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Rys. Marta Bendowska, kl.6d

W dniu świętego Walentego,
życzymy Czytelnikom tylko tego:
miłości wiele i ciepła w całym ciele,
słodyczy czekolady i smaku marmolady.
Niech każdy z Was usłyszy te magiczne słowa:
Kocham Cię sercem, to nie jest tylko mowa.

Redakcja
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♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
14 lutego odbył się konkurs literacki pt. Wierszyk Walentynkowy dla uczniów klas 1 – 3. Oto jego wyniki:

1. Magdalena Andrzejewska, kl.3a
2. Katarzyna Leśniak, kl. 3b
3. Weronika Korcz, kl. 3e, Daria Radziejewska, kl. 2d

Tak napisała zwyciężczyni - Magdalena Andrzejewska z klasy 3a
Wszędzie pełno czerwonych serduszek
a ja dam Tobie pachnący kwiatuszek,
słodkie całusy przyjmij dziś
i z dużą kokardą pluszowy miś.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Trzeba pozytywnie o sobie myśleć i miło, gdy inni też mają o nas dobre zdanie. Przekonali się o tym 
uczniowie  kl.  4b,  pisząc  wzajemnie  o  sobie  wierszyki.  Nie  zapomnieli  o  nauczycielach.  Do  wszystkiego 
skłoniła ich nauczycielka języka polskiego. Oto co o niej myślą:

Naszej pani od języka polskiego
nigdy się nie odechce zadawać nam czegoś nowego,
często nas pyta
i szóstkami wita.

Wychowawczyni uczniów 4b
Pani Małgorzata od języka niemieckiego,
lubi nas wszystkich co do jednego,
jest bardzo miła 
i dużo uwag nam nie wstawiła.

Rys. Emilia Węglarz, kl. 4b
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W szkole imienia Augusta hr. Cieszkowskiego
jest klasa rodzaju dziwnego,
chodzi zawsze uśmiechnięta
i gada jak najęta.

Z Krzysiem zawsze jest wesoło,
nawet kiedy szaro wkoło.

Cieszymy się, że Basia znowu zażartowała
i śmieszne kawały o Jasiu nam opowiedziała.

W ostatniej ławce Patryk siedzi
i bystrym okiem wszystko, co się dzieje w klasie, śledzi.

Krysiek to chłopak z 4b,
co urosnąć ciągle chce.

Myśl o szkole jest dla Oliwii zawsze słodka,
bo wie, że tam przyjaciółkę spotka.

Paweł jedno o sobie wie, 
że piłką nożną interesuje się.

Kacper to bardzo fajny kolega, 
zawsze możemy na nim polegać. 

Janusz to istotka malutka, 
lecz wciąż wesolutka.

Ola to nasza śmieszka klasowa,
uśmiechu z buzi nigdy nie schowa.

Na buzi Marysi uśmiech trwa
i w klasy z nami gra.

Piłkę kopie i w nią gra,
a na imię Julka ma.

Maja lubi sport uprawiać
i nie trzeba jej do tego namawiać.

Do czwartej klasy Amelia chodzi, 
każdemu pomaga, nikomu nie szkodzi.

Patryk, nawet jak nie ma dobrego humoru,
to uśmiecha się dla wzoru.

Kamil jest naszym kolegą z ławki,
oczy mu błyszczą jak dwie migawki.

Sandra czytać, pisać, liczyć lubi,
widać, że w nauce się nie gubi.

Kasia to dobra uczennica,
nowa wiedza ją zachwyca.

Pasją Emilki jest rysowanie,
tak jej w przyszłości już zostanie.

Sympatyczna w klasie jest dziewczyna, 
co na imię ma Martyna.

Daniel, choć zaczął dopiero kilkanaście lat,
ma już kolegów i własny, piękny świat.

Julia dobrze uczy się
i ma spore osiągnięcia – to się wie. 

Mikołaj to fajny gość,
ale gadania nigdy nie ma dość.

Filip często gada jak najęty,
ale też bywa uśmiechnięty.

Ten drugi Mikołaj ma uśmiech od ucha do ucha,
jak super poducha.

