
 
 

 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE 

NR 1  2017/ 2018 

CENA:  0zł 

JESIEŃ 
" (...)Jesień piękna jak królewna 
 Malowała kwiaty. 
 Ubierała drzewom liście 
 Przepyszną purpurą,  
Było cicho i złociście,  
Chmurka mknęła górą. 
Świat się mienił kolorami (...)" 
    Jadwiga Ruth Charlewska 

 

  "Jesień idzie, nie ma na to rady" 
          A. Waligórski 
 

 "Wicher wieje, deszcz zacina,  
 Jesień, jesień już(...)" 
     Maria Konopnicka 
 

"Już jesień, już liście spadają z jaworów, 
Nastaje czas chłodnych i długich wieczorów, 
Już ptak odlatuje ku ciepłej krainie. 
Co było – nie wróci,  
co będzie –też przeminie". 
     Miron Białoszewski 
 
 
 
 

SP5 

http://www.klapouszek.pl/jadwiga-ruth-charlewska


 
 

OD REDAKCJI...  
Witajcie, Czytelnicy! 
 Po pierwsze, ogłaszamy, że konkurs na nazwę gazetki szkolnej został 
rozwiązany! Zwyciężył Jakub Malina z klasy 2c. Gratulujemy! 
 Po drugie, nowy zespół redakcyjny przedstawi się Wam w krótkich opisach 
umieszczonych poniżej. 
 
Hejka! 
Mam na imię Dagmara i chodzę do klasy 2a. Moją pasją jest muzyka i sport. 
 
Karyna: 
 
Witajcie wszyscy Czytelnicy, 
Spod ołówka uczennicy 
Powstał ten wiersz, by Was przywitać 
I siebie też trochę opisać. 
 
Karyna - tak się podpisuję. 
Śpiewam, rysuję i gotuję. 
Szczerze - jestem perfekcjonistką 
I pesymisto - realistką. 
 
Według mnie, talent, który się ma, 
Trzeba wykorzystać, jak tylko się da. 
Uwielbiam, kiedy rację mam ja, 
Gdy tylko przegrywam, jestem zła. 
 
Jestem trochę bardzo nieśmiała 
Oraz ze wzrostu trochę mała. 
Tak opisałam się cała ja. 
Do następnego razu, pa pa! 
 
Nadia vel Plankton: Lubię pisać o śmierci, myśleć w krytyczny sposób i filozofować. Widzę świat w szarych barwach 
przez zielone* okulary. Harcerstwo jest moją pasją i nie uważam, że jest to coś, czego należy się wstydzić. Nie 
przepadam za konsystencją kredy do tablicy. Od kilku lat nie mam snów. Lubię deszcz, wiatr i zimę, ciepłą herbatę i 
dobry serial. 
        
*różowy jest przereklamowany 

 
Cześć! 
Mam na imię Natalia, chodzę do klasy 2a. Jestem w klasie sportowej. Moja pasja to sport i muzyka. Uwielbiam 
zwierzęta. 
  

 Zachęcamy do czytania ,,Piątki z klasą’’! Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jeśli ktoś 
chciałby dołączyć do zespołu redakcyjnego, serdecznie zapraszamy! 

Zaglądajcie na internetową stronę szkoły! http://www.gim3ciesz.republika.pl/gazetka.htm . Pytajcie o gazetkę w sklepiku 
szkolnym! Przypominamy, że gazetka jest darmowa. 
          Miłego czytania   
           REDAKCJA 

Gazetka szkolna: "Piątka z klasą" 
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 
 w Cieszynie 
Wydawca: grupa literacko-regionalna „Cieszynianka” 
Redakcja: Dagmara, Natalia, (2a), Nadia, Karina (2c). 
Opiekun: p. Jolanta Sztwiertnia- Pobiegło 
Grafiki: Internet. 



