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Rys. Marta Bendowska, kl. 6d

Z okazji zbliżających się wakacji
życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, pogody, nie tylko ducha,
realizacji wakacyjnych planów oraz dużo, dużo słońca.
Niech obiady przy grillu i wylegiwanie się przyniosą Wam pełnię radości.
Redakcja
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Sukcesy historyczne uczniów Cieszkowianki
Wojewódzki konkurs: Polska i Polacy w czasie II wojny światowej
Dnia 29 maja o godzinie 9.30 wraz z Panią Alicją Walenciak – Galińską i Samuelem
Hunterem wyjechałam spod szkoły na Wojewódzki konkurs historyczny dla szkół
podstawowych „Polska i Polacy w okresie II wojny światowej”. Odbywał się on w Gimnazjum
nr 1w Luboniu. Gdy dojechaliśmy do gimnazjum, na liście sprawdziliśmy w jakich salach
będziemy pisać i rozpoczęło się oczekiwanie. Test rozpoczął się o 10.00. Składał się z 7 stron
i zawierał 21 pytań. Na jego rozwiązanie mieliśmy 45 minut. Podczas czekania na wyniki
zwiedzaliśmy szkołę. O godzinie 12.00 wszyscy uczniowie wraz z opiekunami udali się na
stołówkę, gdzie komisja po sprawdzeniu prac, ogłosiła wyniki. Z liczącego około 50 uczniów
składu, wytypowano 11osób: 3 zwycięzców i laureatów. Ja znalazłam się wśród tych ostatnich.
Agata Doszla – Folek, kl.6d
Na zdjęciu Agata wraz z opiekunką wśród innych zwycięzców.
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Sukcesy historyczne uczniów Cieszkowianki
Wojewódzki etap konkursu ogólnopolskiego
Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989
Uczniowie naszej szkoły brali udział w wojewódzkim etapie konkursu ogólnopolskiego
Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989. Jego uroczyste
zakończenie miało miejsce 5 czerwca br. w siedzibie poznańskiego Oddziału IPN. Uczennica
Cieszkowianki – Dominika Maik z kl. 6b za pracę pt. II wojna światowa widziana oczami
dziecka zdobyła wyróżnienie w tym konkursie. Gratulacje i nagrody Dominika odebrała z rąk
pani Elżbiety Walkowiak – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i pana Rafała Reczka –
dyrektora Oddziału IPN.
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Wywiad z Dominiką Maik
Dziennikarka: Czy interesujesz się historią?
Dominika: Tak, ale szczególnie zainteresował
mnie temat konkursu: Losy Bliskich i losy
Dalekich – życie Polaków w latach 1914 –
1989,

na który przygotowałam pracę. Jest to

okres w historii, który lubię najbardziej i według
mnie jest najciekawszy.
Dziennikarka: Jak doszło do napisania takiej
ciekawej pracy, w której nawiązujesz do
dawnych wydarzeń?
Dominika:

Kiedy

odwiedzałam

prababcię,

często słyszałam, że opowiadała o pracy
u Niemki i o wojnie. Zawsze się zastanawiałam
o co chodzi, bo kiedy byłam młodsza, wielu
rzeczy

nie

rozumiałam.

Dopiero

kiedy

usłyszałam o tym konkursie, postanowiłam bardziej zainteresować się tą historią
i przeprowadziłam wywiad z Prababką. Okazało się, że opowieść ta znajduje dokładne
potwierdzenie w faktach historycznych.
Dziennikarka: Jak Twoja rodzina zareagowała na wyróżnienie w konkursie wojewódzkim?
Dominika: Wszyscy się ogromnie ucieszyli, zwłaszcza, że zaszłam tak wysoko. Najbardziej
ucieszyła się Prababcia i Rodzice. Prababcia nie dowierzała, że jej historia przyniosła mi takie
wyróżnienie, również obiecała mi jakiś słodki upominek.
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Dziennikarka: Gdzie odebrałaś nagrodę?
Dominika: Pojechałam do Instytutu Pamięci Narodowej do Poznania przy ulicy Rolnej razem
z panią od historii – Alicją Walenciak – Galińską. Najpierw odbyła się część artystyczna,
następnie przemowa dyrektora IPN, rozdanie nagród, a następnie zwiedzanie budynku IPN
i mały poczęstunek. Było to ciekawe przeżycie, będę je długo wspominać.

