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Wspominamy wakacje
Uczniowie Cieszkowianki pisali o swoich wakacjach:

Przejeżdżaliśmy przez Saharę i wstąpiliśmy do hotelu.
Jednego dnia kąpałem się w Oceanie Indyjskim, 
a następnego w Oceanie Atlantyckim.
Gdy tam jechałem, zwiedziłem dużo ludzi.
Były do obejrzenia takie rzeczy jak lwy.

W humorystyczny sposób o wakacjach !

Zapraszamy do przeczytania 
w naszej gazetce o tym, co przeżyliśmy. 



Tak pisali uczniowie Cieszkowianki:

Przygoda wakacyjna Filipa Wesołowskiego z kl.5d
Pod koniec czerwca skończył się rok szkolny i zaczęły wakacje. Wszyscy uczniowie 

z radością wyszli ze szkoły. Niektórzy jechali na wschód, inni na zachód, a jeszcze inni na 
północ. Ja zaś pojechałem na południowy wschód. Dokładniej do miejscowości zwanej 
Ogrodzieńcem.  Wybrałem się  tam,  ponieważ  w tamtej  okolicy  jest  wiele  zamków do 
zwiedzania, a także mieszkają tam moi znajomi.           

Codziennie  udawaliśmy  się  w  inne  miejsce.  Pewnego  wczesnego  wieczoru 
postanowiliśmy zrobić grila. Ja, mój brat i nasz kolega bawiliśmy się piłką z psem, a nasi 
rodzice przygotowywali jedzenie. Nagle któryś z nas przypadkiem wrzucił piłkę za mur do 
sąsiadów. 
            Wszyscy się kłóciliśmy kto po nią pójdzie. Sprawa nie była prosta, ponieważ 
sąsiedzi mieli psa obronnego i w dodatku mur był wysoki. W pewnej chwili mój tata już 
nie  miał  na  to  sił,  wdrapał  się  na  płot,  przeskoczył  i  zaczął  jak  najszybciej  biec. 
W momencie kiedy dotarł  do piłki,  pies  zauważył nieprzyjaciela.  Mój  tata biegł  co sił 
w nogach, a pies za nim. Szybko wszedł na mur i już miał przejść - gdy nagle wszystko się 
zawaliło.  Na  szczęście  cegły  nie  zabiły  ani  psa,  ani  taty.  Tyle,  że  była  wielka  dziura 
w murze. Znajomi szybko wygrzebali z garażu siatkę z drutów. Czym prędzej wszyscy 
zaczęli  ją  przymocowywać i  zanim pies  sąsiadów zorientował  się  o  co chodzi,  dziurę 
udało się załatać.    

I tak zmarnowaliśmy ostatni dzień w Ogrodzieńcu -  budując mur …

Przeżycia nadmorskie Martyny Koćmierowskiej z kl.4b
Był sierpień... Wybrałam się z rodzicami nad morze do Ustronia Morskiego. Pogoda 

niestety do końca nie dopisywała.  Nie zmartwiłam się  tym bardzo,  ponieważ pomimo 
braku słońca wakacje też można spędzić ciekawie i wesoło. Postanowiliśmy wybrać się do 
pobliskiej miejscowości Mielno. Wstaliśmy rano, dzień zapowiadał się deszczowo. Mama 
uszykowała  płaszcze  przeciwdeszczowe,  parasole,  a  ja  założyłam  kalosze. 
Spacerowaliśmy  po  miasteczku  oglądając  przeróżne  pamiątki  i  widokówki.  Po  jakimś 
czasie  zgłodnieliśmy  i  poszliśmy  na  rybkę  smażoną.  Ale  była  smaczna!  Palce  lizać! 
Później  powędrowaliśmy  dalej.  Szliśmy  małymi,  wąskimi  uliczkami,  z  nieba  leciały 
kropelki deszczu. Na jezdni tworzyły się kałuże. W pewnym momencie pojawił się obok 
nas samochód jadący z dużą prędkością. Pech chciał, że mama była przy samej jezdni. Jej 
jasne ubranie w ułamku sekundy stało się centkowane. Ja nie mogłam powstrzymać się ze 
śmiechu, a tata udawał bardzo poważnego. Mama krzyknęła:
- Co widzicie w tym śmiesznego? Zobaczcie jak ja wyglądam!
Ja odpowiedziałam :
- Mamo! Nie denerwuj się! To tylko plamki! Wyglądasz jak zebra! Przecież są wakacje!
Na to mama :
- Masz rację córeczko! Przynajmniej jest wesoło!

