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„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…”  

ks. Jan Twardowski 

Niedawno, bo 1 i 2 listopada obchodziliśmy Święto Wszystkich Świętych 

i Zaduszki. Większość z nas w tym czasie odwiedzała cmentarze, na 

których znajdują się groby bliskich nam osób.  

Pamięć zmarłych uczcili również uczniowie SP 2, którzy zapalili znicze 

m.in. na terenie byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie oraz na 

Wzgórzu Papieskim pod krzyżem wzniesionym ku czci św. Jana Pawła II. 

 

Na zdjęciach:  kl. 3a i 5c na Wzgórzu Papieskim 
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Uczniowie kl. 6c w obozie karno–śledczym w Żabikowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi 

Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo 

podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy 

podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po 

ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość. 

 

Źródło: www.historia.newsweek.pl 

     Zdjęcie: www.wikipedia.pl 

 

Józef Piłsudski 
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Wywiad z Józefem Piłsudskim: 

 

Dzień dobry, w imieniu klasy 6c chciałabym zadać Panu kilka pytań. 

Dzień dobry, proszę bardzo. Mimo, że mam dzisiaj dużo pracy, znajdę chwilkę, by udzielić Ci 

wywiadu. 

Dawno nie widziano Pana w Warszawie, gdzie Pan się podziewał? 

Przebywałem wraz z Kazimierzem Sosnkowskim w więzieniu w Magdeburgu. Chcieli tam 

wydobyć ode mnie oświadczenie, że nie będę działał przeciwko Niemcom. Chyba żartowali! 

Pańskie przybycie do Warszawy wywołało wielkie poruszenie wśród mieszkańców. 

Stronnictwa polityczne darzą pana szacunkiem. Jak Pana powitano po podróży? 

Na dworcu przywitali mnie między innymi: członek Rady Regencyjnej, Zdzisław 

ks. Lubomirski oraz dowódca Komendy Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej, Adam Koc. 

Powierzono mi funkcję ministra do spraw wojskowych, czyli dowództwo nad wojskiem. 

Jedną z najważniejszych decyzji, które chciałbym podjąć, to ewakuacja wojsk niemieckich 

z terenu Królestwa Polskiego. 

Gdyby powierzono Panu misję utworzenia rządu, jakie działania podjąłby Pan? 

Myślę, że „nie ma stronnictwa, czy partii, która by mogła powiedzieć, że własnymi siłami da 

radę wszystkim trudnościom”. Z tego powodu sprowadziłbym do Warszawy lubelski rząd 

Daszyńskiego, a także zaprosiłbym przedstawicieli innych stronnictw. Zaplanowałbym 

przeprowadzenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Zależy mi na przeprowadzeniu 

reform społecznych. Wprowadziłbym ośmiogodzinny dzień pracy, ubezpieczenia społeczne, 

nadałbym uprawnienia związkom zawodowym. 

Przepraszam na chwilkę, dzwonią do mnie z centrali… 

                 (odbieranie telefonu) 

Czy wie Pan, że w trakcie naszej rozmowy, jakieś 70 km od Paryża, w miejscowości 

Compiègne, delegacja niemiecka podpisała warunki rozejmu kończącego wielką wojnę?! 

Naprawdę?! To wspaniała wiadomość! Myślę, że czas zabrać się do działania. 

Dziękuję za rozmowę, do widzenia. 

Do widzenia, miłego dnia. 

Przygotowała: Olimpia Wojciechowska, kl. 6c 
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11 listopada – w Dzień Niepodległości już po raz czwarty zorganizowany został Luboński 

Bieg Niepodległości, który rozpoczął się o godzinie 11:11 i wzięło w nim udział ponad 1500 

osób. W tym także nasi nauczyciele: p. Michał Szwacki i p. Marta Gidaszewska.  

Wszystkie lubońskie szkoły zorganizowały doping na trasie. Staliśmy przy Wzgórzu 

Papieskim na drodze rowerowej. Uczestnicy mijali nas dopiero przy 7 kilometrze. Mieliśmy 

bardzo dziwne stroje, byliśmy duchami Cieszkowianki. Dostaliśmy też fajne, małe trąbki 

i łapki.  