Na zdjęciu jeden z regałów dokumentów zgromadzonych w IPN – ie.
Zdjęcie wykonane podczas zwiedzania.
Dziennikarka: Czym zajmuje się IPN?
Dominika: Z tego co się ostatnio dowiedziałam podczas uroczystości odebrania nagrody, IPN
zajmuje się ściganiem zbrodni na narodzie polskim, gromadzeniem i odnawianiem
dokumentów, które uległy lub mogą ulec zniszczeniu, a także edukacją młodzieży. IPN wydaje
również gazetę dotyczącą wydarzeń historycznych.
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Uroczystości w Żabikowie
Dnia 4 czerwca 2013r. o godzinie 11.00 odbyła się uroczystość upamiętniająca 69. rocznicę
rozstrzelania dowódcy Armii Krajowej gen. Henryka Kowalówki. Brali w niej udział: kombatanci,
przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich i miejskich oraz placówek naukowo-oświatowych,
a także uczniowie szkół lubońskich.
Na początku wszyscy uczestnicy zebrali się pod kościołem św. Barbary, aby wziąć udział
w uroczystej Mszy Świętej. Następnie goście pojechali do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Tam
odczytano referat na temat życia codziennego Polaków w czasie okupacji oraz wyświetlono część filmu
pt. „Zniewolony Poznań”. Odznaczono też kombatantów.
Po tej części uroczystości goście przeszli na tereny byłego obozu karno – śledczego, gdzie poczty
sztandarowe czekały na przybycie pozostałej grupy gości. Na zakończenie obchodów odbyło się złożenie
kwiatów pod Ścianą Śmierci oraz odśpiewanie Roty.
Agata Doszla – Folek, kl 6d
Henryk Kowalówka był komendantem Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej. Urodził się
w 1897r. Służył w 1 Brygadzie Legionów, armii austriackiej i wojsku polskim. W połowie 1942r. został
komendantem Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej. Został aresztowany przez gestapo w Poznaniu
w styczniu 1944r. Został rozstrzelany w czerwcu 1944r. w obozie w Żabikowie razem z kilkorgiem innych
żołnierzy AK. Pośmiertnie awansowany na generała brygady.
Na podst. książki „Sylwetki wybitnych Wielkopolan” wiadomość opracowała Maja Smaglewska, kl.6d
Na zdjęciach delegacja naszych uczniów z klas szóstych.
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Przejmujące losy wojenne ...
Obejrzałem film pt. Chłopiec w pasiastej piżamie. Akcja dzieje się w Niemczech, w okresie, kiedy
rządził Hitler. Film opowiadał o małym chłopcu o imieniu Bruno, który przeprowadził się z Berlina do
innego domu poza miasto, gdyż jego tata dostał awans w wojsku. Po przeprowadzce okazało się, że
chłopiec nie ma przyjaciół z którymi mógłby się bawić. Może tylko huśtać się na huśtawce i czytać
książki.
Przez okno Bruno zauważył wieś. Z ciekawości wykradł się z domu, by zdobyć kolegów. Dotarł do
kolczastego płotu, gdzie spotkał chłopca w pasiastym ubraniu o imieniu Szmul. Zaprzyjaźnił się ze
Szmulem, rozmawiając z nim przez druty obozu, nie zdając sobie sprawy z tego, gdzie on przebywa.
Rodzina Bruna nie wiedziała, czym zajmuje się jego tata, który w rzeczywistości kierował zabijaniem
Żydów w obozie koncentracyjnym. Kiedy mama Bruna dowiedziała się o wszystkim, postanowiła, że
dzieci nie mogą wychowywać się w tym miejscu.
Bruno, odwiedzając po raz kolejny przyjaciela pod drutami, dowiedział się, że tata Szmula
zaginął. Postanowił zrobić podkop i w pasiastym przebraniu przyniesionym przez Szmula, dostał się na
teren obozu. Szukając taty, obaj chłopcy zostali zapędzeni do komory gazowej i zmarli.
Warto zwrócić uwagę, że Bruno zginął w imię przyjaźni, a człowiek, który mordował Żydów,
przez swoje czyny stracił syna.
Kacper Szafran, kl.4b
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W tym roku majowy konkurs ekologiczny przebiegał pod mokrym hasłem:
„Wodny świat Ziemi”.
Nazywam się Brygida Szymańska i uczęszczam do klasy 6b. W maju udało mi się
zakwalifikować do II etapu Miejskiego Konkursu Ekologicznego. Moim zadaniem było przygotować
album na jeden z dwóch tematów do wyboru. Postanowiłam napisać o "klimatycznych katastrofach
z hydrosferą w tle". W swoje pracy umieściłam wiele obrazków, rysunków, definicji pojęć oraz
informacji o następujących zjawiskach atmosferycznych: powodziach, gradobiciach, lawinach
śnieżnych i tsunami. Od początku miałam koncepcje stworzenia tej pracy. Przeczytałam wiadomości
z internetu i książkę autorstwa Randy Cerveny pt. "Wielkie katastrofy i anomalia klimatyczne
w dziejach", analizowałam teksty i wyciągałam z nich wnioski, a następnie swoimi słowami
przelewałam na papier to, czego się dowiedziałam i co uznałam za istotne i nurtujące. Do albumu
dołączyłam wiele obrazów z internetu, a także narysowany przeze mnie rysunek ilustrujący proces
powstawania fali tsunami.
Praca ta była dla mnie nie lada wyzwaniem, ponieważ zebranie informacji i materiałów na
wybrany przeze mnie temat nie należało do najłatwiejszych zadań. Napisanie tej pracy dało mi jednak
dużo radości i satysfakcji, a zdobytą w ten sposób wiedzę na pewno uda mi się kiedyś wykorzystać
w życiu.