Szybkim krokiem wróciliśmy do samochodu, bo mama była cała w cętkach, nawet 
jej buzia. I tak zakończył się nasz spacer po miasteczku. Na szczęście zdążyłam kupić 
pamiątki i pocztówki z pięknymi widokami. Całą sytuację sfotografowałam, żeby mama 
mogła się zobaczyć i pośmiać.
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Ach! - to były wakacje, które będę często wspominać. Żal było wracać do domu... 
Mam nadzieję, że w przyszłym roku też będę miała udane wakacje. Na pewno...

Pomyłka wakacyjna Huberta Sobonia  z kl. 4b
Moje wakacje w tym roku bardzo się udały, ponieważ pojechałem nad morze. Plaża 

tam była bardzo szeroka. Razem z moją siostrą wykopywaliśmy głębokie doły, w których 
się później  chowaliśmy. Podczas spaceru po plaży widzieliśmy bardzo ciekawe zamki. 
Woda była zimna, ale po pewnym czasie przyzwyczailiśmy się do jej temperatury. Fale 
były bardzo duże, skakałem przez nie razem z mamą i nie raz podczas skoku przewróciłem 
się do wody, co bardzo nas wszystkich rozbawiło.

Po powrocie z plaży chodziliśmy po mieście. Mama kupiła mi i mojej siostrze gofry 
z bitą śmietaną, gdy je jedliśmy śmietana została mi na nosie i wszyscy zaczęli się śmiać,  
lecz  ja  nie  wiedziałem  o  co  chodzi.  Gdy  tata  powiedział  co  ich  tak  rozbawiło,  też 
wybuchnąłem śmiechem. Wieczory spędzaliśmy na oglądaniu filmów i grze w karty.

Pewnego dnia planowaliśmy urządzić grilla, dlatego mama wysłała mnie do sklepu 
po kiełbaski.  Zabrałem ze sobą młodszą siostrę i poszliśmy zrobić zakupy. Poprosiłem 
panią ekspedientkę o kiełbaski i poszedłem z siostrą po obiecaną jej wcześniej czekoladę. 
Po  zapłaceniu  za  zakupy  i  odejściu  od  kasy  zatrzymał  mnie  ochroniarz  i  zapytał  czy 
zapłaciłem  za  wszystko,  co  wziąłem  ze  sklepu.  Okazało  się,  że  w  kieszeni  miałem 
niezapłaconego lizaka. Po niewinnym uśmiechu mojej małej siostry zorientowaliśmy się 
kto jest winny całego zajścia i wszystko skończyło się szczęśliwie.

Gdy doszliśmy do domku,  grill  był  już  rozpalony i  przygotowany  do położenia 
kiełbasek. Dałem więc zakupy mamie i poszedłem z siostrą umyć ręce przed jedzeniem. 
Gdy wróciliśmy, wszyscy pokładali się ze śmiechu. Okazało się, że ze sklepu przyniosłem 
porcję  rosołową zamiast  kiełbasek.  Przez  zamieszanie  z  lizakiem przy kasach musiały 
zostać podmienione torby z zakupami. Czekała mnie jeszcze jedna wyprawa do sklepu. 
Tym  razem  wybrałem  się  sam,  dla  własnego  bezpieczeństwa.  Prędko  wróciłem 
z odpowiednim zaopatrzeniem, byłam już bardzo głodny. To był wyczerpujący, ale pełen 
wrażeń i śmiesznych zdarzeń dzień.

Tegoroczne  wakacje  wspominamy  z  dużym  uśmiechem  i  mamy  nadzieję,  że 
następne będą jeszcze śmieszniejsze.

Strachy wakacyjne Tomasza Pietrzaka z kl. 4b 
Część wakacji spędziłem u mojej cioci na wsi. Niezbyt chciało mi się tam jechać, bo 

ciocia nie ma komputera i myślałem, że będę się strasznie nudził. W pobliżu nie ma kina 
ani pływalni tylko lasy i pola. Pierwszego dnia poznałem kolegów, którzy mówili, że na 
wsi  wcale  nie  jest  nudno.  Można  bawić  się  w  podchody,  wojny,  jeździć  rowerem. 
Opowiadali też, że chcieliby pójść do lasu na jagody, ale tam mieszkają dziki. Strasznie się 
bałem tych opowieści o dzikach, bo ciocia mieszkała na skraju lasu.