 
 

SPOSOBY  
NA JESIENNĄ 

CHANDRĘ  
 

1. Wypij gorącą, pomarańczową herbatę 
 z  cynamonem . 
 
2. Owiń się szczelnie kocem. 
 
3. Obejrzyj dobry* serial . 
 
4. Wyjdź na dwór, zaczerpnij świeżego powietrza! 
 
5. Pozbieraj kasztany;  zrób bukiet z jesiennych liści. 
 
6. Spotkaj się z przyjaciółmi.  
 
7. Zrób jesienne porządki, dodaj świeżości swojemu pokojowi. 
 
8. Utnij sobie drzemkę. Sen zawsze dobrze robi. 
 
9. Uśmiechnij się. Z radosnym nastawieniem wszystko się uda :) 
 

PAMIĘTAJ! NIE RÓB WSZYSTKIEGO NARAZ! ;) 
 
        Doradzała: Nadia, kl. 2c 

 
* Znacie jakiś dobry polski serial? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SONDA 
 Od września nasza szkoła jest szkołą 
podstawową. Ciekawiło nas, jak młodsi 
uczniowie czują się w nowej szkole. 
Przeprowadziłyśmy więc krótką sondę. 

Redaktorki: Jak się czujecie w nowej 
szkole? 

Zuzia: Bardzo sie cieszę, że przyszłam do tej szkoły, podoba mi się tutaj i jest wyższy poziom 
nauczania niż w mojej poprzedniej szkole. 

Julia, Natalia, Agnieszka: Podoba nam się ta szkoła. 

Tomasz: Dobrze się tutaj czuję. 

Lilianna: Czuję się dobrze, szkoła jest super! 

Redaktorki: Co Wam się najbardziej podoba w szkole? 

Zuzia: Wszystko mi się podoba. 

Julia, Natalia, Agnieszka: Podoba nam się to, że szkoła jest większa, są ładne sale, jest sklepik, a 
nauczyciele są super. 

Tomasz: Ogólnie to wszystko mi się podoba, a dzięki nauczycielom mam inne podejście do 
nauki. 

Lilianna: Podobają mi się nauczyciele. 

Redaktorki: Co Wam się nie podoba w tej szkole? 

Zuzia: Wszystko mi się podoba. 

Julia, Natalia, Agnieszka: Jedynie co nam się nie podoba, to długie kolejki do sklepiku. 

Tomasz: Nie ma takiej rzeczy, wszystko jest super. 

Lilianna: Nie ma takiej rzeczy, która mi się nie podoba. 

   Redaktorki: Dziękujemy Wam bardzo za udzielone odpowiedzi i życzymy Wam 
mile spędzonych chwil w naszej szkole. 

Rozmawiały: Dagmara i Natalia, kl. 2a



 
 

PRZEPIS 
  CIASTO DYNIOWE* 

 
Składniki: 
250 g mąki  
150 g cukru 
1 opakowanie cukru wanilinowego/ waniliowego (opcjonalnie) 
1 łyżeczka przyprawy do piernika  
25 g proszku do pieczenia 
3 jajka 
200 g dyni  
Ok. 100 g obranej i startej marchewki (opcjonalnie)  
 
Sposób wykonania: 
 Dynię obieramy, wyjmujemy pestki, kroimy i wstawiamy do garnka z gorącą wodą. Gotujemy 
około 10 minut (aż dynia będzie miękka). Studzimy i blendujemy na gładką masę, tworząc w ten sposób 
purée z dyni. 
 Jajka rozbijamy i oddzielamy żółtka od białek. Białka ze szczyptą soli ubijamy na puszystą 
pianę, a następnie dodajemy cukier oraz cukier wanilinowy/ waniliowy i ubijamy, aż cukier się całkowicie 
rozpuści. Dodajemy żółtka i miksujemy. Dodajemy przesianą mąkę, wymieszaną z proszkiem do 
pieczenia i przyprawą do piernika. Wszystkie składniki razem mieszamy łyżką (nie mikserem). 
 Następnie dodajemy przygotowane purée z dyni i startą marchewkę; mieszamy. 
 Ciasto umieszczamy w foremce o średnicy około 20 cm wyłożonej papierem do pieczenia. 
Pieczemy około 30-35 minut w temperaturze 170°C do tzw. suchego patyczka. 
 Ciasto można polać lukrem lub posypać cukrem pudrem. 
Jeżeli w cieście utworzy się zakalec, to należy przy następnym wykonywaniu ciasta zmniejszyć ilość 
dyni o około 10 g. 