Szkolny etap Miejskiego Konkursu Ekologicznego „Z hydrosferą w tle”
Laureaci konkursu:
Maciej Michalak, kl. 5d
Agata Grabarczyk, kl. 6e
Walter Samuel Hunter, kl. 6e
Brygida Szymańska, kl. 6b
Część plastyczna „Bioróżnorodność i specyfika zbiorników wodnych Lubonia”
Laureaci konkursu:
Kl. 1 – 3
Adrianna Kropińska, kl. 2b
Marta Przybysz, kl. 2b
Jakub Kostecki, kl. 1e
Oliwia Janicka, kl. 1e
Kl. 4 – 6
Julia Kwiatkowska, kl. 4b
Aleksandra Andrzejewska, kl. 5a
Magdalena Urbańska, kl. 5a
Julia Nowak, kl. 6b
Krzysztof Flagmański, kl. 6b
Poniżej zdjęcia prac plastycznych naszych uczniów
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Adrianna Kropińska, kl. 2b

Marta Przybysz, kl. 2b
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Jakub Kostecki, kl. 1e

Oliwia Janicka, kl. 1e
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Julia Kwiatkowska, kl. 4b

Aleksandra Andrzejewska, kl. 5a
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Magdalena Urbańska, kl. 5a

Julia Nowak, kl. 6b
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Osiągnięcia na etapie miejskim
w Konkursie Ekologicznym: Wodny świat Ziemi
w części ekologicznej i plastycznej
Laureaci części ekologicznej – prace albumowe „ Z hydrosferą w tle”
I miejsce - Maciej Michalak, kl. 5d
III miejsce – Agata Młynarczyk, kl. 6e
Laureaci części plastycznej - prace plastyczne „ Bioróżnorodność i specyfika zbiorników
wodnych Lubonia”
Kl. 1 – 3
II miejsce - Jakub Kostecki, kl.1e
III miejsce - Oliwia Janicka, kl. 1e
Kl. 4 – 6
I miejsce - Krzysztof Flagmański, kl. 6b
II miejsce - Aleksandra Andrzejewska, kl. 5a
Nagrody specjalne KOM-LUB-u
Walter Samuel Hunter, kl.6e
Krzysztof Flagmański, kl.6b
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Na zdjęciach uczestnicy konkursu z Cieszkowianki i poniżej wszyscy uczestnicy
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W ramach miesiąca kwietnia, obchodzonego w naszej szkole, jak co roku, jako
miesiąc zdrowia, realizowaliśmy projekt pt. Znajdź właściwe rozwiązanie, dotyczący
przeciwdziałania paleniu papierosów. Wśród wielu rozmaitych form, do których należały
projekty, pogadanki, filmy, scenki, obliczanie wydatków związanych z kupowaniem
papierosów, znalazły się również listy uczniów klas piątych skierowane do osób palących.
Poniżej treść jednego z nich, napisanego przez Adama Hirscha z klasy 5b.

Luboń, 25.04.2013r.

Kochany Tato!
Nie palisz zbyt dużo, ale chciałbym Ci uświadomić, że palenie źle wpływa na
organizm. Nikotyna powoduje bardzo dużo chorób, w tym raka płuc, a także
zawał serca. Papierosy, tak jak i narkotyki, bardzo mocno uzależniają. Palaczowi
grozi jeszcze udar mózgu, rak krtani i przełyku oraz gruźlica.
Aby nie zachorować, spróbuj rzucić palenie. Zdrowo się odżywiaj, żuj gumę,
jedz owoce i warzywa i przebywaj często na świeżym powietrzu oraz ćwicz.
Gdy rzucisz palenie, poprawisz kondycję fizyczną, a ja będę dumny z Ciebie,
że mnie posłuchałeś.

Twój syn – Adam
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Po co nam ten język niemiecki - czyli ile Niemiec można spotkać na co dzień w Polsce?
W czerwcu odbył się taki konkurs fotograficzny w Cieszkowiance w którym 1 miejsce zdobył Tomasz
Pietrzak z kl. 5 b, a wyróżnione zostały dwie osoby: Amelia Szczepaniak kl. 4b i Kornelia Grzesiak kl. 1b.
Poniżej zwycięskie zdjęcie i wybrane zdjęcia wyróżnionych dziewczyn oraz komentarze zwycięzców.

Pewnego dnia usłyszałem o konkursie fotograficznym związanym z językiem niemieckim i od razu
postanowiłem, że wezmę w nim udział. Sfotografowałem więc niemiecką wagę kuchenną, która w mojej
rodzinie jest od prawie 90 lat, a dokładnie od 1925 roku. Mój pradziadek, jako młody chłopak,
w poszukiwaniu pracy pojechał "za chlebem" do Niemiec. Spędził tam kilka miesięcy i właśnie tam kupił
wagę, która służyła kolejnym pokoleniom mojej rodziny. Po dziś dzień używamy kuchennej wagi, która
stanowi cenną pamiątkę po moich przodkach.
Cieszę się, że dzięki konkursowi mogłem ją pokazać szerszemu gronu.
Tomasz Pietrzak, kl.5b
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Pewnego dnia pani Bobrowska ogłosiła ciekawy konkurs. Polegał on na znalezieniu w Polsce
niemieckich słów, znaków i innych rzeczy, które miały coś wspólnego z tym krajem i sfotografowaniu ich.
Zgłosiłam się, ponieważ wydawało mi się, że będzie to bardzo interesujące zajęcie. W poszukiwaniu
niemieckich znaków, udałam się wraz z rodzicami na wycieczkę po Luboniu oraz po Poznaniu.
Odwiedziłam m. in. lotnisko, centra handlowe. Dużo zdjęć wykonałam z samochodu. Nie sądziłam, że
w Polsce jest tak dużo nazw niemieckojęzycznych.
Poszukiwania okazały się fajną przygodą i wiele mnie nauczyły.
Amelia Szczepaniak, kl. 4b

