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Człowiek wrażliwy wszędzie zobaczy potrzebujące serce 

Mamy wrażliwe 
serca ?!

Na to pytanie obszernie 
odpowiedziała nam 

w swojej pracy 
Julia Marciniak z kl. 6b.

Zapraszamy do przeczytania 
długiego, 

ale ciekawego tekstu.
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Dzień zaczynał się przyjemnie, 

czyli opowiadanie o pomocy udzielonej potrzebującej osobie

Dzień zaczynał się przyjemnie. Sarę obudziło słońce wdzierające się do jej przytulnego pokoju przez 

szparę między zasłonami. Otworzyła oczy i powoli zaczęła podnosić się na rękach, by wstać z łózka, podeszła 

do  okna,  aby  odsłonić  zasłony,  a  jej  oczom  ukazał  się  piękny  widok.  Sara  mieszkała  nad  jeziorem,  co 

oznaczało,  że  gdy  każdego  poranka  powtarzała  „ceremonię”  odsłonięcia  zasłon,  widziała  wielkie  jezioro 

okolone lasem. Tego dnia wszystko wyglądało jeszcze ładniej, słońce odbijające się w delikatnie falującej tafli 

wody nadawało jej blasku, to wystarczyło by wzmóc w Sarze silną chęć otwarcia okna. Po chwili uderzył ją 

powiew delikatnej bryzy. 

Kiedy zobaczyła która godzina,  zaczęła wariować. Była 10 rano.  Nie byłoby w tym nic dziwnego, 

gdyby nie fakt, że był środek tygodnia, a Sara zaczynała lekcje o 8. 

Pobiegła szybko do garderoby i do łazienki, by się uszykować. Zeszła na dół, na szybkie śniadanie. Nie 

było dla niej zaskoczeniem, że oprócz niej w domu nikogo nie było. Jej brat wychodził przed 6, by zdążyć na 

zajęcia na uczelni w sąsiednim mieście. Natomiast rodzice, wiecznie zabiegani pracoholicy, praktycznie nie 

wracali do domu, znaczy wracali, ale o dziwnych porach, a potem szybko wychodzili. 

Na blacie w kuchni Sara znalazła pokaźną sumkę pieniędzy, bardzo zdziwiona przeniosła wzrok na 

leżącą obok karteczkę. „Musieliśmy wyjechać na dwa tygodnie do Belgii, do naszego hotelu. Zostawiamy wam 

trochę pieniędzy, naprawdę bardzo nam przykro, że tak mało, ale na chwilę obecną nie mogliśmy zostawić 

więcej. Buziaki mama i tata”.  

 – Oczywiście… – burknęła Sara. – Bardzo „mało” tych pieniędzy.

Rodzina dziewczyny była bogata. Szesnastolatkę bardzo męczyło to, jak jej rodzice zadzierali nosa i jaki 

mieli szacunek do pieniądza, a raczej szacunek, którego nie mieli.  Byli też nieczuli na to, co działo się na 

świecie, na klęski, głód... Na biedniejszych od siebie patrzyli z góry. Sara i jej brat Filip byli inni, zwłaszcza 

Sara.  Kiedy tylko mogła pomóc – pomagała.  Nie znaczy to, że nie lubiła tego co miała,  podobało się jej, 

korzystała z tego, jednak chciała też jak najwięcej od siebie dawać ludziom, którzy potrzebowali bardziej niż 

ona. Była zmęczona tym, jaką miała przypiętą plakietkę. Przez to, że żyła w zamożnej rodzinie, wszyscy od 

razu  myśleli,  że  jest  zarozumiała,  niemiła  i  nie  docenia  tego  co  posiada.  Taką  plakietkę  przypinało  się 

wszystkim,  którym  lepiej  się  powodziło,  a  było  to  przez  takich,  jak  jej  rodzice.  „Stereotypy,  wszędzie 

stereotypy!” – zwykła myśleć dziewczyna. Niestety na świecie trudno znaleźć bogatych, którzy myślą o innych.

 – 11.30! Nie żyję, po prostu nie żyję! – dźwięczny głos nastolatki rozniósł się po pustym mieszkaniu, gdy 

ujrzała ona która jest godzina na starym zegarze stojącym w korytarzu tuż po tym, kiedy zabimbał. 
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Chwyciła  torbę i  przerzuciła przez ramię wybiegając z domu. Pośpiesznie zamknęła drzwi zerkając 

ukradkiem na ekran swojego telefonu. 11 nieodebranych połączeń! 6 od Niny, 3 od Adriana i 2 od Filipa, jej  

brata. Idąc pośpiesznym krokiem po podjeździe oddzwoniła do Niny.