Kuba Gronek to nasz ziomek,
lubi lody i przygody.

Tomek jest bardzo cichy, ale swoje wie,
a na lekcjach zgłasza się.

Martyna zawsze dobrą radą służy, 
czas z nią nigdy się nie dłuży.
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Moja wesoła przygoda zimowa

Podczas zimowych ferii wyjechałem z moim bratem i mamą w góry, do małej miejscowości niedaleko  

Karpacza.  Kiedy  tam dotarłem,  cała  okolica  była  grubo  pokryta  śniegiem.  Wyglądało  to  tak,  jakby  ktoś 

wszystko pokrył białym, wielkim prześcieradłem. Zaspy śniegu sięgały mi aż powyżej kolan. Drugiego dnia 

pożyczyłem sanki i poszedłem na dużą górkę obok domu. Była ona dość wysoka i stroma, a z jednej strony 

rosły drzewa. Tam właśnie dzieci z okolicy ulepiły 10 bałwanów. Było to w ramach konkursu na najlepszego 

i najładniejszego bałwanka. 

Pod górę trzeba było długo się wspinać, ale jazda na dół była super. Kiedy po raz kolejny jechałem 

w dół, nagle moje sanki gwałtownie skręciły w kierunku drzew. Miałem kłopot z wyhamowaniem. W pewnej 

chwili  sanki  stanęły  w  miejscu  i  poczułem,  że  spadam  w  dół.  Kiedy  się  zatrzymałem,  to  leżałem  koło 

konkursowych bałwanów. Widziała to moja mama i teraz przybiegła do mnie i pomogła mi wstać. Usłyszałem 

głośny śmiech. Okazało się, że do konkursu jest teraz 11 bałwanów. Ja byłem tym dodatkowym. Stałem cały 

pokryty śniegiem, tylko oczy było mi widać, a obok mnie leżały sanki.  

Najpierw chciało mi się płakać, ale po chwili zacząłem się głośno śmiać. Idąc na sanki, chciałem być 

saneczkarzem,  a  zostałem  konkursowym  bałwanem.  Gdybym  miał  marchewkę,  pewnie  wygrałbym  ten 

konkurs. Do dziś, jak sobie przypomnę to zdarzenie, to śmieję się w głos.

Tekst i rysunek Daniel Węcławek, kl. 4b
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Nareszcie  zaczęły  się  ferie  i  wszystkie  zmartwienia  o  pracach  domowych  schowałam do  plecaka. 

Postanowiłam wybrać się na łyżwy. Podeszłam do okna, aby zobaczyć jaka jest pogoda. Z nieba padał gęsty 

śnieg, który przykrył wszystkie drzewa i krzewy w okolicy. Była to wymarzona pogoda dla wszystkich dzieci  

na ferie.

Gdy szłam na łyżwy przez park, na białym puchu ze śniegu zauważyłam małą, ciemną kulkę. Podeszłam 

bliżej,  żeby się przekonać co to jest.  Gdy zbliżyłam się,  okazało się,  że to mały wróbelek,  który cichutko 

popiskiwał.  Nachyliłam  się  nad  nim  i  zobaczyłam,  że  ma  złamane  skrzydełko.  Zawinęłam  go  w  szalik 

i zaniosłam do dziadka, który jest weterynarzem. Dziadek troskliwie się nim zaopiekował i powiedział mi, że 

jak  dłużej  byłby  na  dworze,  na  pewno  by zamarzł.  Przez  następne  dni  przychodziłam do  pracy  dziadka 

i opiekowałam się wróbelkiem. 

Z każdym dniem ptaszek nabierał sił. Nie mogłam się doczekać, kiedy będzie można wypuścić go na 

wolność. To były najwspanialsze ferie, których nigdy nie zapomnę. Moja zimowa przygoda nauczyła mnie, że 

w życiu liczy się nie tylko zabawa, ale ważne jest to, żeby pomagać słabszym i chorym.