Pewnego wieczoru, gdy już leżałem w łóżku, usłyszałem dziwne odgłosy. Bardzo 
się przestraszyłem, bo byłem pewien, że to dziki o których mówili  koledzy.  Zacząłem 
krzyczeć  wniebogłosy.  Przybiegła  ciocia.  Wyjrzała  przez  okno  i  zaczęła  się  śmiać. 
Okazało się, że to nie dziki, ale malutkie prosiaczki, które uciekły z chlewika. Wiadomo, 
że  strach  ma  wielkie  oczy  i  małe  prosiaczki  w  mojej  wyobraźni  stały  się  groźnymi 
dzikami.
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Rysunki dotyczące wakacji wykonali uczniowie kl. 4b. 

W kolejności:

Bartosz Nowakowski,
Martyna Koćmierowska,
Mikołaj Majdecki,
Piotr Biernasiuk,
Tomasz Pietrzak.
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W czerwcu w Cieszkowiance zbierano bandaże w ramach akcji:

Opatrunek na ratunek
Uzbieraliśmy bardzo dużo różnych środków opatrunkowych 

i wszystko zostało dostarczone po zakończeniu roku szkolnego 
do Redemptoris Missio w Poznaniu

To było można przeczytać w lipcu na stronie internetowej Redemptoris Missio:

Centrum  Wolontariatu  Fundacji  pęka  w  szwach!  W obecnej  chwili  
liczba zgromadzonych opatrunków sięga kilkudziesięciu tysięcy.  Opatrunki  
zbierano w najróżniejszych miejscach w całej  Polsce.   Opatrunki  zbierały  
szkoły,  firmy, a nawet przedszkolaki! Ustawione głównie w wielkopolskich  
aptekach pojemniki powoli zapełniały się darami. Zgromadzony do tej pory  
asortyment pozwoli w pełni zaspokoić potrzeby piętnastu szpitali i przychodni  
w  najodleglejszych  zakątkach  świata.  Dary  z  Poznania  trafią  do  Kenii,  
Tanzanii, Kamerunu, Rwandy, na Papuę Nową Gwineę i Jamajkę. [...]
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Sukcesy dziennikarzy Cieszkowianki
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Po zakończeniu roku szkolnego 2010/11, w lipcu otrzymaliśmy kolejne podziękowanie. 

Będziemy pamiętać o ekologii !!! 
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Gazetki  dziennikarzy  spieniężone  z  pożytkiem

        W minionym 
roku szkolnym 
dziennikarze 
odnosili ogromne 
sukcesy, ponieważ 
ich gazetka 
czterokrotnie 
znalazła się wśród 
najlepszych 
w Polsce i została 
nagrodzona – 
w drukarni Głosu 
Wielkopolskiego 
wydrukowano 
1000 egzemplarzy 
(po 250 z każdego 
numeru). 

   
 

Sprzedawaliśmy 
je w szkole 
i w banku, 
a zarobione 
pieniądze 
wysłaliśmy do 
Hospicjum Palium 
w Poznaniu 
(więcej 
wiadomości 
w numerze 17).

Prof.  dr.  hab. med. Pan Jacek Łuczak – Prezes Polskiego Towarzystwa 
Opieki  Paliatywnej  Oddziału  w  Poznaniu  na  ręce  Pani  Dyrektor  Teresy 
Zygmanowskiej złożył podziękowania.
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Cieszkowianka - Szkołą z Klasą

W  minionym  roku  szkolnym  Szkoła  Podstawowa  nr  2  brała  udział 
w programie Szkoła z klasą 2.0, prowadzonym  przez CEO i Gazetę Wyborczą, 
którego  celem  było  wypracowanie  zasad  dotyczących  korzystania 
z nowoczesnych  technologii  informacyjno  -  komunikacyjnych  (TIK) 
w edukacji. W programie wzięło udział  ok. 200 uczniów naszej szkoły z klas 
1-6.  Wypracowaliśmy  Kodeks  Cieszkowianki  i  zrealizowaliśmy  szereg 
projektów  edukacyjnych.  Rozwijaliśmy  przez  te  działania  umiejętności 
samodzielnego  myślenia,  odpowiedzialnego  korzystania  ze  źródeł 
i wykorzystywania  wiedzy  w  praktyce.   Zwieńczeniem  naszej  pracy  był 
Szkolny Festiwal Nauki pod koniec ubiegłego roku szkolnego. Jesteśmy dumni 
z otrzymanego certyfikatu.
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Również  w  lipcu 
dowiedzieliśmy  się 
o efektach  zbierania 
puszek aluminiowych. 