 – Halo?  – spytała niepewnie Sara.

 – Dziewczyno, gdzie ty jesteś? Za chwilę 12, a po tobie śladu nie widać! Martwiliśmy się o ciebie z Adim – 

krzyknęła jednym tchem Nina.

 – Zaspałam, jestem w drodze. Ale nie wiem, czy jest już sens iść? Zostały 2 godziny do końca, a jak mam 

słuchać, że się spóźniłam, to lepiej pójdę jutro i coś później wymyślę.

 – Ok, rób jak chcesz. Najważniejsze, że wiemy przynajmniej co z tobą. Cześć!

 – Pa pa – Sara się rozłączyła i jeszcze zdążyła odebrać telefon od Filipa.

 – Tak? – dziewczyna zwolniła kroku zmierzając w kierunku parku.

 – Gdzie jesteś? – rzucił zdyszanym i zaniepokojonym głosem jej starszy brat.

 – Wow, wow, wow zwolnij trochę. Co się stało? – odpowiedziała nadal spokojna siostra.

 – GDZIE JESTEŚ?! – złość Filipa przybierała na sile. Sara nie wiedziała co odpowiedzieć. Powiedzieć prawdę 

czy skłamać, że wyrwał ją z chemii? 

 – Jestem nad stawem obok naszego domu.

 – Przyjedź do szpitala, tego na wzgórzu. 

Sara się lekko przestraszyła, kiedy słyszała jak głos jej brata powoli się załamywał. Nie wiedziała czego 

się spodziewać. Jej brat zawsze silny, spokojny, opiekuńczy, teraz był przerażony, słaby i bezradny. 

 –  Już  jadę  –  pożegnała  się  szybko i  pobiegła  ile  sił  w nogach na  przystanek.  Nawet  dobrze  wyszło,  że 

zaspałam,  musiałabym  się  teraz  wszystkim  tłumaczyć,  dlaczego  muszę  nagle  wyjść  – krótka  myśl  i  już 

siedziała w jednym z środków komunikacyjnych w drodze do szpitala.

Upłynęło 20 minut od kiedy dojechała na miejsce, nadal czekając na brata zdążyła kilka razy wybrać 

jego numer, ale nie odbierał. Pytała pielęgniarek i pań w recepcji, ale nic nie było im wiadomo. 

Kolejne 5 min. i nagle drzwi na OIOM otworzyły się z trzaskiem, a z pomieszczenia wybiegł Filip.  

Z łzami w oczach przywarł do siostry, zamykając ją w silnym, niedźwiedzim uścisku. Sara stała jak wryta nie 

wiedząc  o  co  chodzi,  ale  rozumiejąc  powoli  powagę  sytuacji  odwzajemniła  ten  gest.  Wysoki,  dobrze 

zbudowany, przystojny, 21 letni brunet był na samym dnie rozpaczy. Dziewczyna jeszcze nigdy nie widziała go 

w takim stanie. 

Po dość długim czasie, kiedy chłopak trochę się uspokoił,  nastolatka zaprowadziła go na krzesła na 

poczekalni i postanowiła spytać co się stało. Brat podniósł głowę ze swych rąk, spojrzał jej prosto w oczy, 

wziął głęboki wdech i zaczął opowiadać:

 – Zajęcia zostały dziś odwołane. Chłopacy próbowali namówić mnie, żebyśmy ten czas wykorzystali w jakiś 

sposób,  odmówiłem  im  mówiąc,  że  dawno  nie  widziałem  się  z  moją  siostrą  i  chciałbym  zrobić  jej 
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niespodziankę.  Obiecałem,  że  jeszcze  to  nadrobimy.  Poszedłem  na  parking,  tam  gdzie  zaparkowałem. 