Martyna Sołecka, kl. 4b

Rysunek – Mikołaj Stachowiak, kl.4b

Poniżej  następne  rysunki  przedstawiające  zimę.  Ich  autorami  są  uczniowie  kl.  4b:  Sandra 

Świerkowska,  Marysia  Kubicka,  Amelia  Szczepaniak,  Kasia  Konarska,  Oliwia  Kliks,  Julia 

Kwiatkowska, Filip Tylski, Krystian Kubasiński.
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Pozostały wspomnienia

W karnawale śpiew i tańce, a w zerówce przebierańce

Ostatni  piątek  karnawału  był  dniem  wielkiego  balu  przebierańców  w  zerówkach 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu. Tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się w pięknie 

udekorowaną  balonami  i  serpentynami  salę  balową.  W blaskach  świateł,  przy  znakomitej 

muzyce bawiły się księżniczki,  wróżki,  czarownice, rycerze, piraci.  Przybył również do nas 

Spiderman, Czerwony Kapturek, Batman, karateka i król. Największą jednak furorę w tym roku 

robiły stroje lego  Ninjago. Pod przywództwem  wodzirejów dzieci brały udział w licznych 

konkursach z nagrodami, zabawach i tańcach.  Razem z dziećmi bawiły się ich panie. Po sali 

krążyły  kółeczka,  wiły  się  wężyki,  były  też  oczywiście  tańce  w  parach.  Dzieci 

z niecierpliwością oczekiwały na ten dzień, a gdy już nastąpił, bawiły się wspaniale, humory 

dopisywały do ostatnich chwil. Szkoda, że następny bal dopiero za rok…

Kinga Zdunik

W karnawale bawiły się też dzieci z klas 1 – 3 na balikach, jak to widać na poniższych zdjęciach.
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Konkurs piosenki dla uczniów klas 1 – 3 

pt. Co babcia i dziadek śpiewali, kiedy byli mali? 

W dniach 11 –  12 lutego odbyły się przesłuchania w konkursie piosenki pt.  Co babcia 

i dziadek śpiewali, kiedy byli mali. Uczestnikami byli uczniowie klas 1 – 3  wyłonieni wcześniej 

w klasowych eliminacjach. Choć większość piosenek wykonywano solo, pojawiło się również kilka 

uczniowskich duetów i dwa tercety. 

Najczęściej, bo aż trzykrotnie, wykonano popularną piosenkę harcerską pt.  Stokrotka. Stąd 

można ją  uznać za laureatkę konkursu –  choć takiej kategorii organizatorzy nie przewidywali. 

Natomiast niezmiernie trudnym zadaniem okazało się wyłonienie laureatów konkursu, gdyż każda 

prezentacja miała swoje mocne, atutowe strony. Jedni zauroczyli słuchaczy pięknym głosem 

i melodyjnością wykonania, inni imponowali pamięciowym opanowaniem wielozwrotkowego 

tekstu, kolejni zachwycili przygotowaniem tanecznego kroku, bądź układem choreograficznym. 

W jednym wykonaniu pojawiły się także rekwizyty w postaci haftowanych chusteczek. Niektórzy 

uczestnicy śpiewali z towarzyszeniem gry na instrumencie: dwa razy była to gitara, a raz pianino. 

Przy tak trudnym zadaniu jurorzy postanowili przyznać nagrody uczestnikom na poziomach 

poszczególnych klas. Poniżej przedstawiamy laureatów.

Klasy   1  :   
1. Paulina Waliszewska, kl. 1b, piosenka pt. Stokrotka;
2. Dominika Galińska, kl. 1c, piosenka pt. Na zielonej górze;
3. Martyna Rzepka, kl. 1b, piosenka pt. Moja Julianko.

Klasy   2  :  
1. Natalia Matyjasik, kl. 2b, piosenka pt. Cudownych rodziców mam;
2. Zuzanna Karaszewska, kl. 2c, piosenka pt. Malowany wózek;
3. Kacper Więziołek i Adam Chadyniak, kl. 2d, piosenka pt. Hej, hej, hej sokoły.

