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Bolesławiec 

Z inicjatywy Barbary Sykulskiej, 

nauczycielki historii, w II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Janusza 

Korczaka w Bolesławcu odbyło się 

kolejne już spotkanie z zesłańcami 

na Syberię. W szkole gościli 

Mieczysław Petters i Benjamin 

Abramowicz. Obaj opowiadali o 

tym, co wtedy przeżyli 

http://2lo.boleslawiec.pl/ 

Piechowice 

W dniu 22.06.2013 r (sobota) 

uczniowie klas policyjnych 

aktywnie włączyli się w obchody 

"Nocy Profilaktyki" w Jeleniej 

Górze. Uczniowie i 

przedstawiciele służb 

mundurowych przemaszerowali 

od Kościoła Garnizonowego na 

Plac Ratuszowy gdzie wszyscy 

wysłuchali odezwy i wybili rytm 

serc. Młodzież niosła samodzielnie 

wykonane plakaty i banery 

profilaktyczne. Były pokazy i 

występy wokalne uczniów.  

http://zsem.pl/ 

 

Kultura jest COOL  
czyli zamiast wstępniaka   

Pamiętasz rewelacyjny występ 

szkolnego kabaretu w marcu? A 

odjazdowy koncert kapeli wojtka 

w Auli? A może debatę o 

prawach człowieka czy też film 

nagrany przez ludzi z kółka? Co 

prawda, to prawda: były to 

wiekopomne wydarzenia 

mijającego roku… 

… o których nikt nie wie. Ściślej 

mówiąc nikt spoza Twojej 

szkoły. No dobra – jakiś 

namiętny czytelnik strony 

szkolnej lub profilu na 

Facebooku coś tam mógł się 

dowiedzieć. Było ich ze trzech. 

Trochę mało. 

Nowy szkolny kwartalnik ma to 

zmienić. Nasze strony są otwarte 

na informacje o wszelkich 

przejawach życia kulturalnego w 

szkołach ponadgimnazjalnych na 

Dolnym Śląsku,  na Wasze 

artykuły i relacje, ale też na 

twórczość własną. Czujesz się 

poetką? Podziel się swym 

wierszem! Chcesz być 

dziennikarzem? Napisz dobry 

tekst. Napisałeś przebój? 

Umieść u nas jego słowa. 

Robisz piękne zdjęcia, 

malujesz, rysujesz? – pokaż 

innym, nie bądź egoistą. 

Chcemy być takim miejscem, 

gdzie można zobaczyć, co 

słychać u innych, podejrzeć 

pomysł, zdobyć czytelników. 

COOLTURKA będzie 

wydawana co kwartał i w 

formie elektronicznej 

umieszczana na stronach 

Ośrodka Kultury i Sztuki. 

Proponujemy także szkołom 

zamieszczanie tej gazetki na 

własnych stronach – zupełnie 

za darmo! 

I pamiętajcie – KULTURA JEST 

COOL! 

C O O L T U R K A  
KWARTALNIK SZKOLNY czerwiec 2013 r.       numer ZERO 

 

W TYM NUMERZE: 

*** Devilish Mill daje głos w rozmowie z Olą 

** młode poetki z wrocławskiej XV-tki 

* Dzieje się w szkołach 
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Jelenia Góra 

http://zsart.edu.pl/ 

Legnica 

8 kwietnia 2013r. z inicjatywy 

nauczycieli bibliotekarzy � mgr 

Ewy Illing, mgr Cecylii 

Szczcerbińskiej, mgr Agnieszki 

Chrobak-Malińskiej odbyło się 

spotkanie ze Stanisławą 

Horodyńską, autorką książki 

�Wyją wilki na stepie�. 

Uczestniczący w spotkaniu 

uczniowie G-1 i VI LO z 

zainteresowaniem słuchali 

relacji gościa o traumatycznych 

przeżyciach doznanych 

podczas wieloletniej zsyłki do 

Kazachstanu.  

http://zsem.pl/ 

 

W Diabelskim Młynie 
Aleksandra Świderska rozmawia  z Devilish Mill 

A.Ś: Od kiedy istniejecie? 