Nazywam
się
Kornelia
Grzesiak, jestem uczennicą klasy 1b.
O konkursie dowiedziałam się
czytając ogłoszenie, które było
wywieszone w mojej szkole. Zdobyłam
w nim wyróżnienie za zdjęcie
z produktami
niemieckiej
firmy
NIVEA. Zamieściłam tam jeszcze
bardzo dużo innych zdjęć, które
zrobiłam samodzielnie albo z mamą.
Na jednym z tych zdjęć jestem ubrana
jako
Bamberka,
na
innym
sfotografowałam budynek niemieckiej
fabryki przy ulicy Armii Poznań,
a także budynek starego dworca
w Luboniu.
Chciałabym aby w naszej
szkole częściej miały miejsce tego typu
konkursy.
Kornelia Grzesiak, kl. 1b
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O takiej szkole marzą uczniowie 3e !!!
Moją wymarzoną szkołę zbudowano z kolorowej cegły, ma ona
skośny dach we wzorki. Obok niej znajduje się wybieg dla koni.
Na boisku zbudowano domek na drzewie, można do niego wejść
po drabinie, a zjechać zjeżdżalnią. Jest tam też basen kąpielowy.
Przy ścianie szkolnej są wiaty na rowery, bo wszystkie dzieci
jeżdżą do niej rowerami. Nasza klasa ma duży projektor i na
każdej ławce leży laptop. W świetlicy szkolnej są nowe zabawki
i sala kinowa. Wokół szkoły rosie dużo drzew i kwiatów. Może założę taką szkołę
w przyszłości.

Tekst i rysunki:
Zosia Smolarek, kl. 3e
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Chciałabym, żeby w mojej szkole marzeń było bardzo
dużo zajęć sportowych. Moja klasa miałaby wysokie,
niezniszczone ławki i krzesła, a także tablicę multimedialną.
Zajęcia wf -u byłyby ciekawsze, gdyby był basen w szkole.
Lekcje przyrody mogłyby odbywać się na spacerach i na
wycieczkach, podręczniki nie byłyby wtedy potrzebne. Za
dobrą ocenę uczeń zostanie nagrodzony. Chciałabym, żeby był
dzień przyprowadzania zwierząt do szkoły.
Chcę chodzić do takiej szkoły.

Tekst i rysunek: Zuzia Waligórska, kl.3e
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Moja wymyślona szkoła ma cztery piętra. Na parterze jest
portiernia, trzy klasy i winda. Obok windy wisi plan szkoły.
Drzwi do klas są rozsuwane pionowo i mają diodowe
wyświetlacze. Wyświetlają one numery klas, które mają
w tym czasie lekcje. W drugim małym budynku jest basen
zwykły, basen wyścigowy i basen pod prąd. Na pierwszym
piętrze jest tor przeszkód i kino. Aby się dostać do kina,
trzeba przejść tor. Na drugim piętrze są trzy klasy. Pierwsza to
sala do zajęć komputerowych, druga do nauki języka
polskiego, a trzecia to sala matematyczna. Trzecie piętro to
wielka sala przyrodnicza ze zwierzętami i roślinami. Są tam
też ławki i tablica. Na czwartym jest biuro dyrektora, mała biblioteka i świetlica. Wspaniale
byłoby uczyć się w takiej szkole.

Tekst i rysunek: Mikołaj Zdyb, kl. 3e
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Czas wycieczek trwa
13 czerwca br. wraz z klasą 3f udaliśmy się na wycieczkę Szlakiem Piastowskim. Trasa
wiodła przez Lednicę, Biskupin i Wenecję. Na Ostrów Lednicki płynęliśmy promem
i zwiedzaliśmy wyspę. Była tam kaplica, w której podobno urodził się Bolesław Chrobry oraz
chaty, które pokazywały jak wtedy mieszkali ludzie. Mini makieta średniowiecznego grodu
wszystkim się podobała. A szczególnie malusieńkie domki na tej makiecie.

Potem pojechaliśmy pod
pomnik...

zapomniałam

kogo! Pamiętam tylko jak
wyglądał. Był cały biały. Na
koniu

siedział

nagi

mężczyzna, przed koniem
leżał

jakiś

książę.

Nagi

miał

wbitą

mężczyzna

strzałę w plecy. Zrobiliśmy
sobie przy tym pomniku
fotki,

wysłuchaliśmy

legendy z nim związanej
i pojechaliśmy
Biskupina.

dalej

do
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W jednej z chatek zobaczyliśmy jak ludzie kiedyś żyli. Wzięliśmy też udział
w warsztatach ceramicznych, to znaczy malowaliśmy biskupińskie wzory na talerzykach.

Potem mogliśmy sobie kupić pamiątki. Kolejką wąskotorową dojechaliśmy do Wenecji.
Tam czekał na nas autokar i wróciliśmy do szkoły. Ta wycieczka bardzo mi się podobała i mam
ochotę jeszcze raz tam pojechać.

Ola Jakubowska, kl. 3e
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Wyjazd do Muzeum Narodowego w Poznaniu
Dnia 12 czerwca 2013 roku uczniowie klasy 4b pojechali na wycieczkę do Muzeum
Narodowego w Poznaniu. Mieliśmy tam zajęcia edukacyjne. Byliśmy podzieleni na grupy. Ja
byłam w zespole z Olą, Mają, Oliwią
i Basią. Tylko nasza grupa składała się
wyłącznie z dzieci. Wszystkie inne miały
w drużynie dorosłego opiekuna.
Zajęcia edukacyjne polegały m. in. na
rozwiązywaniu

różnych

zadań.