Wyróżnienia: 
Daria Radziejewska i Julia Słomiana, kl. 2d, piosenka pt. Szła dzieweczka;
Zuzanna Turek i Oliwia Lange-Fabian, kl. 2d, piosenka pt. Nie chcę cię znać.

Klasy   3  :  
1. Nicole Balcerek i Laura Noculak, kl. 3b, piosenka pt. Za młodzi, za starzy;
2. Aleksandra Jakubowska, Kinga Szmytka i Magdalena Paradowska, kl. 3e, 

piosenka pt. Nasza babcia;
3. Julia Bilska i Paulina Sadowska, kl. 3d, piosenka pt. Mam chusteczkę haftowaną;

Martyna Malinowska i Julia Wojtkowiak, kl. 3f, piosenka pt. Stokrotka.
Wyróżnienia: 

Julia Kalinowska i Wiktoria Dotka, kl. 3a, piosenka pt. Stokrotka;
Kasia Leśniak, Amelia Kocur, Ola Pyczek, kl. 3b, piosenka pt. Zielony mosteczek;
Martyna Jaskuła, kl. 3c, piosenka pt. Na Wojtusia z popielnika;
Zuzanna Rzepecka, kl. 3d, piosenka pt. Tak bardzo się starałem;
Zosia Beszterda, kl. 3e, piosenka pt. Stokrotka.



Wszyscy zwycięzcy zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia 

********************************************************************

TERRANOSTRA  –  Niemcy, Torgau
W dniach 28.01-01.02.2013 odbyła się wycieczka do Niemiec, do miasta Torgau. Spotkali 

się tam uczniowie oraz nauczyciele z Austrii, Czech, Hiszpanii, Polski, Rumunii, Turcji i Niemiec 

(gospodarze). Celem głównym naszego wyjazdu był udział w przedstawieniu: „Noah's spaceship”, 

w  którym  uczestniczyły:  Brygida Szymańska, Agnieszka Klimek, Agata Doszla –  Folek. 

W realizacji prac projektowych uczestniczył aktywnie też Jakub Szczepański. 

Na  godzinę  7.45  zaplanowano  zbiórkę  w  holu  naszej  szkoły.  Piętnaście  minut  później 

wyruszyliśmy. Na miejscu byliśmy o godzinie 14.00 i od razu zabrały nas rodziny dzieci, u których 

mieliśmy mieszkać.

Następnego dnia zebraliśmy się w szkole w Torgau. Poszliśmy na stołówkę, gdzie powitała 

nas Pani Dyrektor. Później obejrzeliśmy występ kapeli oraz dwóch grup tanecznych. Usłyszeliśmy 

grupę rockową oraz grupy taneczne, prezentujące niemieckie tańce ludowe, tańce cygańskie, 

ormiańskie, chińskie. Następnie odbyła się próba naszego przedstawienia „Noah's spaceship”. 



Tego  popołudnia  atrakcją  główną  była  wycieczka  do  żereni  bobrów.  Niestety  nie 

zobaczyliśmy ani jednego, ponieważ bobry, inaczej niż ludzie, prowadzą nocny tryb życia. 

Następnego dnia pojechaliśmy do Lipska, do zoo. Widzieliśmy tam kąpiącego się słonia, 



flamingi,  pawia,   iguane,  foki,  pingwiny,  nosorożce  i  wiele  innych  zwierząt.  Na  dworcu 

tramwajowym, każdy z nas okupił się w pamiątki.

Na czwartek zaplanowano wiele prób naszego przedstawienia. Tego dnia, w takcie przerwy 

między próbami, mieliśmy możliwość zwiedzić miasto Torgau.

Nasze  przygotowania,  zakończyły  się  bardzo  dobrze  przyjętym  przez  publiczność 

przedstawieniem. Po nim udaliśmy się na uroczystą kolację, po której zostaliśmy zaproszeni na 

dyskotekę. 

Rankiem,  następnego  dnia,  niestety,  trzeba  było  się 

pożegnać.  Na  otarcie  łez,  nasi  Kochani  Nauczyciele, 

zabrali  nas  na  zakupy  do  centrum.  O  godzinie  17 

dotarliśmy do Lubonia.