Smacznego! 
           Karyna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       Fot. Karyna 
 
*Adres strony z oryginalnym przepisem: https://kuchnialidla.pl/pajeczynka-ciasto-dyniowo-marchewkowe 

 

https://kuchnialidla.pl/pajeczynka-ciasto-dyniowo-marchewkowe


 
 

"Stroje ludowe 
 Śląska Cieszyńskiego... 
I te dawne, i te bardziej 

współczesne" 
 
        Od 27 czerwca do 30 września w Muzeum Śląska Cieszyńskiego można było 
zobaczyć wystawę poświęconą strojowi ludowemu. Właśnie na tę wystawę 28 
września  wybrały się klasy IId i IIe z wychowawczyniami paniami Kamilą Pastuszką i 
Aleksandrą Juroszek. 
  Na wystawie można było zobaczyć zarówno dawne stroje z XIX wieku, będące 
eksponatami w naszym muzeum, ale również i te współczesne, które w precyzyjny 
sposób odwzorowują te z minionej epoki. Ukazane były miedzy innymi: stroje cieszyńskie 
damskie i męskie, pięknie haftowane żywotki,  których  zrobienie wymagało naprawdę 
wielu godzin pracy; przepiękne srebrne spinki, którymi zapinano kabotek. Przedstawiono 
również strój ludowy górali istebniańskich. Mieszkańcy Trójwsi coraz częściej z okazji 
świąt ubierają stroje ludowe. To bardzo piękna tradycja. 
 
 

 

 



 
 

Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT  
       W deszczowy czwartek 21 września klasa IIe z wychowawczynią Aleksandrą Juroszek oraz 
przewodnikiem PTTK  Janem Machałą wybrała się na wycieczkę do Regionalnego Leśnego Ośrodka 
Edukacji  Ekologicznej  „Leśnik” w Ustroniu.  

 Pomimo brzydkiej pogody nasi uczniowie przyjemnie spędzali czas w ośrodku. Oglądali 
wystawę przedstawiającą  zwierzęta żyjące na naszym terenie. Z wielkim zaciekawieniem słuchali 
prelekcji Pani leśniczy, która w  ciekawy i barwny sposób opowiadała o zwyczajach różnych gatunków 
zwierząt. Przygotowała również konkurs z ciekawymi nagrodami. Pierwsze miejsce zdobył Jakub 
Hrynek, drugie miejsce - Wiktoria  Słowik,  a trzecie - Marlena Gach. Wycieczkę zakończyliśmy  
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.  

 Wycieczka ta  była efektem naszej ścisłej współpracy z Panem Machałą, który przybliża nam 
wiedzę na temat fauny i flory naszego regionu. 

            W piątek klasa IId i IIe pod opieką Pani Kamili Pastuszki i Aleksandry Juroszek uczestniczyła w 
ciekawych warsztatach w Książnicy Cieszyńskiej. Młodzież czerpała papier z płatkami malwy, w 
sposób naturalny barwiła kartki oraz pisała gęsim piórem. Uczennica klasy 2d - Ola Kokosińska o 
warsztatach pisze tak: 
 "Na samym początku przeszliśmy na stanowisko z pieczątkami. Pani opowiedziała nam historię 
robienia pieczątek, a później sami odbijaliśmy pierwszą literę swojego imienia.  
 Po odbiciu liter przeszliśmy na stanowisko ręcznego pisania piórem.  
 Gdy już skończyliśmy dopisywać dalsze litery imienia piórem, przeszliśmy dalej do stanowiska, 
na którym opowiedziano i pokazano nam, jak dawniej powstawał papier. Pod okiem instruktora 
czerpaliśmy papier. Najpierw każdy brał kawałek materiału, który należało umieścić w ramce, a 
następnie zanurzyć go beczce z wodą i kawałkami kwiatów. Potem ramkę umieszczaliśmy w 
specjalnym urządzeniu, które zmniejszało ilość wody w materiale. Nasze kartki suszyliśmy w suszarce . 
 Przy ostatnim stanowisku pokazano nam, jak dawniej barwiono kartki. Każdy z nas miał okazję 
zabarwić swoją kartkę. 
  Z warsztatów dowiedzieliśmy się, ile pracy trzeba było włożyć w wykonanie pieczątek i 
kolorowych kartek papieru". 
 