D.M: Zaczęliśmy grać w 2010 roku, wtedy powstawały nasze pierwsze 

utwory. Zespół składał się wówczas z gitarzysty i perkusisty. W 2012 

roku kiedy dołączył do nas basista i drugi gitarzysta zaczęliśmy 

organizować regularne próby. 

A.Ś: Macie na swoim koncie występy w imprezach plenerowych - to 

chyba znaczny sukces dla grupy muzycznej? 

D.M: Każdy występ jest sukcesem i powodem do zadowolenia. 

A.Ś: Jak na co dzień funkcjonujecie? 

D.M: Zawsze chcemy, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. 

Gramy regularne próby raz w tygodniu. Organizacja pracy nie jest łatwa, 

z racji tego, że mieszkamy w różnych miejscowościach i mamy także 

obowiązki poza zespołem. 

A.Ś:  Skąd nazwa? 

D.M:  Nazwa w dosłownym tłumaczeniu oznacza diabelski młyn, a 

inspiracją do tejże nazwy było zachowanie publiczności pod sceną 

podczas koncertów tego rodzaju muzyki. 

A.Ś: Dlaczego zdecydowaliście się na wzięcie udziału w Lidze Talentów? 

DM.: To była bardzo spontaniczna decyzja. Głównie chcieliśmy się 

pokazać i zobaczyć reakcję widowni. 

A.Ś: Czy zakładaliście, że macie szanse przejść  do finału albo wygrać ten 

show? 

D.M: Nie byliśmy pewni czy ktoś się nami zainteresuje, po dobrym 

przyjęciu na eliminacjach i przejściu do finału mieliśmy pewną nadzieję 

na wygraną. Mimo, że nie zajęliśmy żadnego miejsca to i tak nie 

żałujemy naszej decyzji, bo dzięki temu dostajemy propozycje grania 

koncertów i możemy się dalej rozwijać. 

A.Ś:  Społeczeństwo, w którym żyjemy, chyba nie do końca jest 

Kultura – to, co zostaje, gdy już zapomnisz wszystko, czego się 

uczyłeś. 

Selma Lagerlöf 
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Wrocław 

"Chrobry's Herald" jest 

anglojęzyczną gazetką szkolną,  

ukazującą się od września 2005 

roku. 

 

Gazetkę tworzą uczniowie LO nr 

XII, którzy są zarówno jej 

redaktorami, autorami tekstów, jak 

i grafikami. Artykuły 

odzwierciedlają aktualne  

zainteresowania uczniów, stąd 

recenzje płyt, imprez muzycznych, 

filmów itp. 

 

W "Chrobry's Herald" pojawia się 

również zapis aktualnych 

wydarzeń szkolnych, pamiętniki z 

wymian, wywiady z 

nauczycielami, krzyżówka, humor 

i wiele innych atrakcji. 

 

"Chcemy, aby "Samograj" stał się 

źródłem prowokacji i aby 

dochodziło na jego łamach do 

konfrontacji Waszych pomysłów. 

Dlatego każdy tekst, który w nim 

przeczytacie, traktujcie jako 

początek dyskusji, którą będziecie 

kontynuować w kolejnych 

numerach. [...]  Mamy nadzieję, że 

to co znajdziecie na kolejnych 

stronach, skłoni Was do 

indywidualnych przemyśleń.  

 

We wrocławskim Liceum 

Ogólnokształcącym Nr XII 

wydawane są aż cztery gazetki 

szkolne! 

http://www.lo12.wroc.pl/pl 

świadome tego w jakim kierunku rozwinęła się muzyka. Jako zespół nie 

tworzycie nowego, a mieszankę istniejących już  gatunków muzycznych? 

D.M: Polski rynek metalowy jest jednym z najlepszych na świecie. 

Niestety w Polsce ten gatunek muzyki jest bardzo niszowy. Poza 

granicami naszego kraju, takie zespoły jak Vader, Behemoth, Decapitated 

są bardzo znane i cenione. Przeciętny słuchacz muzyki nie będzie 

kojarzył nawet nazw tych zespołów. To wiele mówi o tym, jak podchodzi 

się do tego gatunku w naszym kraju. My staramy się stworzyć własny 

styl grania i myślimy, że ta sztuka nam się udaje. 