Pojechałem do sklepu zrobić małe zakupy. Po mniej więcej pół godzinie załadowałem samochód i objąłem kurs 

na dom. Byłem tak szczęśliwy, że wreszcie się z tobą zobaczę i zamyśliłem się, nawet nie zauważyłem, kiedy 

wjechałem w staruszka  na  pasach.  Omal  go  nie  zabiłem!  Wysiadłem z  auta  i  podszedłem do  niego,  aby 

zobaczyć co się z nim stało. Sprawdziłem puls… był wolny, zatrzymywała się akcja serca. Zadzwoniłem po 

pogotowie. Szybko przyjechali. Teraz siedzę tu od 2 godzin i czekam, aż ktoś wreszcie powie mi co się z nim 

stało. Cały czas widzę jak te drzwi się otwierają i wychodzą z nich lekarze i pielęgniarki widocznie czymś 

zaniepokojeni.  Byłem  zdziwiony  dlaczego  nikt  do  niego  nie  przyjeżdża,  więc  spytałem.  Okazało  się,  że 

mężczyzna  jest  sam.  Żona  umarła  kilka  lat  temu,  podobnie  jak  rodzeństwo,  dzieci  wypięły  się  na  niego 

i wyprowadziły daleko stąd.  Jest  sam, rozumiesz to Sara? SAM! Jak tak można? – Filip jak wiadomo był 

wrażliwy na takie sprawy, tak jak Sara.  – Próbowałem tam wejść – wskazał na drzwi na OIOM.  – Wykopali  

mnie i tyle się dowiedziałem.

Teraz oboje w siebie wtuleni, cicho szlochali. Dziewczyna nie wiedziała co powiedzieć, była w szoku. 

Przerwał  im  lekarz,  oznajmiając  iż  pacjent  się  obudził,  jest  w  dość  poważnym  stanie,  na  szczęście  nie 

zagrażającym życiu. Dorzucił jeszcze, że powinien szybko wrócić do siebie oraz, że na Filipa czeka policja. 

Chłopak skinął głową, w ciszy wstał i udał się za doktorem do osobnego pomieszczenia. Sara pozostała ze 

swoimi myślami, aż w końcu zmęczona długim czekaniem i całą sprawą usnęła. 

 – Ty młoda, obudź się. Szanowny starszy pan chce nas poznać – wybudził ją zadowolony głos brata.

 – Hmm? Dlaczego mnie? – odparła „młoda” marszcząc brwi.

 – Usłyszał od jakiejś pielęgniarki, że tu jestem z jakąś młodą blondynką i nie chciał, żeby siedziała sama na 

korytarzu, więc…

 – No dobra, dobra, zabieraj swój tyłek i idziemy – przerwała mu siostra wyraźnie zadowolona.

Już  po  chwili  siedzieli  na  krzesłach  obok  starszego  pana,  pękając  ze  śmiechu.  Wszyscy,  nawet 

poszkodowany i  pielęgniarka  obecna w pokoju,  opowiadali  sobie  kawały,  śmieszne  historie  z  dzieciństwa 

i swoje wpadki. Byli tam kilka minut, a już zdobyli sympatię staruszka i naprawdę dobrze się bawili. 

Wizyta dobiegła końca, rodzeństwo pożegnało się z pielęgniarką i panem Janem, obiecując odwiedzić 

go w sobotę.  

W drodze do domu Filip opowiedział Sarze, co uzgodnił z policją. Przesłuchanie trwało półgodziny, 

panowie  policjanci  główkowali  co  z  nim  zrobić.  W  pewnym  momencie  do  pokoju  wszedł  pielęgniarz 

przynosząc wieści od pacjenta – nie chciał on marnować „dzieciakowi” życia, stwierdził, że on i tak jest stary 

i samotny,  wystarczy  mu  tylko,  żeby  od  czasu  do  czasu  go  odwiedzić,  pomóc  i  porozmawiać.  Po  kilku 

minutach policjanci skontaktowali się z pewnymi osobami „z branży”, nakazali wpłacić 5 tysięcy grzywny do 

końca miesiąca i tak spotkanie dobiegło końca. 

 – Resztę już znasz – zakończył brunet.
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Tydzień minął z zawrotną prędkością. Nim się obejrzeli, obydwoje siedzieli w sobotni poranek przy 

łóżku pana Jana. Tym razem już nie na OIOM’ie. Stan staruszka szybko się poprawiał, za tydzień miał wyjść ze 

szpitala.  Tym  razem  atmosfera  także  była  przyjemna,  Filip  przyniósł  jedzenie,  a  Sara  ulubione  filmy 

mężczyzny.

Kolejne spotkanie zostało umówione na przyszłą sobotę, by pomóc starszemu panu z przeniesieniem się 

do mieszkania.

 – Nie proszę pana, my to poniesiemy, a pan ma spokojnie iść, nie pozwolę się panu przemęczać! – powiedziała 

uprzejmie dziewczyna.

 – Ale ja sobie dam radę, pomogę wam trochę, nie będziecie wszystkiego sami dźwigać – nie dawał za wygraną 

staruszek.