 



 
 

KRĘGLE 
 
 Pięknego, wrześniowego dnia klasa 2c ze 
swoją wychowawczynią panią Anną Florczykiewicz 
wybrała się na kręgle.  
 Bawili się w najlepsze, zajadając się pyszną 
pizzą. Rzucali bardzo ciężkimi kulami i starali się, 
jak mogli, ale tylko kilku osobom udało się zrobić 
"strike", czyli przewrócić wszystkie kręgle. 
  Niestety, zabawa szybko się skończyła i wszyscy powrócili do swoich domów. 
             
            Karyna 
 
 

 

 

                                                                                    Fot. Karyna 

                 

 

       Fot. Aleksandra Kaleta, kl. 2c 



 
 

OPOWIADANIE 
  Była godzina 16:00. Detektyw Caufield stał właśnie przy oknie i 

przypatrywał się ludziom spokojnie spacerującym po parku. Spadające, pomarańczowe liście dodawały 
urody temu miejscu. Jego sielankę przerwał jednak telefon.  
    - Halo, detektyw Caufield?   
    - Tak. 
    - Z tej strony Sam Drake. Potrzebuję pańskiej pomocy. Skradziono mi pieniądze, a dokładnie 15 
tysięcy funtów. Jeżeli zechciałby Pan podjąć się tej sprawy, proszę o jak najszybsze przybycie pod 
adres Knights Bridge 15/10, gdzie podam dalsze informacje. 
   -  Wyruszam więc od razu.  
Detektyw oderwał wzrok od parku, ubrał płaszcz, po czym wyruszył pod wskazany adres.  
 Budynek, przed którym się znalazł, sprawiał wrażenie luksusowego. W środku jednak zastał 
obraz przeciętnego bloku mieszkalnego. Po znalezieniu odpowiedniego mieszkania zapukał do drzwi. 
   - Pan Caufield? – zapytał gospodarz.  
   - W rzeczy samej – odpowiedział detektyw. 
   - Zapraszam więc – powiedział Drake, po czym otworzył szerzej drzwi i wpuścił gościa do środka. 
Obydwaj rozsiedli się wygodnie w fotelach naprzeciw siebie. 
   - A więc jak dokonano kradzieży? – zapytał spokojnie Caufield.  
   - Zacznę od tego, że dokonano tego w jednej z niewielkich galerii. Wynająłem tam dwa 
pomieszczenia, jedno z nich miało służyć jako miejsce wystaw obrazów, a drugie jako tymczasowe 
biuro. Jakiś czas temu ogłosiłem konkurs, którego pulą nagród było łącznie 15 tysięcy funtów. Wczoraj 
odbywała się ceremonia, podczas której miałem wręczać nagrody. Szedłem właśnie po nie do mojego 
biura, gdy usłyszałem trzask, zbliżyłem się więc do drzwi i w momencie, w którym znalazłem się przed 
nimi, ktoś kopem wywarzył drzwi. Niestety, nie udało mi się zobaczyć jego twarzy, gdyż drzwi te, można 
powiedzieć, sprowadziły mnie do parteru. Przestępca szybko uciekł i nie wiem, gdzie teraz się znajduje. 
Gdy wszedłem do biura zastałem tam ochroniarza tej galerii leżącego na ziemi. Był nieprzytomny. Z 
jego głowy ciekła krew, a wokół niego leżały części wazonu. Najprawdopodobniej napastnik zaatakował 
go właśnie nim. Jak najszybciej zadzwoniłem po karetkę. Teraz ochroniarz znajduję się w szpitalu. 
   - Rozumiem – odpowiedział detektyw - czy moglibyśmy więc pojechać na miejsce kradzieży?  
   - Nie widzę problemu. 
 Niecały kwadrans później dotarli na miejsce. Po wejściu do galerii oczom detektywa Caufielda 
ukazały się obrazy, mnóstwo obrazów. Gdzieniegdzie stały również rzeźby. Dzieła te zrobiły na nim 
niemałe wrażenie. Sam za dzieciaka interesował się sztuką i chciał kiedyś zostać artystą pokroju Da 
Vinciego lub Van Gogha, lecz istniało jeszcze drugie zajęcie, które budziło w nim większe 
zainteresowanie. 
 Gdy wszedł do biura pana Sama Drake’a, zastał dosyć zadbane pomieszczenie. Wszystko było 
tam schludnie uporządkowane, jedyne, co nie było na swoim miejscu, to wazon, którego miejsce było 
na półce, a nie na podłodze. Detektyw uważnie rozejrzał się po pomieszczeniu w poszukiwaniu poszlak.  
   - Gdzie znajdowały się pieniądze? – zapytał Caufield. 
   - W siatkach z nagrodami, dokładnie w kopertach znajdujących się w nich – odpowiedział Drake.  
   - Dlaczego nie schował pan chociażby samych kopert w jakiejś skrytce?  
   - Po prostu nie sądziłem, że ktoś mógłby się dostać do mojego pokoju.  
   - A jednak – powiedział wzdychając detektyw Caufield  – Czy mógłbym w takim razie dowiedzieć się 
gdzie dokładnie leży ochroniarz i jak się nazywa? 
   - David Madsen, leży w szpitalu przy ul. Westminster Bridge. 
   - Wyruszam więc, by usłyszeć jego wersję wydarzeń – powiedział detektyw, po czym opuścił budynek 
i ruszył w kierunku szpitala.  