Odpowiadaliśmy na pytania, np. policz ile
jest monet w gablocie.
Mogliśmy także pograć w różne gry.
Niektórzy z nas przymierzali piękne starodawne
ubiory.
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W muzeum znajdowały się ciekawe makiety, prezentujące wnętrza budynków.

Zajęcia były bardzo interesujące i dużo fajniejsze niż w szkole. Na początku myślałam,
że ten wyjazd będzie trochę nudny. Okazało się jednak, że w muzeum było bardzo ciekawie.
Dowiedziałam się, co to znaczy hasło „CO MA KORONKA DO WIATRAKA”! Wiecie co to
znaczy? Koronka jest z Belgii, a wiatrak z Holandii. Wystawa dotyczyła przedmiotów, które
powstały w Niderlandach, czyli właśnie m. in. w Belgii i Holandii. Zaskakujące było dla mnie
to, jak wiele przedmiotów powstało w tym regionie Europy i jak duży wpływ miały one na nasz
kraj.
Polecam wszystkim zwiedzenie muzeum i udział w zajęciach. Ja sama chciałabym tam
pojechać jeszcze nie jeden raz.
Amelia Szczepaniak, kl. 4b
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Wycieczka klasy 5d i 6c – Kraków – Zakopane - Wieliczka
Dnia 17 czerwca br. uczniowie klasy 5d i 6c udali się na czterodniową wycieczkę do
Krakowa i Zakopanego. Poznali wiele wspaniałych miejsc znajdujących się w powyższych
miastach. W Krakowie zwiedzili m. in. Katedrę na Wawelu, Stary Rynek, a na nim sukiennice.
Tam też był czas, by zakupić pamiątki i tradycyjne krakowskie obwarzanki. Wieczorem udali
się do Zakopanego. Następnego dnia zobaczyli Kaplicę na Jaszczurówce, sanktuarium Matki
Boskiej Fatimskiej i wjechali kolejką na skocznię narciarską, Wielką Krokiew. Kolejką linową
udali się na Gubałówkę, gdzie podziwiali panoramę Tatr i po 30 minutowej przechadzce dotarli
do Butorowego Wierchu. Stamtąd zjechali w dół wyciągiem krzesełkowym, następnie doszli do
Cmentarza Zasłużonych, gdzie pochowani zostali wybitni Polacy, a przede wszystkim ważni
górale. Na samym końcu wycieczki odwiedzili Krupówki, nabyli tam mnóstwo pamiątek
z Zakopanego. W środę, następnego dnia, wszyscy udali się na wycieczkę do Morskiego Oka
znajdującego się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
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Piesza wyprawa trwała około 6 godzin, a uczniowie mieli do przejścia aż 18 km. Wszyscy
zgodnie uznali, że widoki jakie ujrzeli były warte ich wysiłku. W czwartek uczniowie gotowi
już byli do powrotu, po drodze udali się jeszcze do kopalni soli w Wieliczce. Zwiedzili
przepiękne kaplice i komory, w tym najładniejszą, kaplicę św. Kingi. Późnym wieczorem
dotarli do Lubonia bardzo zadowoleni ze swojej podróży i pragnący powrócić do tych miejsc
ponownie.
Dominika Szymanda, kl. 6c
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Nasze pasje
Od dziecka interesuję się końmi. Jeżdżę konno już rok. Lubię
również rysować, najlepiej rysuję konie.

O swoich zainteresowaniach napisała i rysunek wykonała
Julia Kwintkiewicz z kl. 5b

Zapraszamy do pisania o swoich pasjach
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piszemy już sami