Największe wrażenie zrobiła na mnie starsza pani biegnąca na końcu, która była ubrana cała 

na biało, a na plecach miała niebieską parasolkę.  

Dopingowaliśmy wszystkich biegaczy, bo nieważne w jakim wieku są ludzie - ruch to 

zdrowie! Świetnie patrzyło się na wspólny bieg kilku pokoleń – rodzice, dzieci, dziadek 

i wnuki. 

Bardzo podobało mi się kibicowanie, ale mam nadzieję, że w przyszłości będę mogła 

uczestniczyć w Biegu Niepodległości jako zawodnik, a nie kibic.  

Paulina Ciećko, kl. 5c 
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Uczniowskie pasje i hobby 

BALET 

Moim hobby jest balet. Wybrałam go, ponieważ dzięki niemu 

mogę rozwijać swoje umiejętności. Uwielbiam tańczyć, a także 

rozciągać się. Od niedawna uczę się na wiszącym kółku 

i ostatnio miałam lekcję na trapezie (często używany w cyrku 

drążek zawieszony na dwóch linach).  

Chodzę do szkoły baletowej Anny Niedźwiedź w Poznaniu. 

Moje lekcje są wprost wspaniałe. Balet jest moją największą 

pasją i z pewnością jej nie zmienię! Na wiosnę (w kwietniu), 

będę po raz kolejny występować w Teatrze Wielkim, 

w spektaklu pt.: „Alicja w Krainie Czarów”. 

Zofia Ciesielczak, kl. 4a 

BADMINTON 

Interesuję się grą w badmintona. W tej grze są dwa standardowe odbicia: forehand 

i backhand. Boisko do gry ma dwie połowy, z których to punktów serwuje się na zmianę. Jeśli 

gracz zdobędzie parzystą ilość punktów - serwuje z prawej strony, jeśli nieparzystą – z lewej. 

Od klasy pierwszej do gimnazjum gra się do 15 punktów, a starsi do 21 punktów, dotyczy to 

zawodów ogólnopolskich. 

Niezbędne wyposażenie 

badmintonisty to: 

 dobre buty, t-shirt i szorty,  

 woda do picia,  

 rakieta np. Yonex, Babolat,  

 lotki piórowe,  

 dużo zapału i szczęścia! 

Maria Leciej, kl. 4a 
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(nie)zwykłe ołówki 

Chciałabym opowiedzieć o moim 

nietypowym hobby. Od siedmiu lat zbieram 

zwykłe ołówki. Dla mnie jednak nie jest to 

zwykła kolekcja. Moje ołówki są dla mnie 

wyjątkowe.  

 Mało kto wie, jak powstają te 

użyteczne przybory do pisania. 

W początkowej fazie produkcji należy 

rozdrobnić grafit, jednak nie można 

uczynić tego w zwykłym młynku. Stosuje 

się więc urządzenia, w których pod 

wpływem sprężonego powietrza kawałki 

grafitu zderzają się ze sobą, krusząc się wzajemnie. Sproszkowany 

grafit miesza się z kaolinem i wodą aż do 

uzyskania konsystencji kitu. W celu 

wymodelowania odpowiedniego kształtu 

grafit zostaje wtłoczony do niewielkiej 

rurki. Z drugiej strony wychodzi już jako 

uformowany pręt. Następnie pręt tnie się 

na kawałki oraz praży się w temperaturze 1200 stopni Celsjusza. 