 
 

 Gdy dotarł do szpitala, zapytał recepcjonistkę, gdzie może znaleźć owego ochroniarza i poszedł 
do pokoju, w którym się znajdował. W pokoju nr 222 zastał Davida Madsena. Leżał on sam, obok niego 
znajdowały się puste łóżka. Detektyw postanowił przycupnąć na jednym z nich. 
   - Witam, nazywam się Warren Caufield – przedstawił się – Jestem detektywem pracującym w sprawie 
kradzieży pieniędzy Sama Drake’a oraz ataku na panu. Chciałbym odnaleźć sprawcę tych dwóch 
karygodnych czynów. Czy mógłbym zadać panu kilka pytań? 
 Ochroniarz leżący w łóżku patrzył na niego z lekkim przerażeniem w oczach, lecz po chwili 
zezwolił mu na przeprowadzenie przesłuchania. Odpowiadał z trudem, gdyż uraz spowodowany 
uderzeniem wazonem w głowę dawał się we znaki.  
   - Czy może mi pan powiedzieć, co pan pamięta odnośnie tamtej sytuacji w galerii? 
   - Ja wszedłem tam w poszukiwaniu klucza do jednego z pokojów. Po prostu tego dnia zobaczyłem, że 
brakuje mi jednego z nich. Myślałem, że mogłem go zostawić w pokoju pana Drake’a, ponieważ byłem 
tam dzień wcześniej. Wszedłem więc do tego pomieszczenia i szukałem zguby, gdy nagle w drzwiach 
ukazał mi się człowiek. Zapytałem go, czego chce. On jednak nie odezwał się ani słowem. Zaczął się 
natomiast do mnie zbliżać. Ostatnie, co pamiętam to to, że chwycił wazon.  
   - Czy może mi pan powiedzieć cokolwiek o napastniku? 
   - Pamiętam, że był on dosyć wysoki, sądzę, że miał niecałe 190 cm wzrostu. Nie wyglądał na 
wysportowanego. Miał lekką nadwagę. To tyle. 
   - Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. 
 Detektyw pożegnał się z ochroniarzem i mając chaos w głowie, pojechał do domu go 
poukładać. Niestety poszlaki dalej nie chciały złożyć się w logiczną całość. Ciągle coś mu nie pasowało. 
Jego sen trwał jedyne dwie godziny. Tej nocy nawet jego sny nie były logiczne. Bo przecież kto widział 
człowieka z makaronem zamiast włosów? 
 Gdy nastał poranek, detektyw postanowił nie marnować czasu i o godzinie szóstej pojechał 
ponownie do galerii w celu dostania większej ilości informacji na temat tej sprawy. Zaczął od 
sprzątaczki. 
   - Dzień dobry, nazywam się Warren Caufield, jestem detektywem i pracuję w sprawie kradzieży, której 
tu dokonano. 
   - Słyszałam o tym, straszna sprawa. Chętnie pomogę w złapaniu tego człowieka, który jest temu 
wszystkiemu winien. À propos, nie wie pan może, co z Davidem Madsenem, w jakim jest stanie? 
   - Z Davidem wszystko w porządku. Trochę jeszcze musi poleżeć w szpitalu, lecz jest pod stałą opieką 
lekarzy. 
   - Dzięki Bogu, że nic mu nie jest – wtrąciła sprzątaczka. 
   - Przechodząc do sedna, chciałbym panią spytać o parę rzeczy. Ma pani czas? 
   - Dla tej sprawy zawsze znajdę czas. 
   - Wspaniale. Opowiem pani w takim razie historię, którą usłyszałem od pana Madsena, a potem 
przejdę do pytań – powiedział detektyw i zabrał się za opowiadanie. Na początku historii sprzątaczka 
wydawała się być zaciekawiona, lecz po pierwszych zdaniach jej zainteresowanie zaczęło się 
przemieniać w zdziwienie, a w momencie, w którym opowieść dotarła do zauważenia przez ochroniarza 
człowieka w drzwiach, kobieta przerwała detektywowi i krzyknęła: 
   - Ale ja widziałam, że David Madsen wchodzi do pokoju z jakimś innym człowiekiem! Wychodziłam 
właśnie z sąsiedniego pokoju, gdy kątem oka zobaczyłam go i jakiegoś innego faceta wchodzącego tam 
razem z nim! Oni mnie chyba nie widzieli. 
   - Czy ten mężczyzna był wysoki? – zapytał Caufield z zaciekawieniem, a zarazem lekkim 
podekscytowaniem w głosie. 
   - Tak, miał jakieś 190 cm wzrostu, poza tym nie pamiętam, aby w ostatnim czasie jakiś klucz zaginął. 
Zawsze opuszczam budynek ostatnia i sprawdzam stan kluczy. Nie zauważyłam żadnych braków. 
   - Rozumiem, więcej nie trzeba mi wiedzieć – odparł detektyw i pośpiesznie wyruszył w stronę szpitala. 
Ponownie dotarł do pokoju nr 222. Otworzył drzwi. To, co tam zobaczył, spowodowało krótki paraliż jego 
ciała. Przez parę sekund jego ciało odmawiało posłuszeństwa. Nad Davidem Madsenem stał właśnie 



