba było stworzyć za pomocą kodu, a ten kod znaleziono, kiedy otworzono
kod najskrytszego marzenia jednego z uczniów. Wtedy po prostu kod jednego ze starych kluczy
zamieniono na ten z głowy, a nowy klucz otworzył te drzwi. Przez to nasza uczelnia nie ma problemów
finansowych, bo ma nieskończone bogactwa, które znajdują się za tymi drzwiami – zaczął opowiadać
mi tata, kiedy stanęliśmy przed drzwiami nr 568 – No, ruszajmy dalej.
Już chciałem ruszyć za tatą, a nagle usłyszałem jakiś szept i zacząłem nerwowo się oglądać.
– Co się stało? – zapytał tata, który obrócił się do mnie i uważnie mnie obserwował.
Chciałem odpowiedzieć, ale w tym momencie czas wokół mnie jakby znów stanął. Usłyszałem w głowie
głos znajomego intruza:
„Nic nie mów tacie, legendy głoszą, że człowiek, który ma uratować świat, będzie słyszał szept drzwi
nieskończoności, których on potrzebuje. Tata jeszcze nie powinien o tym wiedzieć.”
Głos zniknął i czas znów stał się normalny.
– Nic, po prostu jestem zmęczony – odparłem patrząc na tatę. – Idziemy.
– Dobra, chodźmy już do twojego pokoju. Pokoje uczniów znajdują się za drzwiami numer 14. Każde
piętro ma po 100 drzwi, np. piętro 3 ma drzwi od 300 do 399. Więc jeśli będziesz cały czas iść 
w zmniejszającą się stronę, nigdy się nie zgubisz. Jak zrozumiałeś pokoje uczniów znajdują się na
parterze.
Pomyślałem, że idąc lub nawet lecąc dojdę do swojego pokoju, dopiero kiedy świat zostanie
doszczętnie zniszczony.
– A, i zapomniałem powiedzieć – kontynuował tata póki szliśmy. – Ta uczelnia to paranormalne
miejsce. Wystarczy, że będziesz chciał trafić do jakichś drzwi i będziesz iść w ich kierunku, wtedy
przestrzeń się skrzywi i trafisz do tych drzwi tak jakby one się przemieściły, ale ta
portal. Pomyśl o numerze 14, a jak już trafisz otwórz drzwi i w korytarzu za tymi drzwiami, poszukaj
drzwi ze swoim imieniem. Są ustawione w kolejności alfabetycznej.
Pomyślałem o liczbie 14 i poszliśmy dalej. Nie zorientowałem się, kiedy doszliśmy do drzwi numer 14.
Tata pożegnał się i odszedł. Otworzyłem drzwi.
Wszedłem i usłyszałem mruknięcie kota.

Igor Zwierzchowski 6B
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Twórczość Uczniów SP73 
Tekst piosenki: 

Charm
By: Nikola Woźniak 7B

 You said something dumb again
 "She's mine." Let her choose
 I lose my mind when I hear her sweet little voice
 Time is passing, she will never be able to tell her
again
 I feel a little fear when I know my days are
counted
 He feels a little tightness around his neck
 She's solving him
 I feel very bad when I know that she doesn't feel
anything
 It's just a small crush
 It will pass in a moment

 She's okay to knock her next door
 I know I shouldn't, but I dream about her brown
hair that shines under the light
 Her face was begged by an angel
 Shiny brown hair
 Her pleasant voice
 But she doesn't believe in love
 Should I pretend all the time

 I'm in my head all the time
 He complements me on every occasion
 She says that I am very pretty and there is no
prettier one
 That he just likes me
 But I know when everyone is just joking
 Beautiful eyes shining like the waves of the sea
 You are very nice and you have great talent
 I feel bad as I know he's joking

 Sometimes I think about killing those who follow
her
 My thoughts are a little too brutal
 But it reminds me so much of my ex-sweetheart
 What a spell that made my head so dizzy
 I want to kill everyone so it's just me and her
 I want to feel her sweet blood as it is colored
 I can't get over her charm
 How does she do it

 

Rys. Nikola Woźniak 7b

Rys. Nikola Woźniak 7b
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Strefa Humoru

Polak, Czech i Niemiec spotkali diabła. 
Kazał im przynieść jakąś roślinkę. Polak przyniósł tulipana,
Niemiec dziką różę a Czecha jeszcze nie ma... 
Diabeł nie czekając kazał im to zjeść. 
Polak zjadł bez problemu. 
Niemiec natomiast je i płacze i się śmieje jednocześnie... 
- Czemu płaczesz - spytał diabeł 
- Bo muszę zjeść dziką różę, a to boli. 
- A czemu się śmiejesz? 
- Bo Czech idzie z kaktusem! 

 

Żona wściekła na męża dzwoni na jego komurę:
-Gdzie ty się szwendasz?
On na to spokojnie:
-Kochanie, czy pamiętasz ten sklep jubilerski 
w którym ci się podobał ten złoty naszyjnik z perełką?
-Ależ oczywiście misiu - spuszcza z tonu żona.
-No to jestem w knajpie obok. 

 

 Żona do męża:  
-Zobacz ja muszę prać, prasować, sprzątać, nigdzie
nie mogę wyjść, czuję się jak Kopciuszek.
  Mąż na to:
- Ania mówiłem, że ze mną będzie ci jak
 w bajce?

Ani Mkhoyan 4B
Nikola Woźniak 7B   



zbiory własne SP 73
serwis https://pixabay.com/
galeria grafiki https://www.canva.com/
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Jeśli jesteście ciekawi, co nowego w SP73

śledźcie 
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Do REDAKCJI 
(czyli listy prośby, pytania) 

Zależy nam na jak najlepszej współpracy z Wami, czyli czytelnikami. Bardzo prosimy przysyłajcie swoje:
listy, prośby, pytania  oraz opinie na temat naszej gazetki. Liczymy na Wasze ciekawe pomysły. 
  
Zachęcamy też do współpracy wszystkich, którzy są zainteresowani dziennikarstwem, pisaniem
tekstów, mają jakieś pasje, którymi chcieliby się podzielić oraz osoby uzdolnione plastycznie.