 

A.Ś: Jednak na eliminacjach w Oleśnicy gdzie wasza twórczość zetknęła 

się z widownią oczekującą czegoś zupełnie innego zobaczyliście w 

oczach publiczności pewne zaskoczenie. Jeden z jurorów spytał się was o 

czym w ogóle śpiewacie, ponieważ  kompletnie nic nie zrozumiał. Co 

wtedy poczuliście?  

DM.: W Oleśnicy spotkaliśmy się z mniejszym entuzjazmem niż w 

Krośnicach. Tekst, który jest śpiewany growlem w języku angielskim, nie 

będzie zrozumiały dla kogoś, kto nie interesuje się taką muzyką. Ten styl 

śpiewu jest charakterystyczną cechą tej muzyki. Czy nas to uraziło? W 

pewien sposób tak, bo juror powinien znać czym się charakteryzuje dany 

gatunek muzyczny. 

A.Ś: Macie jakieś swoje ideały na których się wzorujecie? Czytałam że 

jest to m.in. Cannibal Corpse, Machine Head i Lamb of God, alę muzykę 

tworzycie sami indywidualnie? 

DM.: Gust każdego z nas jest różny, i podajemy wzorce wspólne. 

http://www.dolita.pl/wp-content/uploads/2013/04/IMG_1672.jpg


ARMATA, 

Czyli 

DZIAŁO 

 się w szkołach 
   

Wrocław 

Szkolna grupa artystyczna 

Bravo2art po raz kolejny 

zachwyciła nas swoim kunsztem 

artystycznym, wystawiając sztukę 

Dominiki Nestorowskiej, pt.: 

„Egoorcs”. Aktorzy w czasie 

przedstawienia schodzili ze sceny, 

grając między publicznością, 

zrywając tym samym ze 

sztywnym i klasycznym 

schematem wystawiania sztuki. 

Pozwoliło to na nawiązanie 

kontaktu z widownią i 

wzbudzenie silniejszych odczuć 

tejże. W momentach 

psychodelicznych, spektakl ten 

skłania do refleksji nad samym 

sobą. Obnaża to, co w człowieku 

najgorsze. Ukazuje współczesne 

tendencje społeczeństwa, które 

skutkują zobojętnieniem na 

krzywdę człowieka, zarówno 

obcego jak i bliskiego naszemu 

sercu. W pogoni za pieniędzmi, 

przestajemy zastanawiać się nad 

naszymi wyborami. Sztuka ta w 

niesamowity sposób pokazuje 

nam, że każdy człowiek posiada 

element Scrooge’a, nasuwa 

refleksje związane z własnym 

jestestwem. 

Z niecierpliwością czekamy na 

kolejne „dziecko” Bravo2 art. 

Parszywa Dwunastka, nr 2/2013 

Muzykę tworzymy  indywidualnie. 

A.Ś: Jaki jest Wasz stosunek do kariery muzycznej?  

DM.: Bardzo chcemy, aby zespół się rozwijał. Poświęcamy na to wiele 

czasu, sił i nerwów. To jest coś, co kochamy i chcemy się w tym spełniać. 

Perspektywa życia z muzyki jest bardzo kusząca i to marzenie wielu 

ludzi, lecz znając realia będzie o to bardzo trudno. 

A.Ś: Jak powstają Wasze teksty? 

DM.: Czasem tekst powstaje w 10 minut, czasem w parę miesięcy. 

Głównym autorem jest nasz wokalista, czasem pomaga mu basista. 

Inspiracją najczęściej jest otaczająca nas rzeczywistość, nasze przeżycia 

lub pojedyncze myśli czy spostrzeżenia. 

A.Ś: Chcecie swoim słuchaczom otworzyć na coś oczy? 

DM.: Chcemy pokazać świat z naszej perspektywy, nikt nie musi 

podzielać naszego punktu widzenia. W tekstach staramy się używać dużo 

przenośni, żeby każdy interpretował je na własny sposób. Każdy sam 

kreuje swoją rzeczywistość. 

A.Ś: Śpiewacie po angielsku. Dlaczego? 

D.M.: Oczywiste jest to, że angielski tekst dotrze do większej ilości ludzi. 