W marcu 2013r. odbył się Konkurs literacko-plastyczny: Tworzymy książki
organizowany przez SP3 w Luboniu. Był to konkurs powiatowy, w którym spośród 111
nadesłanych prac ze szkół powiatu wyróżnienie zdobyła Nikola Jankowska z kl. 6e.
Poniżej tekst jej książki.
- Nie, nie ja już tego nie piszę! Ręce mnie bolą i w ogóle! –wykrzyczał na całą klasę Michał.
Ponieważ lekcje w klasie 6e zazwyczaj przebiegały głośno, pani na szczęście tego nie usłyszała.
- Bądź ciszej i pisz! –szepnęła chłopcu Agata.
- Tobie łatwo mówić, bo jesteś mądra i nie musisz tego pisać - odpowiedział niemiłym głosem i dodał:
- Bo wiesz, ja bym chciał, żeby była taka maszyna, która by pisała za mnie.
- Kto wie, może kiedyś taka będzie? - powiedziała Agata i pani zwróciła im uwagę, aby nie rozmawiali.
Więc przez dalsze 20 minut lekcji była wyjątkowa cisza, a w głowie Michała ciągle brzmiały słowa Agaty
,,Może kiedyś taka będzie’’.
Podczas przerwy chłopiec poszedł do mądrej koleżanki, aby mu powiedziała, kiedy zostanie wynaleziona
taka maszyna.
- Agata, stój! – krzyknął.
- Czego znowu chcesz ? – zapytała.
- No, bo powiedziałaś, że kiedyś taka będzie.
- Ach głuptasie! Powiedziałam, że może kiedyś tak będzie, bo kto wie, jak będzie wyglądał świat za np.100
lat – powiedziała i odeszła do koleżanek.
Michał przez cały dzień myślał na ten temat.(Cały czas go zastanawiało czy będzie ta maszyna do pisania.)
Następnego dnia była godzina wychowawcza, na której pani zadała temat wypracowania, brzmiał tak: ,,Świat
za 100 lat”.
- No nie! – krzyknął Michał.
- A Tobie co? Za mało masz nagan? – zapytała pani.
- Nie, ale już zdążyłem zapomnieć o tym głupim świecie za 100 lat.
- Dlaczego głupim? Zrobił ci coś?
- Tak, bo za sto lat będzie taka maszyna, która pisze za kogoś.
- Skąd ta pewność?
- Agata mi tak powiedziała!
- Powiedziałam, że może - wtrąciła się Agata.
- Ach, dzieci. Wy to macie problemy… - powiedziała pani.
Tydzień minął bardzo szybko, więc nadszedł dzień czytania swoich prac. Pani poprosiła Michała, aby
zaprezentował swoje wypracowanie.
Brzmiało ono tak: ,,Za sto lat będzie długopis z dyktafonem, do którego się mówi, a on będzie to pisał,
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w szkołach zamiast stołówki będzie Mc Donald’s, na lekcjach muzyki będą się uczyli rapu i mógłbym tak długo
wymieniać…”
- Ach Michał…- roześmiała się pani.
- No co? – zapytał.
- Nic, nic. Ty i ta Twoja wyobraźnia…- powiedziała nauczycielka i w tym samym czasie zadzwonił dzwonek.
Uczniowie wyszli na przerwę, podczas której Michał słyszał za plecami rozmowy innych:
- Ale on jest pomysłowy!
- No! Fajnie będą mieli ci ludzie za 100 lat.
- Jezu, kolejni, co gadają o tym świecie za 100 lat - wtrąciła się Agnieszka.
- A ty to może lepsza, takie bzdury napisałaś w tym wypracowaniu, że głowa boli - stanął w obronie kolegów
Michał.
Agnieszka obraziła się i odeszła bez słowa.
- Ach te dziewczyny, obrażają się o byle co! – powiedział Bartek, jeden z kolegów Michała.
- Wiecie co chłopaki? – zapytał Bartek.
- Co?! – krzyknęli chórem.
- Mam pomysł, przeprowadzimy ankietę w całej szkole, co inni sądzą na temat świata za 100 lat.
- Świetny pomysł! – powiedział Michał.
Nie czekali ani chwili i od razu zabrali się do roboty.
Najpierw odwiedzili klasy pierwsze, gdzie prawie każdy odpowiedział, że będą lepsze zabawki, różne sprzęty
itp. Wszyscy tak mówili oprócz jednego chłopca. Miał on na imię Antoś. Na pytanie ,,Jaki twoim zdaniem
będzie świat za 100 lat?”, odpowiedział: „Mam nadzieję, że za 100 lat ludzie będą bardziej tolerancyjni, że
będzie mniej konfliktów i kłótni, ale najbardziej mi zależy na tej tolerancji, bo świat jest bardzo
nietolerancyjny, bo jak ktoś jest np. gorzej ubrany, to wszyscy, prawie wszyscy, od razu się śmieją”.
Ta odpowiedź zdziwiła wszystkich. Koledzy z 6e nadal chodzili po wszystkich klasach, ale wszędzie padały
te same odpowiedzi o lepszych sprzętach itp. Odpowiedź Antosia była jednak najbardziej wyjątkowa.
Po pewnym czasie wszyscy nauczyciele na widok tego małego chłopca uśmiechali się, bo on jedyny
dostrzegł, co jest w życiu bardziej ważne niż jakieś nowoczesne sprzęty. ,,Szacunek do innych to podstawa,
a mało kto go ma.” –mówi do dziś chłopiec.
I już dziś wiele osób docenia jego słowa, bo nie rzeczy materialne są w życiu najważniejsze.
Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego opowiadania wiele osób to zrozumie, bo najważniejsze jest, żeby za
100 lat świat był lepszy, ale nie pod względem nowoczesności technologii, lecz miłości do drugiego człowieka,
bo jeśli tego nie będzie, to wszyscy się znienawidzą, pokłócą, pozabijają i świat nie przetrwa takiego czasu do
stu lat (świata za sto lat już nie będzie).
Sądzę, że na pytanie o świat za sto lat bardzo dużo osób mówiłoby o stronie technologii. A jaki będzie świat
za sto lat, tak naprawdę wie jedynie sam Pan Bóg.
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Nikola napisała o sobie i o swoich sukcesach
Mam na imię Nikola, mam 13 lat i chodzę do klasy 6e. Moim ulubionym przedmiotem
szkolnym jest język polski. Biorę udział w wielu konkursach z tej dziedziny. W drugim semestrze
udało mi się zdobyć wysokie miejsca w 4 konkursach. Pierwszym z nich był Wojewódzki
Konkurs Humanistyczny, w którym przeszłam do etapu rejonowego, dalej mi się nie udało.
Po jakimś czasie spostrzegłam w bibliotece szkolnej plakat ogłaszający konkurs
dotyczący napisania książki o tematyce: ,,Świat za sto lat”, więc spytałam naszą bibliotekarkę,
p. Ulę, na czym dokładniej polega ten konkurs. Kiedy już wszystko wiedziałam, stwierdziłam, że
wezmę udział w nim. Zaczęłam pisać książkę tydzień przed terminem oddania prac. Usiadłam
i zaczęłam pisać, dostałam takie jakby „natchnienie”. Napisałam to w niecałą godzinę. Moja
książka opowiada o kolegach, którzy robią w szkole ankietę na temat jaki będzie świat za sto
lat. Wszyscy odpowiadali o nowoczesności technologii, lecz odpowiedź jednego chłopca
zdziwiła wszystkich.
Kolejnym konkursem, w jakim brałam udział, był konkurs recytatorski z okazji roku
Tuwima, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Luboniu. Na początku były eliminacje
szkolne. Wybrałam wiersz pt. ,,Zosia Samosia”.
Chętni