Kawałek grafitu zostaje powoskowany, a następnie 

umieszczony w drewnianej oprawce. Drewno na 

oprawkę musi być miękkie, by łatwo dało się 

zatemperować, kiedy grafit się wypisze. Drewno tnie 

się na listewki o długości ołówka, szerokości kilku 

ołówków i grubości połowy ołówka. W listewkach 

nacina się rowki i wkłada w nie grafity. Następnie od 
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góry przykleja się takie same listewki z rowkami. Taki twór zostaje 

następnie pocięty na pojedyncze ołówki. W ostatniej fazie ołówki 

zostają pomalowane i ewentualnie zaopatrzone w gumkę.1)  

Wytwarzane są ołówki 

o różnej twardości grafitu – od 

najbardziej miękkich, oznaczonych 

literą B, które zostawiają 

wyrazisty, czarny ślad na papierze, 

poprzez najczęściej używane, 

pośredniej 

twardości, 

oznaczone literą F lub HB, aż do najtwardszych, 

oznaczonych literą H, rysujących cienkie, jasne 

linie. Istnieje 20 różnych stopni twardości 

ołówków artystycznych (wyższej klasy): EE, 12B, 

9B, 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 

4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H oraz 4 stopnie twardości 

ołówków zwykłych (od 1 do 4). Ołówek nr 1 

odpowiada miękkiemu 2B, ołówek nr 2 – HB,         

nr 3 – twardemu H, a nr 4 – 3H.  

Ołówki mogą mieć różne przeznaczenie. 

Używają ich kreślarze, projektanci, geodeci, 

artyści, 

graficy, 

a także stolarze, dla których 

produkowane są ołówki 

o specjalnym, owalnym profilu. 

W mojej kolekcji każdy 

ołówek ma swoją historię. Są 
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to pamiątki z przedszkola, 

wakacji… Wiele z nich to po 

porostu prezenty od koleżanek. 

Dokładnie pamiętam kiedy i od 

kogo dostałam każdy ołówek. 

Niektóre „eksponaty” są 

zabytkowe – pamiętają czasy, 

kiedy Polska była PRL-em, czyli 

Polską Rzeczpospolitą Ludową. Służyły mojej mamie, a nawet babci, 

która była kreślarką. Mam także ołówki z krajów, które obecnie nie 

istnieją. NRD (Niemiecka Republika Demokratyczna) i RFN (Republika 

Federalna Niemiec) po upadku 

muru berlińskiego w 1990 roku, 

w czasie przemian ustrojowych, 

połączyły się w jeden kraj – 

Niemcy. Z kolei nasi południowi 

sąsiedzi z Czech i Słowacji od 

1918 roku aż do 1993 roku 

mieszkali w jednym kraju – 

Czechosłowacji.  

Kolekcjonowanie tych 

niepozornych przyborów do 

pisania stało się dla mnie 

pretekstem do poznawania 

kultury i historii krajów, z których 

pochodzą. 

 

Olimpia Wojciechowska kl. 6c 

1) Źródło: Wikipedia 
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„Ołówek dla Afryki” 
 

Drodzy Rodzice i Uczniowie!         

Z całego serca dziękujemy za długopisy i ołówki, które 

przynieśliście na kolejną akcję Caritas Szkolny. Zebraliśmy 

ich całe  mnóstwo!!! 

To wielki dar dla dzieci z Kamerunu. Dzięki Wam dzieci 

będą mogły uczyć się pisać w wiejskich, często 

prowizorycznych szkołach. Radość dzieci będzie ogromna, 

gdy jako gwiazdkowy prezent otrzymają to, co niezbędne 

w pogłębianiu nauki w szkole. 

Kolejny raz okazaliście hojność i serce, za co serdecznie 

dziękujemy!!! 

Wasze dary już dzisiaj zostaną przewiezione do Redemptoris 

Mission i wolontariusze zawiozą je do Kamerunu. 

 

Szkolny Caritas 

 

 

 

 

Na zdjęciach: uczniowie kl. 1a i 1i  
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Twórczość uczniów 
 

Ciemna strona jasności 

Opowiadanie pisane w odcinkach 

Rozdział 3. Sprzeczka z najbliższymi 

- Nie, nie, nie i jeszcze raz nie! Masz to oddać! - krzyczała rozgniewana Janna. 

- Nie lepiej byłoby to sprzedać?! Ty już kompletnie zwariowałaś? Zarobimy na 

tym tysiące! Nigdy nie będziemy już głodne! NIGDY! 

- Czy nie byłoby lepiej nie być zachłannym i oddać ten kamień? - dopytywała się 

natarczywie. 