Jesteśmy nastawieni na rynek zagraniczny, dlatego chcemy, aby nasze 

teksty rozumieli ludzie z innych krajów. Oczywiście nie wyklucza to 

naszych planów na zrobienie czegoś w naszym ojczystym języku. 

A.Ś: Jak to jest grać cięższe odmiany metalu w tak religijnym 

społeczeństwie jak Polska? 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ulFeLmVAhZ0FoM&tbnid=pOHL2gQ3_RGXHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gorarocka.pl%2F%3Fpage_id%3D2&ei=aHLnUZWmJYzOswa3g4GgCw&bvm=bv.49478099,d.Yms&psig=AFQjCNGuKDbErkNd4ZE-nEjcWPtlnbT9SA&ust=1374208779265566
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Powiedz o tym w domu, powiedz 

sąsiadowi, wypaplaj każdemu, 

kogo spotkasz; powiedz o... 

Muzealnych Spotkaniach Pokoleń 

w dniach 19 - 20 stycznia 2013 r.  

W najbliższą sobotę i niedzielę 

wrocławskie i dolnośląskie muzea 

i galerie otwierają się za darmo dla 

seniorów z ich wnukami. To 

doskonały pomysł na spędzenie 

czasu ze swoimi dziadkami (i 

niekosztowny:).  

Szczegółowych informacji szukaj 

m.in. na stronie Europejskiej 

Stolicy Kultury Wrocław 2016 

(http://www.wro2016.pl/czytaj/mu

zealne-spotkanie-pokolen). Z tą 

instytucją współpracuje nasze 

liceum; a w ramach tej współpracy 

w sobotę 19.01. kilkunastu 

wolontariuszy z Dziesiątki będzie 

współgospodarzami Pałacu 

Królewskiego.  

Powiedz o tym w domu. I zaproś 

Babcię, Dziadka lub inną starszą 

osobę na kilka chwil spędzonych 

w kulturze.   

http://www.lo10.wroc.pl 

Wrocław 

Zapraszamy na FanPage Szkoła z 

Poezją LO XV we 

Wrocławiu:https://www.facebook.

com/pages/Szkoła-z-

Poezją/354123118022488?fref=ts 

http://www.loxv.wroclaw.pl 

D.M: Staramy się nie przywiązywać do tego większej wagi. Jak dotąd nie 

mieliśmy problemów z występami. 

A.Ś: Czy jest to tylko bunt przeciw stanowi rzeczy, czy też czujecie, że w 

ten sposób wyznaczacie własną drogę? 

D.M:Czujemy że wyznaczamy swój kierunek, i idziemy własną drogą i 

tak jak już wcześniej mówiliśmy chcemy pokazać świat z naszej 

perspektywy, ale nikt nie musi podzielać naszego zdania 

A.Ś: Występujecie przeciw Kościołowi? 

D.M: Do spraw kościoła nie przywiązujemy większej wagi. Najwięcej 

zależy od nas. To my musimy się rozwijać, aby dogodzić naszym 

słuchaczom.  Fani zawsze są najważniejszym czynnikiem, bo to dla nich 

gramy.  

A.Ś: To jeszcze na zakończenie powiedzcie proszę, co robicie żeby się 

zrelaksować przed koncertem? 

D.M: Przed każdym koncertem odczuwamy pozytywny stres i 

adrenalinę. To nam się podoba. Przed koncertem zazwyczaj 

rozmawiamy z publicznością, próbujemy załapać z nimi pozytywną 

więź, dzięki której wszyscy będziemy się dobrze bawić.  

A.Ś: Co dalej? 

D.M: Chcemy jak najwięcej grać. Zamierzamy wziąć teraz za siebie pełną 

odpowiedzialności i sami pracować na sukces.  Nie planujemy zgłaszać 

się do programów typu talent show, stawiamy bardziej na granie w 

klubach i na festiwalach. 