Wszyscy wspominamy tę podróż wspaniale. Nie mogę 

się doczekać kiedy ponownie tam pojadę i zobaczę moich 

już nie „nowych”, ale „starych” znajomych.

Agata Doszla – Folek, kl.6d



Symbolem miasta Torgau jest  zamek Hartenfels,  istnieje on już od IX wieku,  a od 

wieku XV stał się  piękną rezydencją. Na zdjęciu widać ujęcie z powietrza.



W  roku  1536  powstały  wczesnorenesansowe  schody  kręte  z  kamienia  w  zamku 

Hartenfels, które wzbudzają podziw do dnia dzisiejszego.

Na koniec wspólne zdjęcie nauczycieli i uczniów z Cieszkowianki i nie tylko...



Spotkanie z Panią Laurą Łącz
W poniedziałek 11 lutego br. poszłam z moją klasą do Biblioteki Miejskiej w Luboniu na 

spotkanie z panią Laurą Łącz. Jest ona polską aktorką teatralną, filmową i pisarką. Grała w filmach 

kinowych,  w  serialach  i  przedstawieniach  teatralnych.  Jest  też  autorką  książek  dla  dzieci 

i młodzieży. Oprócz mojej klasy 3e, była też klasa 3b i dzieci z innych szkół Lubonia. Spotkanie 

trwało  2  godziny.  Najpierw  p.  Laura  Łącz  opowiadała  o  sobie.  Następnie  przeczytała  nam 

opowiadanie z książki pt.  Bajki i wiersze na cztery pory roku, której jest autorką. Ilustracje kóz 

rozbawiły wszystkie dzieci w Bibliotece. W dalszej części spotkania zadawaliśmy różne pytania. 

Na przykład:

1. Czy lubi pani pisać?

2. Czy trudna jest praca aktorki?

3. Jakiego pani lubi pisarza?

Jeden z moich kolegów zapytał panią Laurę Łącz ile lat jest aktorką? To pytanie wywołało 

u niej zdumienie i odpowiedziała, że kilkadziesiąt. Pani Laura Łącz opowiadała co jej zdaniem jest 

najtrudniejsze  w pracy aktora.  Wcale  nie  jest  to  nauczanie  się  tekstu,  ale  na  przykład  zmiana 

miejsca  akcji  filmu.  Na  koniec  spotkania  każdy  miał  okazję  kupić  książkę  pani  Laury  Łącz 

i poprosić o autograf.

Bardzo  podobało  mi  się  spotkanie  w  Bibliotece.  Mam  nadzieję,  że  jeszcze  kiedyś 

w podobnym spotkaniu (z kimś innym) będę uczestniczyć, ja i moja klasa. A zakupioną książkę 

chętnie  przeczytam.  Polecam również  książki  autorstwa  p.  Laury  Łącz  –  są  do  wypożyczenia 

w naszej 

Bibliotece 

Miejskiej.

Ola 
Jakubowska, 

kl.3e 
(na zdjęciu na 

pierwszym 
planie)
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Dzień 27 stycznia 2013r. – moja życiowa wyprawa na ryby

    
W tym  dniu  wybrałem  się  na  wyprawę  podlodową  z  nastawieniem  na  złowienie  okonia.  Pogoda 

dopisywała, było bezwietrznie, a temperatura oscylowała w granicach zera. Wyruszyłem z innymi członkami 

koła wędkarskiego (p. Michał i p. Marcin) na pobliskie starorzecze: Kocie Doły.

Gdy dotarliśmy na  miejsce,  wywierciliśmy świdrem  pierwszy przerębel.  Spuściłem żyłkę  do  dna. 