 
 

człowiek trzymający brzytwę. Miał on niecałe 190 cm wzrostu. Przez chwilę patrzyli się na siebie w 
bezruchu. Mózg detektywa Caufielda na szczęście zachował zimną krew i nie dał się ponieść emocjom. 
Po krótkiej chwili napastnik zdał sobie sprawę z obecnej sytuacji i przyłożył brzytwę do krtani 
ochroniarza.  
   - Nie zbliżaj się do mnie albo go zabiję! – krzyknął. 
   - Spokojnie, nikt tu dzisiaj nie zginie. Odłóż to – powiedział detektyw.  
   - Nigdy! 
   - Jeżeli odłożysz brzytwę i oddasz się w moje ręce, to wyrok za kradzież i pobicie na pewno będzie o 
wiele mniejszy. Ja sam poproszę o to sędziego – przekonywał go Caufield, po czym zrobił krok do 
przodu. 
   - Nie zbliżaj się! – krzyknął napastnik.  
   - Nie musisz tego robić. Nie warto. Życie człowieka to najbardziej cenna rzecz na świecie – mówił 
detektyw powoli zbliżając się do niego. - Chcesz zabić tego niewinnego człowieka? 
   Po policzkach napastnika powoli zaczynały spływać małe krople łez. Oczy, które początkowo były 
przepełnione agresją i złością, zaczęły przybierać wyraz pełen żalu i strachu.  
   - Jedyne co musisz zrobić, to oddać mi tę brzytwę. To nie musi się tak skończyć.   
   Gdy detektyw znalazł się wystarczająco blisko, wystawił rękę i powiedział: 
   - Proszę cię, oddaj mi to. Pomyśl o tych wszystkich ludziach, którzy ucierpią, jeśli to zrobisz. Pomyśl o 
ich płaczu. Ten człowiek ma rodzinę -  żonę, dzieci, czy chcesz, aby te osoby pogrążały się w żałobie? 
Chcesz, aby wszyscy ludzie, którzy cię znają patrzyli na ciebie do końca życia z pogardą i 
obrzydzeniem? Istnieje dobre zakończenie tej historii. Zależy ono tylko od tego, czy oddasz mi tę 
brzytwę. A więc? 
    Twarz napastnika była cała we łzach. Teraz nie wydawał się być napastnikiem, tylko małym 
dzieciątkiem, które jak najszybciej chce przytulić się do swojej mamusi. Spokojnym ruchem zabrał 
brzytwę sprzed krtani Davida Madsena i położył ją na dłoni detektywa Caufielda. Ową brzytwę odłożył 
on na stolik i dla otuchy przytulił człowieka, który teraz był już zupełnie niegroźny. Przestępca był 
świadom swych czynów i wiedział, że musi ponieść za nie karę. Opowiedział o całej sprawie ze 