 – Jak tak bardzo chce pan coś nieść... Proszę bardzo! – roześmiany Filip podał pomarańczę. – Teraz nikomu 

pan nie powie, że nic nie nosi. – Pan Jan popatrzył na owoc i zaczął się strasznie śmiać. Cała trójka wyszła  

z pokoju z uśmiechami na twarzach i udała się do samochodu.

Siedząc w samochodzie wysoki brunet wolał upewnić się na jaką ulicę zmierzają.

 – 17 stycznia – usłyszał odpowiedź staruszka.

 – To ja może zaparzę wam herbaty drogie dzieci? – ledwo co weszli do mieszkania, a Jan już chciał sprawić by 

poczuli się przyjemnie.

  – Z wielką chęcią. Poproszę – Sara lubiła ten rodzaj napoju.

 –  Ja  też  się  napiję  –  odpowiedział  jej  brat.  Po  chwili  z  kuchni  wyłonił  się  starszy  pan  niosąc  herbaty 

i ciasteczka. 

Jeszcze przez długie godziny rozmowy się ciągnęły. Dopiero późnym wieczorem dwójka nastolatków 

wróciła do domu. 

Nadszedł czas powrotu Państwa Kamińskich. Uradowani weszli do domu i przywitali się z dziećmi. 

Filip zaproponował rozmowę. Długo dyskutowali o tym, co wydarzyło się przez te 2 tygodnie. W końcu dorośli  

zdecydowali,  że  lepiej  będzie jeśli  pan Jan zamieszka bliżej  nich,  wtedy wszyscy będą mogli  mu częściej 

pomagać. Mały domek obok ich domu stał pusty. Postanowili, że kupią go dla mężczyzny.

Wieczór skończył się przyjemnie, rodzice doszli do porozumienia z dziećmi, przepraszając za wszystko. 

Wyjaśnili  sprawy,  które  przeszkadzały  i  od  tamtego  dnia  patrzyli  na  świat  zupełnie  inaczej.  Pan  Jan 

przeprowadził  się  do sąsiedztwa,  a  Kamińscy traktowali  go  jak  członka rodziny.  Razem z  Sarą  i  Filipem 

założyli  fundację  wspierającą  potrzebujących  ludzi.  Cała  rodzina  chętnie  pomaga  do  dziś,  niezależnie  od 

okoliczności.

Julia Marciniak, kl. 6b
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Z n a k i   w i a r y 
Zapraszamy do obejrzenia prac wysłanych na konkurs  religijno – plastyczny

Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2,20)

Rys. Arkadiusz Kasztelan, kl. 4d
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Rys. Jagoda Małach – Tarczyńska, kl. 6d
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Rys. Maria Matusiak, kl. 5c

Rys. Weronika Mańkowska, kl. 6a
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Rys. Olimpia Wojciechowska, kl. 5c
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Wielkie sukcesy Cieszkowianki
Andrzej Gauza z kl. 6e zdobył I miejsce w etapie wojewódzkim V edycji Konkursu Ogólnopolskiego: 

Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach1914 – 1989. Napisał on ciekawą pracę historyczną o 

losach swego pradziadka. 27 maja odbierał w Poznaniu w Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 

dyplom i  nagrodę.  Konkurs jest organizowany w Krakowie i tam Andrzej pojedzie na etap ogólnopolski. 

Gratulujemy i życzymy kolejnego sukcesu. 

Alicja Walenciak – Galińska
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Zdjęcia na których widzimy Andrzeja zostały wykonane 

w Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956
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Wywiad  z  Panią  Agnieszką  Mikulską

Julia  Jankowiak: Witamy  Panią.  Proszę  nam opowiedzieć 

o sobie i sztuce składania origami.

Pani  Agnieszka:  Jestem  nauczycielką  w  edukacji 

wczesnoszkolnej,  obecnie  uczę  dzieci  z  klasy  3.  Ze  sztuką 

origami mam do czynienia już od dzieciństwa.

Martyna  Jaskuła: Jak  to  się  stało,  że  spotkała  się  Pani 

ze sztuką składania papieru?

Pani  Agnieszka: Jak  już  wspomniałam,  spotkałam  się 

z origami w dzieciństwie. Nauczyła mnie tego pani pracująca 

w świetlicy, do której często chodziłam. Wtedy mnie to bardzo 

zainteresowało.

Julia  Jankowiak:  Skąd  się  wywodzi  to  papierowe 

szaleństwo?