 

Devilish Mill (Milicz, powiat milicki) – zespół powstał w 2012 roku. Grupa 

młodych osób, uczniów i absolwentów miejscowych szkół, które grają muzykę na 

pograniczu black metalu z wpływami death metalu. Sami tworzą i komponują ; 

inspirują się takimi zespołami jak: Vader, Frontside, Decapitated, czy Cannibal 

Corpse. Kilkukrotnie występowali w czasie lokalnych imprez plenerowych. 

https://www.facebook.com/pages/Szko%C5%82a-z-Poezj%C4%85/354123118022488?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Szko%C5%82a-z-Poezj%C4%85/354123118022488?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Szko%C5%82a-z-Poezj%C4%85/354123118022488?fref=ts
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4AUls1RNYQnx8M&tbnid=Wvi1HvelEn4LPM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCNFONR_FqDY&ei=AHPnUbXPJ4zIsgby6IG4Cw&bvm=bv.49478099,d.Yms&psig=AFQjCNGuKDbErkNd4ZE-nEjcWPtlnbT9SA&ust=1374208779265566


Wizytówka szkoły – wrocławska Czternastka 
Gdy zwróciłem się do opiekunki Samorządu uczniowskiego w LO Nr XIV we Wrocławiu z 

prośbą o przedstawienie w dużym skrócie dokonań uczniów w mijającym roku szkolnym, w 

odpowiedzi otrzymałem e-mail: 

Cześć Bartku! 

Powymieniam po prostu różne 

przedsięwzięcia, coś może się 

przyda. A po co Ci to? No i mam 

nadzieję, że się jeszcze przyda, bo 

mi to sporą chwilę zajęło...  

Sporo znajdziesz też tu: 

http://lo14.wroc.pl/wydarzenia/ 

Romantic Era Days, spektakl „Notre 

Dame de Paris”: projekt edukacyjny 

dla miłośników języka angielskiego, 

literatury, teatru i tańca zwieńczony 

przedstawieniem teatralno-

muzycznym w języku angielskim z 

udziałem artystów scen polskich. 

Mikrokosmos – kronika szkolna 

http://lo14.wroc.pl/wydarzenia/kroni

ka-szkolna-mikrokosmos-listopad-

grudzien-2012/ 

Liga Klas – w ramach rywalizacji 

międzyklasowej wiele konkurencji 

ma charakter aktywności 

artystycznej, np. „Sceny z Mrożka” 
czy „Dzieła Mistrza ze Stradfordu” i 

in. ; poprzedzają je prelekcje i 

konsultacje u współpracujących ze 

szkołą (i zasiadających w jury Ligi 

Klas) reżysera Marka Tybura i 

aktora Edwarda Kalisza; obaj 

panowie prowadzą też zajęcia 

pozalekcyjne dla młodzieży o 

zainteresowaniach aktorskich 

Wyjścia do teatru, filharmonii, na 

musicale: każda klasa 5, 6 razy w 

roku jest ze swoim polonistą w 

teatrze (różne teatry wrocławskie, 

wyjazdy do Warszawy, Krakowa), w 

spektaklach uczestniczą nie tylko 
uczniowie, ale i ich rodzice, czy inni 

nauczyciele 

Szkoła w mieście – wyjścia do 

Muzeum Narodowego, Panoramy 

Racławickiej i Humanitarium 

Edukacja regionalna – dwa razy do 

roku każda klasa jedzie na 

jednodniową wycieczkę obcować w 

dziedzictwem kulturowym Dolnego 

Śląska i Wrocławia (np. Krzyżowa, 

Książ, Dzielnica Czterech Świątyń) 

Teatr szkolny „Kiosk Ruchu”, 

prowadzony przez reż. Marek Tybur 

(tegoroczny spektakl „Żebracy” – 

udział i wyróżnienie na XI 

Wrocławskim Festiwalu Teatrów 

Szkolnych „Zielona Gęś”)  

Doroczny przegląd piosenki 

obcojęzycznej 

Charytatywna Noc Filmowa 

Czternastka miejscem spotkań i 

dyskusji (odwiedzają nas osobistości 

świata polityki, kultury, sztuki, 

mediów i in. – w tym roku np. prof. 