uczniowie

z

w bibliotece szkolnej.

klas

4-6

zebrali

się

Wszyscy się bardzo

stresowali, gdyż jury mogło wybrać tylko 5 osób,
które będą reprezentowały naszą szkołę w SP4.
Kiedy wszyscy wyrecytowali, pani powiedziała,
abyśmy przyszli na najbliższej przerwie, wtedy
zostaną

ogłoszone

wyniki.

Bardzo

się

denerwowałam. Emocje były wielkie. Kiedy
przyszłam do biblioteki, okazało się, że przeszłam
dalej! Bardzo się ucieszyłam.
Etap międzyszkolny, czyli ostatni odbył się już 8 maja w SP4, emocje były jeszcze większe
niż wcześniej, było 13 osób z kl 4-6, z trzech lubońskich szkół. Kiedy już wszyscy wyrecytowali,
była chwila przerwy, a jury się naradzało. Kiedy przyszło ogłosić wyniki, bardzo się
denerwowałam. Kiedy nagle jury ogłaszało 2 miejsce usłyszałam swoje nazwisko, nie mogło to
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do mnie dotrzeć, nie mogłam uwierzyć, zajęłam 2 miejsce. Dostałam dyplom i zaproszenie na
uroczystą galę wręczenia nagród, pojechałam tam wraz z mamą. W tym dniu ponownie
wyrecytowałam przed dużą publicznością wiersz, wszyscy mi bili brawo, byłam przeszczęśliwa.
To było wspaniałe przeżycie!
Kolejnym konkursem, na jaki zdecydowałam się pójść, to był organizowany przez moją
szkołę konkurs recytatorski z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wyrecytowałam tam wiersz
Jana Pietrzaka pt. ,,Taki kraj’’.
Emocje trzymały mnie przez 4 dni, gdyż tyle trwały narady jury. Kiedy przyszłam do
szkoły w poniedziałek, spostrzegłam wywieszoną kartkę z wynikami. Nie mogłam uwierzyć w to,
co jest tam napisane. Zajęłam 1 miejsce! Byłam bardzo szczęśliwa!
Do dzisiaj nie mogę uwierzyć w swoje osiągnięcia, lecz najbardziej zawdzięczam je
p. Urszuli Ferdynus, naszej wspaniałej bibliotekarce, ponieważ gdyby nie ona, nie
wiedziałabym o żadnym z tych konkursów.

Na zdjęciu Nikola Jankowska z kl.6e
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Kontynuujemy nowy cykl prac literackich

Jak się ma wyobraźnię, reszta przychodzi sama
Zazdrościmy ptakom sztuki latania, wolności, niezależności. Podziwiamy je. Ptaki stały się dla
ludzi zamieszkujących różne szerokości geograficzne symbolami, pojawiają się w mitach, legendach,
a nawet wierzeniach religijnych. Nasz język potoczny obfituje w liczne ptasie związki frazeologiczne
i przysłowia zainspirowane życiem i wyglądem tych niezwykłych stworzeń. Ale czy na co dzień
zastanawiamy się, patrząc na gołębie, wróble lub gawrony, dlaczego wyglądają tak, a nie inaczej?
Dlaczego mają tak różne obyczaje?