szczegółami detektywowi Caufieldowi. Co ciekawe David Madsen przez cały czas spał. Jakież było jego 
zdziwienie, gdy dowiedział się, że już nie ma się czego bać. Jego przerażenie przy pierwszym spotkaniu 
z detektywem nie wzięło się znikąd.  
 A oto i wyjaśnienie całej historii: Nathan Prescott, gdyż takie było imię sprawcy tych 
przestępstw, miał bardzo dużo kontaktów. Pieniędzy mu nie brakowało, lecz towarzystwo, z jakim się 
zadawał, nie było odpowiednie dla takiego człowieka jak on. Aby się przypodobać, postanowił coś 
ukraść. Usłyszał on pewnego razu o konkursie organizowanym w pobliskiej galerii. Pulą nagród było 15 
tysięcy funtów. Dzięki swym „kolegom” dowiedział się także, że zwycięzcy dostaną pieniądze w siatkach 
razem z innymi nagrodami. Pomyślał, że jest to dobra okazja. Jakiś czas przed rozdaniem nagród 
Nathan zaczął śledzić ochroniarza. Dowiedział się, gdzie mieszka, dowiedział się że ma żonę i dzieci, 
dowiedział się także, o której godzinie kończy on pracę. Pewnego dnia dopadł więc ochroniarza przy 
nieuczęszczanej, cichej uliczce i zagroził mu, że jeżeli nie będzie robił tego, co on chce, to jemu albo 
komuś z jego rodziny może stać się porządna krzywda. Powiedział mu, że ma się dowiedzieć, gdzie 
znajdują się pieniądze i ma go do nich doprowadzić. Ochroniarz powiedział, że już raz rozmawiał z 
Samem na temat konkursu i poruszył temat pieniędzy. Pan Drake mając do niego zaufanie 
poinformował go, że pieniądze na wszelki wypadek przyniesie w dzień rozdania nagród. Nathan zdał 
sobie sprawę, że jedyną opcją w tym wypadku byłaby kradzież pieniędzy w biały dzień. Nie 
przeszkodziło mu to jednak w dokonaniu tego przestępstwa. Pomyślał, że ochroniarz mógłby wziąć 
klucz i jak gdyby nigdy nic otworzyć drzwi do pokoju pana Drake’a i pozwolić mu na kradzież. Nadszedł 
ten dzień, w którym to Nathan Prescott miał ukraść 15 tysięcy funtów i zostać „bohaterem” wśród 
swoich patologicznych znajomych. Wszystko szło zgodnie z planem. Sam Drake przyniósł pieniądze do 
swojego biura, ochroniarz wziął klucz numerem 6, Nathan Prescott razem z Davidem Madsenem 
przekroczyli próg tego pokoju, złodziej podniósł siatki z nagrodami, w których znajdowały się pieniądze i 