Fundacja  RECCAL 
z Warszawy,  która  prowadzi 
Szkolne  projekty  recyklingowe 
wyróżniła  Cieszkowiankę 
w tym ogólnopolskim projekcie 
i nagrodziła. 
     Otrzymaliśmy kilkadziesiąt 
sztuk frisbee. 

Poszukaliśmy w Internecie, że 
historia frisbee jest słodka, wiąże się 

bowiem z.. ciastami.  Pierwsze wzmianki datuje się na koniec XIX wieku, kiedy to w Connecticut 
William Russel  Frisbie  nazwał  swą piekarnię  „The  Frisbie  Company".  Piekarnia  Pana  Frisbie 
specjalizowała się w produkcji tradycyjnych amerykańskich ciast, wypiekanych i sprzedawanych 
w płaskich, metalowych formach. Ludzie szybko odkryli alternatywne zastosowanie dla foremek, 
które w założeniu miały być zwracane do piekarni i  rzucając nimi zapoczątkowali niesamowity 
boom na sport nazwany FRISBEE.

W niedługim czasie, w roku 1948, Fred Morrison i Warren Francioni wpadli na genialny 
pomysł produkcji plastikowych dysków, które wyparły metalowe foremki. W 1955 roku odsprzedali 
swój pomysł firmie „Wham-O Manufacturing" z Kalifornii, która wystąpiła o uznanie „Frisbee" 
znakiem towarowym i opatentowała go w 1959 roku. W latach sześćdziesiątych frisbee ewoluowało 
z poziomu zabawki do rangi sportu, zdobywając coraz szersze rzesze fanów. Wkrótce „Wham-O" 
zostało  przejęte  przez 
największego 
producenta  zabawek, 
firmę  Mattel,  która  po 
dziś  dzień  jest 
właścicielem  znaku 
towarowego "Frisbee®".

Czy w naszej szkole 
spodoba się ten 
sport? 

Na początku 
próbowali 
dziennikarze 
i uczniowie kl. 5d.
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A my nadal zbieramy puszki aluminiowe … 
i czy to warto ???

Na  podstawie  wiadomości  zamieszczonych  na  stronie  Fundacji  RECAL 
dowiedzieliśmy się,  że w Polsce w 2010 r.  zostało zebranych i  przekazanych do 
ponownego przetworzenia nie mniej niż 72,5% spośród aluminiowych puszek do 
napojów wprowadzonych w tym okresie na rynek. W latach 2009 i 2008 odzyskowi 
poddanych zostało odpowiednio 66% i  67% spośród puszek aluminiowych, jakie 
pojawiły się na polskim rynku. 

Jest to wynik bardzo dobry!!!

Recykling puszek aluminiowych uzasadniony jest z wielu względów - to nie 
tylko  opłacalność  ekonomiczna,  ale  i  skuteczna  edukacja  poprzez  bezpośrednie 
uczestnictwo w ochronie środowiska. 

Korzyści płynące z ich recyklingu są różnorodne:

• edukacja ekologiczna - puszka, jako opakowanie popularne wśród młodzieży 
i przede wszystkim łatwe do odzysku, jest świetnym pretekstem do edukacji 
ekologicznej;

• zasoby naturalne - użycie 1 tony aluminium z odzysku pozwala oszczędzić 
4 tony boksytów i 700 kg ropy naftowej;

• energia  -  odzyskując  aluminium  ze  złomu  oszczędzamy  95%  energii 
potrzebnej na wyprodukowanie aluminium z rudy;

• ochrona  środowiska  -  recykling  aluminium  umożliwia  obniżenie 
zanieczyszczenia  powietrza  o  95%  oraz  wody  o  97%  w  porównaniu 
z produkcją aluminium z rudy,  odzyskując puszki  aluminiowe zmniejszamy 
ilość śmieci w naszym otoczeniu i na wysypiskach;

• pieniądze - za kilogram puszek (67 puszek 0,33l lub 53 puszki 0,5l)  można 
uzyskać około 4 zł;

• ekonomia  -  recykling  aluminium  zwiększa  niezależność  surowcową  kraju, 
tworzy dodatkowe miejsca pracy w skupie i przetwórstwie, generuje kolejne 
dochody;

• koszty produkcji - produkcja wtórnego aluminium kosztuje o 60% mniej niż 
produkcja aluminium z boksytów.