- Może i byłoby, gdyby nie było tak jak teraz! 

- To jak jest teraz? 

- Sama wiesz!.. Teraz muszę… Ekhm… Wyjść. Pa. 

- Gdzie? Ej, Rose! 

Mnie już nie było. Szłam przez krótki korytarz, nie oglądając się za siebie. 

Wciąż wściekła, szłam przez Aleję Róż. Płatki tych kwiatów powoli opadały, 

a drzewa straciły swój intensywnie zielony kolor. Wzięłam głęboki oddech 

i cisnęłam kamieniem o drzewo. Zniszczyłam go. ,,Może to i lepiej?’’ – 

pomyślałam. ,,Za tydzień może dostanę pracę u Panny Frusther. Janna zarabia 

jako sklepikarz…’’  W moim miasteczku nie było szkół dla zwykłych dzieci. Były 

tylko dla dzieci szlachty i magów. Czy nie wspominałam o tym,  że mój ojciec był 
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magiem? W każdym razie BYŁ magiem i to bardzo potężnym. Potem wyjechał 

w poszukiwaniu fortuny. Miał wrócić… Już 5 lat temu. Moja mama… Sami 

wiecie… Już dawno nie żyje. 

 Co jakiś czas spoglądałam na rozwalony kamień. Nagle, coś błysnęło i pojawiło 

się przede mną. 

- To znowu ty, kocie? - zapytałam z nadzieją na odpowiedź. 

- Tak - parsknął kot, a ja błyskawicznie odskoczyłam od złotego pyłu, cofając się. 

– Co ty dziecko drogie wyprawiasz? - spytał ze zdziwieniem. 

- U...u... uciekam – kompletnie nie wiedziałam co powiedzieć, bo każda 

odpowiedź była zbyt nieodpowiednia. 

- Po co? Boisz się mnie? 

 Czy Rose boi się kota? Dowiecie się w następnej części! 

CDN. 
Julia Jankowiak, kl. 5c 

 

 

Szkolne zabawy słowami 

O szkole 

Po wakacjach w pamięci szkołę odświeżam, 

bo z nauczycielami kolejny rok się „zmierzam”. 

Przedmioty i sale ciągle namierzam. 

Mało z kim się z dnia na dzień sprzymierzam. 
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O uczniach 

Siedzą w ławkach grzeczne dzieci, 

a za oknem słońce świeci. 

Zamiast patrzeć na tablicę, 

wciąż zerkają na ulicę. 

 

Pani od matematyki 

Pani od matmy to super babka! 

Dla niej liczby to nie zagadka. 

W mgnieniu oka wszystko doda, 

chodzi zawsze wystrojona. 

Wszyscy respekt przed nią czują 

i przed matmą nie wariują. 

Ją szacunkiem każdy darzy, 

nawet gdy się pała zdarzy. 

I wymaga i pomaga, 

ściągać nigdy nie pozwala, 

bo nauczyć dobrze chce,  

o czym każdy chyba wie. 

 

Monika Kędziora, kl. 4a 
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„Każdy ma jakiegoś bzika, każdy 

jakieś hobby ma, a ja w domu 

mam...”         Fasolki 

...świnki morskie! 

 

Nowe przygody moich świnek 

Mormi i Filip są już coraz bardziej 

przyzwyczajeni do swojego domu, co nie 

znaczy, że już nie robią różnych śmiesznych 

rzeczy.  

Ich zabawa polega na tym, że „gonią się”, 

głośno mrucząc. Można uznać, że jest to 

zabawa w samochody... W każdym razie miała 

miejsce stłuczka, a to było tak: Mormi „jechał" 

z przodu, Filip 2 milimetry za nim. Nagle Mormi się zatrzymał, 

a Filip uderzył swoim nosem w „tył” Mormiego... 

Kolejna śmieszna sytuacja miała miejsce, kiedy Filip brał sianko. 

Przednie łapki miał oparte o ściankę. Odepchnął łapki i przez 

jedną/dwie sekundy stał tylko na tylnych, a następnie runął na 

plecy. 