 
 

miał już uciekać. Nie przewidział jednak jednej rzeczy. David Madsen przez ten cały czas żył w strachu. 
Tego dnia, było jednak inaczej. Gdy ochroniarz galerii zobaczył, jak Prescott podnosi siatki, coś się w 
nim ruszyło. Nagle cały strach, w którym ciągle żył od momentu spotkania z nim, zniknął. Zamiast niego 
pojawiła się wola walki. Teraz David Madsen był jak niedźwiedzica, która chce bronić swoich młodych. 
Teraz to on miał sprawić, że to Nathan Prescott ma się go bać. Powiedział do przestępcy: „Po moim 
trupie!” i ruszył na niego z pięściami. Okładali się niemiłosiernie. Nathan jednak kątem oka zauważył 
wazon i przez ułamek sekundy przeszła mu przez głowę myśl, aby użyć go w walce. Długo się nie 
zastanawiał, chwycił za wazon i uderzył nim w głowę ochroniarza. Na chwilę jego ciało było 
sparaliżowane, gdyż zobaczył krew cieknącą z głowy Davida Madsena. Szybko się jednak otrząsnął, 
podniósł ponownie siatki i uciekł. W obawie, że ochroniarz go "sprzeda", dowiedział się, gdzie leży, po 
czym postanowił udać się do niego i dokończyć swe dzieło. Koniec tego „dzieła” miał równać się z 
końcem żywota Davida Madsena. Resztę historii już poznaliście.  
 Nathan okazał skruchę i bardzo żałował popełnionych czynów, oddał pieniądze oraz przeprosił 
Davida Madsena za piekło, jakie mu wyrządził. Nie były to jednak zwykłe przeprosiny. Gdy Prescott 
przepraszał Davida, robił to ze łzami w oczach. Myślał, że u tego człowieka już nigdy nie będzie 
widziany jako zwykły człowiek, tylko jako ktoś, kto nie ma serca. To, co zrobił ochroniarz, było szokujące 
dla Nathana. David bowiem przytulił go, gdyż zobaczył, że mężczyzna ten rozumie, co zrobił i że więcej 
tego nie zrobi. W tym momencie zapomniał o tym, co było i nie odczuwał już do niego tego, co 
wcześniej. Od teraz pomiędzy nimi panował pokój.  
 Wyrok Nathana zgodnie z obietnicą detektywa Warrena Caufielda został znacznie skrócony. 
Mężczyzna po wyjściu z więzienia kierował się w życiu tylko dobrymi wartościami. To pokazuje, że 
nawet z najgorszej sytuacji można wyjść. Trzeba tylko chcieć tego dokonać. 
          
 
         Autor: Grzegorz Niemczyk, kl.3a 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

JESIENNA WYKREŚLANKA 
Wśród liter ukryło się (pionowo i poziomo) trzynaście "jesiennych" wyrazów. 

Wyszukaj je. Powodzenia! 
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