Jan Miodek czy autor „Pana 

Samochodzika” Arkadiusz 

Niemirski) 

Stale działa chór szkolny (zajmując 

czołowe miejsca w przeglądach 

chórów), zespół wokalny piosenki 

musicalowej, zespół muzyczny 

„Blood Pressure” 

Co roku odbywają się szkolne 

konkursy: recytatorski, Złoty Laur 

XIV LO – szkolny konkurs na 

krótką formę literacką, Konkurs 
wiedzy o krajach 

niemieckojęzycznych, KwoKA – 

szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach 

Anglojęzycznych, konkurs 

ortograficzny w języku angielskim 

(literatura angielska epoki 

wiktoriańskiej) 

Szkołę zdobią prace uczniów 

angażujących się w:  

II Ogólnopolski integracyjny plener 

malarski dla gimnazjum – udział 

uczniów, 1. miejsce 

II Wojewódzkie Biennale Rysunku, 
Grafiki i Miniatury – ekspozycja 

prac uczniów, wyróżnienia 

Pozaszkolne „kulturowe” projekty, 

w których bierzemy udział: 

Konkurs na najlepszy przekład 

poetycki (organizowany przez 

Instytut Filologii Angielskiej UWr.) 

– II miejsce 

Zoom in on America Challenge – 5 

edycja projektu American Roots 

(organizowany przez Konsulat 

Generalny USA w Krakowie) 

Konkurs „Ojczyzna Polszczyzna” 

Udział w finale XX Ogólnpolskiego 

Turnieju Jednego Wiersza o Laur 

Plateranki 

I całkiem sporo innych, ale te mi tak 

na szybko do głowy przychodzą. 

Buźka 

Ania 

Jestem pewien, że w wielu dolnośląskich szkołach 

dzieje się mnóstwo – nie zawsze sami mamy tego 

świadomość. Dlatego chwalcie się i piszcie o 

swoich sukcesach! 

http://lo14.wroc.pl/wydarzenia/
http://lo14.wroc.pl/wydarzenia/kronika-szkolna-mikrokosmos-listopad-grudzien-2012/
http://lo14.wroc.pl/wydarzenia/kronika-szkolna-mikrokosmos-listopad-grudzien-2012/
http://lo14.wroc.pl/wydarzenia/kronika-szkolna-mikrokosmos-listopad-grudzien-2012/


Sięgając nieba 
Na koniec próbka twórczości uczniów wrocławskiej Piętnastki. Wiersze pochodzą z tomiku 

„Sięgając nieba”: 

Michalina Hruby 
 

„Apokalipsa” 
 

przecinając ulice szybkimi krokami 
pchani przez tłum otępiony jak bydło 

patrząc na upadek ludzkości 
gdy oni myślą że stoją prosto 

 
jedząc suchy chleb 

gorzki jakby z człowieka męki wypieczony 
żyjąc coraz martwiej 

wdychamy głęboko życiodajną truciznę 
 

widząc dziś i jutro 
karki zginamy pod wstydu ciężarem 
słuchając nowych rozkazów świata 

coraz to bardziej obłudnych i chorych 
 

mając oczy przekrwione od bólu 
jednak nadal jasne 

mówimy cichym głosem 
"któż rzekł, że człowiek to brzmi dumnie?" 

 

Katarzyna Futer 
,,Malarz Podniebny” 

 
Wylałeś paletę barw pod osłoną nocy, 

W swoim niewidzialnym płaszczu kroczysz. 
Tak doskonale dobrane kolory jesienne,  

Sprawiasz, że dni stają się senne. 
 

Złote liście leniwie opadają na ziemię, 
Przykryją niedbale wystające korzenie. 

Po dywanie stąpam niepewnie,  
Wiatr ustępuje mi drogi zwiewnie. 

 
Sprawiasz, że jestem pod wrażeniem, 

We wszystkim prawdziwa dusza drzemie. 
Poddajesz mnie hipnozie jesiennych refleksji, 

Sprawiasz, że jestem w obsesji. 
 

Widzę nadchodzącą postać ku mnie,  
Szepcze ,,Tylko mnie chciej!”. 

Tak posłusznie oddana, jestem 
Przy boku Twoim w niewidzialny płaszcz 

odziana. 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH Z DOLNEGO ŚLĄSKA DO 

PRZESYŁANIA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI. JEŚLI CHCECIE 

ZAREKLAMOWAĆ I ROZPOWSZECHNIĆ WIEDZĘ O 

JAKIMKOLWIEK WŁASNYM PRZEDSIĘWZIĘCIU KULTURALNYM 

– COOLTURKA JEST DLA WAS! NIECH TO BĘDZIE WASZE 

PISMO!

 
COOLTURKA 
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