Wniosek: 
Zbieramy puszki aluminiowe i oddajemy do recyklingu.
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W lipcu otrzymaliśmy drogą mejlową 
wiadomości z Kamerunu 

Dzieci,  którymi  opiekują  się  Siostry,  po  zakończeniu  roku  szkolnego 
otrzymują  od   nich  praktyczne  prezenty  za  dobre  wyniki  w  nauce.  Są  to 
ubrania,  przybory  do  mycia  i  słodycze.   Ustawiają  się  po  nie  w  kolejce 
i ogromnie się z cieszą z tego, co dostały.

Tradycją jest, żeby po zakończeniu roku szkolnego pisać listy do swoich 
adopcyjnych rodziców w Polsce. Dzieci spotykają się u sióstr i piszą. Pomaga 
im opiekunka – siostra Lidia ( widoczna na obu zdjęciach ).

Listy  zostały  wysłane,  ale  my  nadal  czekamy  na  list  od  naszej 
podopiecznej  - Iny. Czasem bardzo długo to trwa, aż list dotrze do Polski.
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Wakacje dla dzieci z Kamerunu to praca w polu i gra w piłkę nożną. Ten 
sport  cieszy  się  wielką  popularnością.  Grać  można  zwykle  rano  do  11,  bo 
potem jest bardzo gorąco. Życie zaczyna się znów po 16 - tej. Nie ma innych 
rozrywek. Jak wszystkie dzieci, w Kamerunie też bardzo lubią słuchać muzyki. 
W  mieście  jest  mnóstwo  małych  sklepików  z  tymi  samymi  rzeczami 
i w każdym  gra  głośna  muzyka.  Nie  przeszkadza  to  nikomu,  a  wręcz 
przeciwnie, wszyscy sobie podśpiewują.

Od końca kwietnia jest pora deszczowa, więc pada bardzo mocno i są 
burze. Dla wszystkich woda jest życiem, bo każdy coś posiał i będzie co jeść. 
W lipcu jest już kukurydza i orzeszki, wiec wszyscy są szczęśliwi. Jest to też 
wielka radość wakacyjna.

Siostry uczą jeszcze dzieci religii i karmią.

Odbywają się też lekcje wakacyjne...
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Rozpoczynamy nowy rok szkolny w Cieszkowiance

Dziennikarze z Cieszkowianki z klasy 5d wystąpili  z przedstawieniem na podstawie własnego 
scenariusza  na  rozpoczęcie  nowego  roku  szkolnego.  Aby dobrze  wypaść  1  września,  przygotowania 
i próby rozpoczęto już w czerwcu. Główne role grali dziennikarze, a towarzyszyli im pozostali uczniowie 
klasy 5d.

Oto  scenariusz  wymyślony  przez 
dziennikarzy.  Obok  zdjęcia  z  prób  i  występu 
końcowego.

Rozpoczęcie roku szkolnego  w Cieszkowiance

Obsada:
Nauczyciel, 
Reporter 1,  Reporter 2, 
Uczeń 1, 2, 3, 4,

Rekwizyty: 
2 mikrofony z napisem – 
Inter – odgłosy z Cieszkowianki
4 ławki, 8 krzeseł, tablica

Piosenka:
Witajcie w naszej bajce,
słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa,
zatańczą wkoło drzewa.

Nauczyciel:
Źle, źle już pierwszego dnia. 
Zaczynamy jeszcze raz!

Piosenka:
Witajcie w naszej szkole,
choć uczymy się tu w mozole,
cieszymy się, że wracamy,
tu przyjaciół przecież mamy.