Pani  Agnieszka:  Wynaleziono  origami  w  starożytnych 

Chinach. Później Japończycy rozpowszechnili je po całym świecie.

Martyna Jaskuła: Czy wszystko tak łatwo się składa?

Pani  Agnieszka:  Nie  wszystko  składa  się  łatwo.  Jest  origami  przestrzenne,  trzeba  dużo  cierpliwości, 

wytrwałości, ale później idzie się już wyżej.

Julia  Jankowiak:  Czy ta  sztuka składania  papieru może 

nas czegoś nauczyć?

Pani Agnieszka: Tak, może wiele nauczyć. Może nauczyć 

myślenia twórczego, rozwija wyobraźnię i doskonalimy się 

manualnie.

Martyna  Jaskuła:  Serdecznie  dziękujemy  za  udzielenie 

wywiadu.

Z  Panią  Agnieszką  Mikulską  rozmawiały  Julia 

Jankowiak i Martyna Jaskuła z klasy 4c, widoczne na 

zdjęciu poniżej.

Na zdjęciach prace Pani Agnieszki.
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Byliśmy – zobaczyliśmy – napisaliśmy i sfotografowaliśmy
Zielona szkoła w Funce

      Uczniowie klas 4a, 4b, 4e i 4f od 6 do 9 maja uczestniczyli w zajęciach zielonej szkoły. Jak zwykle, 

wachlarz  zajęć  w  Funce  jest  bardzo  szeroki.  Przygotowano  dla  nas  następujące  zajęcia  przyrodnicze: 

ornitologia,  czyli  nauka o ptakach, dendrologia, czyli  nauka o drzewach, entomologia – nauka o owadach, 

limnologia  –  badanie  czystości  wód  powierzchniowych.   Skorzystaliśmy  także  z  zajęć  w  ogródku 

ekologicznym,  rozpoznając  rośliny  kwiatowe,  byliny  i  drzewa.  W  ogródku  meteo  zapoznaliśmy  się 

z wszystkimi przyrządami potrzebnymi do określania pogody znajdującymi się w skrzynce meteorologicznej. 

      Blok zajęć  plastycznych  to makrama, gdzie uczniowie poznawali proste węzły tkackie; ceramika, na której 

dowiedzieliśmy  się,  w  jaki  sposób  powstają  naczynia  z  glinki  ceramicznej.  Podczas  zajęć  rzeźbiarskich 

powstały ciekawe płaskorzeźby wykonane w drewnie według wybranego szkicu. W czasie zajęć plastycznych 

powstały bardzo interesujące prace wykonane metodą malowania suchymi pastelami. Prace zostały oprawione 

i cieszą oko na wystawie szkolnej.

      Z wielką przyjemnością, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki  uczestniczyli w zajęciach z łucznictwa na 

leśnej  strzelnicy.  Brali  też  udział  w  wycieczce  rowerowej  nowo  wybudowaną  ścieżką  rowerową.  No 

i oczywiście z wielkimi emocjami żeglowaliśmy po Jeziorze Charzykowskim. Tym razem nawet dość szybko 

zmieniająca się pogoda nie pokrzyżowała nam planów – wszystkie klasy podzielone na grupy skorzystały z tej  

niecodziennej okazji. Wszystkie zajęcia są całkowicie finansowane przez ministerstwo Ochrony Środowiska . 

      Chętnie także korzystaliśmy z rozrywek takich jak pieczenie kiełbasek przy ognisku, wspólne śpiewanie 

piosenek,  zabawy 

w kalambury  i  gry  w  piłkę 

nożną.

Wielu uczniów z żalem 

opuszczało  rozbrzmiewające 

śpiewem  ptaków  Bory 

Tucholskie.

Bogumiła Kurzawska

Na zdjęciach uczniowie 

Cieszkowianki  podczas 

różnych zajęć. 
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Śpiewający wyjazd do Holandii
Dnia  1  maja  w czwartek  osoby z chóru  Cieszkowianka pojechały autokarem do Holandii  z  okazji 

69 rocznicy wyzwolenia tego kraju przez polskich żołnierzy. Spotkaliśmy się o godz. 6:00 przed budynkiem 

straży  pożarnej.  Podróż  trwała  ok.  12h,  ale  jakoś  wytrzymaliśmy.  Od  granicy  niemiecko  –  holenderskiej 

pilotowali nas Holendrzy z powiewającą przez okno dużą, biało-czerwoną flagą. Razem z nimi dojechaliśmy do 

kościoła  de  Noorderkerk  w  Nieuw  Amsterdam,  gdzie  wspólnie  na  stołówce  zjedliśmy  kolację.  Potem 

przyjechaliśmy do Meppen, gdzie mieliśmy zarezerwowane noclegi.