W czasie swobodnego spadania żyłki poczułem skubnięcie, lecz go nie zdążyłem zaciąć. Kiedy podszarpnąłem 

przynętę od dna (taktyka na okonie ) poczułem opór, po którym instynktownie rybę zaciąłem. Moje wędzisko 

ma około 50 cm długości. Ugięło się aż o połowę. Myślałem, że to duży, wymiarowy okoń, lecz jak się później 

okazało,  była  to  zupełnie  inna  ryba.  Po dobrych  3  minutach  walki  (  trwała  tak  długo,  ponieważ  miałem 

odkręcony hamulec, który pozwala rybie wysnuwać żyłkę ze szpuli kołowrotka - zabezpiecza jest ona również 

przed zerwaniem żyłki ) moim oczom w przeręblu ukazał się pięknie ubarwiony szczupak. Otworzył wielką 

paszczę i próbował się wypiąć, a ja krzyknąłem: To coś większego!  

Pan Michał podszedł do mnie. Wyjąłem ją na wędce, a ryba zaczęła się tarzać po tafli lodu. Panowie 

pomogli mi ją wyhaczyć spod skrzeli. Okazało 

się, że była to  samica z ikrą. Poprosiłem, by 

zrobili  mi  zdjęcia  w  różnych  pozycjach, 

a następnie  po  pocałowaniu  wróciła  do  wody 

(catch and relase – złów i wypuść). Ryba miała 

ok.  40  cm  i  ważyła  ponad  500g.  Nie  wiem 

dokładnie,  ponieważ  szybko  ją  wypuściłem. 

Tego dnia złowiłem jeszcze małego okonka.

Bardzo  cieszę  się,  że  udało  mi  się  złapać 

takiego  pięknego  wodnego  kręgowca  na  tak 

delikatny zestaw,  zwłaszcza,  że  mam dopiero 

12 lat i  wędkuję od niedawna. Nie założyłem 

wtedy  drutu  stalowego,  ani  wolframowego, 

zabezpieczającego przed przegryzieniem żyłki. 

Szczupak może mieć nawet 700 ostrych zębów, 

którymi  często,  podobnie  jak  sum  przeciera 

żyłkę  –  miałem  dużo  szczęścia.  To  mój 

pierwszy szczupak i największa złowiona ryba.

Walter Samuel Hunter, kl.6e
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Zmierzch  to  pierwszy tom  sagi   pióra  Stephenie 

Meyer.  Książka   opowiada  o  młodej  dziewczynie,  która 

zakochuje się w wampirze. 

Akcja rozgrywa się w deszczowym Forks, w stanie 

Waszyngton. 17-letnia Isabella Swan, przeprowadza się do 

ojca,  ze  słonecznego  Pheonix.  Nastolatka  chce  rozpocząć 

nowe  życie.  W szkole  zauważa  tajemniczego  chłopaka  – 

Edwarda, który wyraźnie różni się od pozostałych uczniów. 

Belli wydaje się, że nieznajomy jej unika. Dziewczyna przez 

przypadek podsłuchuje, jak  Edward wykłóca się o zmianę 

planu z sekretarką, by nie widywać  Belli na ich wspólnych 

lekcjach. Bohaterka za wszelką cenę chce dowiedzieć się, co 

jest tego powodem.

Na drodze do prawdy czeka ją wiele niebezpieczeństw. Któregoś dnia chłopak, jak gdyby nigdy nic, 

przedstawia się Isabelli i tak zaczyna się ich znajomość. Edward wiele razy ratuje dziewczynę z tarapatów. 

Któregoś razu Bella zauważa, że oczy przyjaciela zmieniły kolor z czarnego na miodowy. Próbuje dowiedzieć 

się, co za tym stoi. Edward nie zdradza żadnych szczegółów, obraża się i nie odzywa do niej przez pewien czas. 

W końcu prawda wychodzi na jaw i do Belli dociera, że pokochała wampira!

Powieść pt. Zmierzch to pełna fantastycznych przygód opowieść, którą pokochali czytelnicy niemal  na 

całym świecie. 

Przeczytałam już dwa obszerne tomy sagi i nadal chcę poznawać kolejne przygody bohaterów. Polecam 

Zmierzch,  bo  lubię  sobie  wyobrażać  pełne  akcji  sceny,  które  mogą  przypadkiem wydarzyć  się   również 

w naszej szkole! Miej oczy szeroko otwarte, bo może twój kolega z ławki też jest wampirem!?

Julia Chęcińska, kl. 6a (na zdjęciu)
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