Ulubioną potrawą naszych świnek są mlecze. Jeśli 

macie świnki, koniecznie dajcie im je do spróbowania.   

Arek Plewa, kl. 5c 
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Przyłapani na czytaniu 
Recenzja książki pt. Indiana Jones i Kamień Filozoficzny  

 

 Książkę pt. Indiana Jones i Kamień Filozoficzny wydano 

w roku 1995 w języku angielskim. W języku polskim została ona 

przygotowana do druku w 1999 roku. Jej autorem jest Max 

McCoy, Amerykanin urodzony w Baxter Springs w stanie Kansas. 

Jest to jego pierwsze dzieło z serii Indiana Jones. Później napisał 

jeszcze kilka książek o przygodach tego bohatera.   

 Akcja rozpoczyna się w 1933 roku w Hondurasie 

Brytyjskim. Indiana Jones jest nauczycielem archeologii na 

uniwersytecie. Wraz ze swoimi współpracownikami szuka 

manuskryptu Voynicha. Manuskrypt ten pozwala odkryć drogę 

do kamienia filozoficznego, dzięki któremu można przyrządzić eliksir życia. Został on jednak 

skradziony, a wraz z nim zaginął Alistair Dunstin – pracownik muzeum alchemicznego, 

w którym znajdował się ten manuskrypt. Indiana Jones, nic nie wiedząc o zaginięciu Alistaira, 

idzie do muzeum i spotyka tam jego siostrę, Alecię. Wraz z nią wyrusza do Leonarda 

Sarducciego, ich przeciwnika, próbując się dowiedzieć, gdzie przebywa Alistair. Udaje im się 

ustalić miejsce jego pobytu i natychmiast wyruszają na poszukiwania.  Odnajdują Alistaira 

i wspólnie wyruszają na poszukiwanie kamienia filozoficznego.  

 Moim zdaniem książka może zainteresować młodzież i osoby dorosłe, lubiące 

przygody i nieco fantazji. Jest napisana ciekawym językiem. Akcja trzyma w napięciu i gdy się 

zacznie czytać, to nie chce się przestać. Bardzo podobało mi się zakończenie, jednak nie chcę 

go zdradzać, bo zniechęciłabym czytelników do przeczytania książki.  

 

Kornelia Grzesiak, kl.3b 
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Nasze sukcesy 

Wygrana w ogólnopolskim konkursie Junior Media 

 Dominika Galińska z kl. 3c w listopadzie wygrała w ogólnopolskim konkursie Junior Media na 

najlepszą recenzję. Zespołowi Junior Media spodobał się jej tekst dotyczący książki Holly Webb 

pt. Tabi uczy się czarów i został on w nagrodę opublikowany w Dzienniku Zachodnim – gazecie 

śląskiej. Dominika otrzymała też torbę z gadżetami Junior Media oraz wydaną we wrześniu 2014 r. 

książkę pt. Staś i Nel. Zaginiony klejnot Indii, napisaną przez Leszka Talko, która jest kontynuacją 

przygód Stasia i Nel z powieści Henryka Sienkiewicza pt. W pustyni i w puszczy. 

Recenzję można przeczytać w październikowej gazetce szkolnej. 

Poniżej zdjęcie Dominiki wraz z nagrodami oraz pierwsza strona „Dziennika Zachodniego”, w którym 

został opublikowany tekst naszej uczennicy. 
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Humor z zeszytów 
Muzyka 

 

Libretto – ustawa umożliwiająca głosowanie posłom. 

Trykoty to piosenka dla 3 osób. 

Trykoty – dźwięk ciągłego stukania. 

Trykoty – nieprzyjemny dźwięk przy uruchamianiu samochodu. 

Pudło rezonansowe służy do przechowywania instrumentów. 

Pudło rezonansowe służy do podpowiadania słów podczas koncertu. 

Kalafonia służy do robienia instrumentów. 

Kalafonia służy do ślizgania końskiego włosia. 

Instrumenty strunowe dzielimy na szarpane i pukane. 

Instrumenty strunowe dzielimy na szarpane, smyczkowe i uperzone. 

Zawód Jana Sebastiana Bacha – śpiewnik. 