Podczas drugiego dnia pobytu zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę statkiem po słynnych, holenderskich 

kanałach,  którymi  dopłynęliśmy  do  starówki  w  Klazienaveen  Nord.  Tam  zwiedzaliśmy  miasteczko 

i zapoznawaliśmy się z życiem, które wiedli ludzie zajmujący się wydobywaniem torfu w dawnych czasach.

 Wieczorem odbyła się wesoła impreza przy grillu.

Przedpołudnie  dnia  3  maja  spędziliśmy  w  naszym  ośrodku,  gdzie  każdy  miał  czas  do  własnej 

dyspozycji. Następnie poszliśmy deptakiem do centrum Emmen. Po dotarciu mieliśmy ok. 1 godz. na zakup 

pamiątek i zwiedzanie miasta. 
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Później  zjedliśmy kolację  w Meppen, a  po posiłku przyjechaliśmy ponownie do Emmen,  gdzie  wzięliśmy 

udział  w  koncercie w dużym kościele farnym wraz z chórem "Pro Academica" prowadzonym przez pana 

Radosława Jastaka  i z holenderskim chórem  "Cantabile".
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W niedzielę występowaliśmy w kościele Nord Kirche w Nieuw Amsterdam na porannym nabożeństwie. 

Tego  dnia  w  Holandii  obchodzone  jest  święto  na  cześć  pomordowanych  w  czasie  II  wojny  światowej, 

szczególnie  polskich  żołnierzy,  którzy  wyzwolili  też  Emmen.  Z  tej  okazji  w  godzinach  popołudniowych 

wystąpiliśmy podczas oficjalnych obchodów upamiętniających rocznicę wyzwolenia. Po koncercie były 2 min 

ciszy dla poległych. 

O 21:00 wyjechaliśmy z Meppen w kierunku Polski.

5 maja ok.  godz.  9:15 dojechaliśmy na miejsce.  Wszyscy byli  bardzo szczęśliwi i  z przyjemnością 

wspominamy ten wyjazd.

Julia Piwowarska, kl.4c

uczestniczka wyjazdu
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UDAŁO SiĘ!
Mijało  wiele  lat,  ciągle  szef  tworzył  nowego  jaguara, 

następcę.  Nareszcie!  Stworzył  nowego jaguara SC (sport  car  - 
sportowy  samochód).  Ponieważ  cieszył  się  z  dobrego  modelu, 
stworzył dwie limitowane wersje: ,,Black” i ,,Gold”. Wersja 
,,Gold” miała bardzo luksusowe wyposażenie, np. automatyczna 
klimatyzacja  2-strefowa,  deska  rozdzielcza  z  szlachetnego 
drewna, skórzana tapicerka (nawet w bagażniku!), ,,Telewizorki” 
z  tyłu  czy  różne  inne  bajery.  ,,Black” zaś  miał  lepszy  silnik, 
sportowy charakter  i  wyposażenie,  jak  np.  w AMG mercedesa 
albo nawet lepsze... 

Samochód nawet po kilku latach prawie ciągłej jazdy się nie 
psuł.  W  częściach  widziano  go  tylko  raz...  Ale  to  dlatego,  że 
właściciel go rozebrał (:

KONiec
Dziękuję czytelnikom za czytanie odcinków powieści

Dziękuję również:
Pani Galińskiej – za umożliwienie mi pisania powieści do gazetki,
i mojej rodzinie za pomoc(: 

Arek Plewa, kl. 4c ( tekst i rysunek)
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Ostatni, w kończącym się roku szkolnym, numer naszej gazetki 

pojawił się na platformie Junior Media
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Pod koniec czerwca, oprócz gazetki czerwcowej, ukarze się 
specjalne, drugie wydanie gazetki o naszym Patronie, w którym 
podsumujemy działania związane z 200. rocznicą Jego urodzin

Nowi dziennikarze z klasy 3c zaczęli swoją działalność !!!

Na zdjęciu: Laura Cieluch, Julia Patrzek, Martyna Dondajewska i Stanisław Kowalski. 
Pieniądze za sprzedane podczas zebrań z rodzicami gazetki zostaną oczywiście 

przeznaczone na potrzeby osób niepełnosprawnych ze Wspólnej Drogi z Lubonia.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki   -   stopka redakcyjna
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