Reporter 1:
Dzień  dobry  Państwu!  Znajdujemy  się 

w Szkole  Podstawowej  nr  2  w  Luboniu,  w  której 
rozpoczął  się  nowy   rok  szkolny.  Jako  dziennikarze 
chcemy zaobserwować co się tu dzieje.

Uczeń 1 śpiewa: 

Ta szkoła tętni życiem,
nie zostanie tu nic pod ukryciem.
Przychodzić tu lubimy, 
bo się czegoś nauczymy.
Z kolegami pobroimy,
ale dużo nie grandzimy.

Reporter 2:
Szanowni Państwo, dzisiejsza młodzież posługuje się bardzo 
malowniczym językiem. O czymś jeszcze porozmawiamy. 
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Uczniowie:
Przyszliśmy ze wspomnieniami, 
może o wakacjach porozmawiamy.

Uczeń 2:
Wakacje piękne były,
i żal, że się skończyły.
Te góry, lasy, łąki 
nie mogą znieść rozłąki.
Tu dziesięć miesięcy przepracujemy
i znowu na wakacje wyjedziemy.

Reporter  1: Coś  jeszcze  zaobserwowaliśmy?  Jak  wygląda  nauka 
w Cieszkowiance?

Reporter 2: 
Staś stoi pod tablicą,    
widzimy blade jago lico.
Lecz nagle z nieba spada
na niego myśli gromada. 

I światło zajaśniało,
Wszystko mu się przypomniało,
liczył, pisał jak najęty
i zasłużył na prezenty.

Reporter 1:
A jacy są tu nauczyciele?

Uczniowie:
A – nauczyciele!!!
O nich można mówić wiele.  

Uczeń 3:
Nauczyciele z dwójki 
rzadko stawiają oceny gorsze niż trójki,            
chodzą zawsze uśmiechnięci,
nigdy nie nadęci.

Uczeń 4:
Tak! Na ich twarzach uśmiech gości,
choć nie dajemy im dużo powodów do radości.
Nauczyciele są bardzo wymagający,
ale świetnym humorem tryskający.

Piosenka:
Zapraszamy do naszej szkoły
kujonów i matoły.
Razem tu popracujemy 
i szóstki zdobędziemy.

Uczeń 1:
I jeszcze raz!!

Zapraszamy...

Reporter 2: 
Podajemy do wiadomości, że dziennikarze Cieszkowianki  to wszystko spisali, 
na scenie ze swoim scenariuszem wystąpili i na gromkie brawa zasłużyli.
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Przypominamy na początku nowego roku szkolnego !!!
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Kontynuujemy akcję: Nie wykręcaj się – zbieraj nakrętki.
Takie hasło towarzyszy dziennikarzom Cieszkowianki 

w propagowaniu akcji i zbieraniu nakrętek.
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Zachęcamy do współpracy w zbieraniu nakrętek …
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Nasz nowy konkurs
Kalendarz 

frazeologiczny 
Cieszkowianki

Jaki to frazeologizm?

Oto nasze zasady
Odpowiedzi  z  podaniem  imienia,  nazwiska  i  klasy  prosimy 

przesyłać do ostatniego dnia podanego w kalendarzu na adres:

kalendarz_frazeologiczny@interia.pl

Nagrodzona zostanie osoba, która pierwsza poda prawidłową 
odpowiedź i wyjaśni znaczenie frazeologizmu. 
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Frazeologizmy  z  2  tygodni  września:

Czuć pismo nosem - przewidywać sytuację, domyślić się, o co chodzi, 
na co się zanosi.

Niestety, mimo licznych odpowiedzi, żadna nie była poprawna.
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Mieć cały dom na głowie   - wykonywać większość obowiązków, 
kierować życiem domowym.

Pierwsza odpowiedziała prawidłowo Maja Smaglewska z kl. 5d. 
Gratulujemy!

Na koniec roku szkolnego nagrodzimy zwycięzców.
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Wznawiamy konkurs.
Kogo przedstawia ten rysunek?  

Odpowiedź prosimy przysyłać na adres: alicjaw@plusnet.pl 

Inter – odgłosy z Cieszkowianki   -   stopka redakcyjna
Adres redakcji:  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego, 

   ul. Żabikowska 40, Luboń
Redaktor naczelny: Magdalena Różańska, kl.6b
Korekta i skład komputerowy: Alicja Walenciak – Galińska
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