Jan Sebastian Bach urodził się w Krakowie. 

Jan Sebastian Bach napisał utwór „Konie lato już”. 

Jan Sebastian Bach napisał utwór „Piękna nasza Polska cała”. 

Jan Sebastian Bach napisał utwór „Tran bag demd”. 

Jan Sebastian Bach napisał utwór „Tydydy bmbmbm hmm”. 

 

Język polski 

Hades – bóg kolarstwa. 

Porównanie jest wtedy, kiedy w jednej ręce mamy chmurę, a w drugiej baranka. 
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XII KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA –  

„I Ty zostań Mistrzem Pięknego Czytania” 

 

25 listopada br. w Bibliotece Miejskiej odbył się XII Konkurs Pięknego Czytania, podczas którego 

czytane były fragmenty Kubusia Puchatka.  

Podsumowanie konkursu odbyło się 3 grudnia. Na wręczeniu nagród pojawili się również uczestnicy 

konkursu plastycznego, ponieważ dla nich też były przygotowane upominki. Dzieci, które 

uczestniczyły w Konkursie Pięknego Czytania dostały książkę pt. „Kubuś Puchatek” oraz dyplom.  

Komisja przyznała mi drugie miejsce wśród dzieci z klas 3 ze szkół podstawowych Lubonia. 

Kornelia Grzesiak, kl. 3b 

 

Przed konkursem pięknego czytania opowieści o Kubusiu Puchatku, czytałam głośno na zmianę 

z Mamą. W domu jest stary egzemplarz tej książki, który mój Tatuś otrzymał w nagrodę, kiedy był 

w szkole podstawowej w 1984 roku. Kiedyś też obejrzałam film o Kubusiu, który bardzo mi się 

podobał.  

W Bibliotece Miejskiej nie wygrałam, ale dostałam dyplom za uczestnictwo w konkursie I ty zostań 

mistrzem pięknego czytania. Poduszka, na której siedziałam, obok wielkiego Kubusia Puchatka 

z małym rozumkiem i jego przyjaciół, była bardzo wygodna! Jestem zadowolona z udziału. 

Dominika Galińska, kl. 3c 

 

 

 

 

 

 

 



Nr 3 (54) listopad 2014 r.                Inter – Odgłosy z Cieszkowianki      18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr 3 (54) listopad 2014 r.                Inter – Odgłosy z Cieszkowianki      19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr 3 (54) listopad 2014 r.                Inter – Odgłosy z Cieszkowianki      20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr 3 (54) listopad 2014 r.                Inter – Odgłosy z Cieszkowianki      21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr 3 (54) listopad 2014 r.                Inter – Odgłosy z Cieszkowianki      22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr 3 (54) listopad 2014 r.                Inter – Odgłosy z Cieszkowianki      23 
 

 

 

 

 

 

O szczoteczkach i innych sprawach zębowych  

Wywiad z dentystą –  Panem Krzysztofem Gniazdowskim 

przeprowadziła Dominika Galińska z kl.3c 

 W Cieszkowiance zbieraliśmy w październiku szczoteczki 

i pasty do zębów. Udało mam się zebrać ponad 500 sztuk zarówno 

jednych jak i drugich. Dostarczyliśmy je do Fundacji Pomocy Humanitarnej 

Redemptoris Missio w Poznaniu. Na miejscu okazało się, że w sumie 

Fundacja uzbierała ok. 14 tysięcy past do zębów i ok. 19 tysięcy 

szczoteczek. Pan Krzysztof, poznański stomatolog, wyjechał w listopadzie 
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do Kamerunu jako wolontariusz. Zawiózł dzieciom szczoteczki i uczy tam, jak ich używać. 

Ma już pewne doświadczenie, bo w takiej samej misji był w zeszłym roku. Z dziennikarką 

Inter – odgłosów z Cieszkowianki zgodził się porozmawiać przed wyjazdem. 

 

Dominika: Zawozi Pan do Kamerunu szczoteczki i pasty do zębów. Jak Pan tam dotrze? 

Pan Krzysztof: Do Kamerunu dolecę samolotem. Lecę do Berlina i będę miał przesiadkę 

w Brukseli, a stamtąd do Kamerunu do stolicy Jaunde.  

Dominika: Czy tak samo polecą z Panem wszystkie szczotki do zębów? 

Pan Krzysztof: Tak, część poleci ze mną, a reszta dostanie się tam pocztą. 

Dominika: Czy dzieci w Kamerunie lubią myć zęby? 

Pan Krzysztof: To jest dla nich ogromna zabawa, oni się cieszą, że dostają od nas szczoteczki 

i że pasty do mycia zębów są takie smaczne. Bardzo im się to podoba i codziennie się 

dopominają, żeby im nakładać pastę na szczoteczki.  

Dominika: Czy mycie zębów pomaga im utrzymać zdrowe zęby i czy widać poprawę, od kiedy 

tak robią? 

Pan Krzysztof: Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ jeśli dzieci nie szczotkują zębów, to 

rozwija się próchnica. Powoduje potem duży ból i może zagrażać ich życiu. Widać ogromną 

poprawę u dzieci w Kamerunie. Te, które myją zęby, mają je zdrowe.  

Dominika: A mi niedawno wypadł jeden ząbek... 

Pan Krzysztof: Oczywiście, dzieciom wypadają zęby mleczne. Natomiast jak im już urosną 

zęby stałe, to trzeba bardzo o nie dbać, żeby zapobiegać rozwojowi próchnicy.  

Dominika: Ten ząb był pierwszym, który mi wypadł, i to sam, i nie musiałam jechać do 

dentysty. 

Pan Krzysztof: Dzieci z Kamerunu, jak bolą ich zęby, to chciałyby pojechać do dentysty, ale 

tam tego dentysty często nie ma.  Jak co jakiś czas z Polski z Fundacji wyjeżdżają dentyści, to 

pomagają takim potrzebującym dzieciom i również dorosłym. 
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Dominika: Czy dziewczynki dostaną dziewczęce szczoteczki, a chłopcy chłopięce? 

Pan Krzysztof: Postaramy się  tak je rozdać, żeby każdy był zadowolony. Te szczoteczki, które 

do nas dotarły są bardzo kolorowe, więc dzieci będą się z nich na pewno cieszyły i będą o nie 

dbały. 

Dominika: Przychodzi Pan z tymi szczotkami do szkoły w Kamerunie?  

Pan Krzysztof: Akcja jest skierowana do uczniów, więc robimy akcje profilaktyczne 

w szkołach, ale są też dzieci, które trafiają od razu do nas, do gabinetu stomatologicznego. 

Tam też dostaną pasty i szczoteczki.  

Dominika: Pracuje Pan tylko w szkole i w przychodni. Nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły... 

Pan Krzysztof: Byliśmy także w dżungli, gdzie dotarliśmy do plemienia pigmejów i tu zdarzyło 

się coś niesamowitego. Dzieciom chcieliśmy dać jakiś prezent. Mieliśmy cukierki. 

Postanowiliśmy, że każde dziecko dostanie po jednym. Gdy dałem te cukierki dzieciom, to się 

okazało, że nikt ich nie rozpakowuje i nie je. Bardzo się zdziwiłem, dlaczego nie jedzą. Potem 

się okazało, że one nie wiedziały, co to jest i dopiero jak rozpakowałem jednemu dziecku 

tego cukierka i dałem do spróbowania, inne też tak zrobiły i zjadły.  

Dominika: W jakim języku Pan się porozumiewa z dziećmi? 

Pan Krzysztof: Głównie po francusku, chociaż dzieci uczą się tam też angielskiego.  

Dominika: Dziękuję za rozmowę. Życzę udanej podróży i czekamy na wiadomości 

z Kamerunu. 

Pan Krzysztof: Dziękuję, na pewno napiszę i przyślę zdjęcia. 

 

 Czekamy na zdjęcia z Kamerunu, a na razie zrobiliśmy zdjęcia w Fundacji na tle 

przygotowanych do wywozu past i szczoteczek oraz moment ich ładowania. 
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