… i dlatego sroki skrzeczą.
Dawno, dawno temu sroki śpiewały najpiękniej ze wszystkich ptaków. Przez całe dnie
i noce ćwierkały, nie dając innym spać. Przechwalały się swoim głosem przy każdej okazji.
Inne ptaki oraz zwierzęta z czasem miały ich już dość.
Pewnego dnia sroki zaatakowała okropna choroba. Nie mogły wydobyć z siebie głosu.
Plaga powoli atakowała cały gatunek. Król srok wysłał posłańca do wróżek, aby ich któraś
uzdrowiła. Po kilku dniach posłaniec wrócił w towarzystwie czarodziejki, która zgodziła się
podjąć pracę. Miała tylko jeden warunek. Za uzdrowienie sroki będą musiały oddać swój
przepiękny głos. Władca nie miał pojęcia co zrobić. Postanowił zwołać radę, aby zagłosować.
Po zebraniu odrzucono warunek wróżki. Jednak po paru dniach choroba zaczęła
rozprzestrzeniać się już także na inne gatunki ptaków. Pomimo
tego król nie zmienił zdania.
Władca słowików postanowił wysłać posłańca do
czarownicy, aby nakłoniła sroki do zmiany decyzji. Gdy
czarownica przybyła do królestwa srok, ptaki zaprowadziły ją
do króla. Pomimo starań czarownicy, władca nie zmienił
zdania. Czarownica porwała więc jego córkę i szantażowała
go, aby zmienił postanowienie. Król srok w końcu uległ.
Dwa dni później do ptasiego królestwa przybyła wróżka.
Uzdrowiła sroki, ale zabrała im przepiękne głosy. I właśnie
dlatego sroki zamiast śpiewać, skrzeczą.
Na zdjęciu Agata Doszla – Folek z kl. 6d, autorka tekstu umieszczonego powyżej
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… i dlatego jaskółki odlatują do ciepłych krajów.
Zima to piękna pora roku, podczas której ptaki odlatują do ciepłych krajów. Pewna
jaskółka została na zimę w Abarkazanie, kraju leżącym na wschodzie Europy. Byłem to ja Antek. Wcale nie jestem podobny do pozostałych jaskółek, ponieważ jestem cały czarny i tylko
skrzydła mam białe.
Pewnego dnia, gdy zbliżała się zima postanowiłem odwiedzić swojego przyjaciela
Kajtka, który był małym robaczkiem, mieszkającym w swoim domku. Był on bardzo smutny,
kiedy dowiedział się, że zamierzam jak co roku polecieć do ciepłych krajów. Nie lubił gdy
zostawał sam, ponieważ strasznie się wtedy nudził. Pomyślałem, że chętnie bym zamieszkał
w jego ciemnym domku, a wtedy on poleciałby zamiast mnie. Niestety było to niemożliwe,
gdyż Kajtek nie miał skrzydeł. Przez całą noc myślałem nad tym co zrobić, aby mógł polecieć
z moją rodziną do Afryki. Na rano wpadłem na pomysł, że oddam mu swoje za małe skrzydła
z dzieciństwa. Zaraz po śniadaniu szybko poleciałem do robaczka, żeby mu to zaproponować.
Kajtek natychmiast się zgodził. Tydzień później to ja byłem bardzo smutny, ponieważ mój
malutki przyjaciel odleciał z Abarkazanu. Zostałem sam w jego domku, było mi jeszcze
smutniej, kiedy okazało się, że w lodówce jest tylko pokarm dla robaczków. Wyszedłem na
dwór, żeby poszukać czegoś do jedzenia. Niestety nic nie znalazłem, ponieważ wszystko było
zasypane śniegiem. Zrozumiałem wtedy, że nie był to dobry pomysł. Natychmiast zadzwoniłem
do robaczka i poprosiłem, żeby wrócił.
Nigdy nie zapomnę tego tygodnia. Przekonałem się wtedy, że mój gatunek nie może
zastawać na zimę w mroźnym Abarkazanie. Potrzebujemy słońca oraz odpowiedniego pokarmu
i dlatego jaskółki odlatują do ciepłych krajów.
Julia Wolska, kl.4b

*******************************************************************
Zapraszamy do obejrzenia na rysunkach umieszczonych poniżej
przygód Futrzaków
Rys. Martyna Sołecka i Julia Wolska z klasy 4b
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Powieść zaczyna się w szkole Jake’a, na
lekcji historii - ostatniej lekcji przed tygodniową
przerwą wakacyjną. Następnie, czyli dzień później,
Jake i Kady otrzymują zaproszenie na otwarcie
wystawy eksponatów znalezionych przez rodziców, pt.
„Skarby Majów. Prosto z Nowego Świata”. Do
zaproszenia dołączone są bilety lotnicze i rezerwacja
w drogim hotelu w Londynie. W końcu, po dyskusji
z wujostwem ( u których od zaginięcia mieszkają
Ransomowie) rodzeństwo wyrusza do Londynu.
Pokaz sponsorowany był przez Bledsworth Sundries
& Industries, której logo to gryf z kryształowym
okiem.

Można by dodać, że dzieje się to w dniu

zaćmienia słońca i właśnie w momencie całkowitego
zaćmienia Jake przecina wstęgę otwierającą wystawę
(choć przychodzi mu to z niewielką przyjemnością).
Rodzeństwo miało czas, by sam na sam obejrzeć
znaleziska. Podczas podziwiania najważniejszego
eksponatu, czyli Kukulkana, dzieje się coś dziwnego:
z piramidy wydobywa się niebieski ogień. Najpierw
wygląda jakby opływał piramidę, później Jake zauważa, iż światło wychodzi z dziury z boku piramidy.
Chłopak wyjmuje z plecaka szkicownik matki, jedną z niewielu pamiątek po rodzicach. Na rysunku Kukulkana
ktoś wymazał element, gdzie na prawdziwym Kukulkanie była dziura. Jake, jako że zajmował się archeologią
i umiał logicznie myśleć, wyciągnął jeszcze jedną pamiątkę - połowę monety przedstawiającą hieroglif be, czyli
droga. Drugą połowę miała Kady. Gdy połączyli połowy i włożyli do miejsca w Kukulkanie, hieroglify
przedstawiały SAK BE - Białą drogę. Po umieszczeniu monety w odpowiednim miejscu zaczęło dziać się coś
dziwnego. Rodzeństwo straciło grunt pod nogami i przeniosło się….
I w tym miejscu zaczyna się prawdziwa historia i prawdziwa przygoda. Z Mariką i Pindorem poznają
się dość szybko, choć w dziwnych okolicznościach, bowiem uciekają przed dinozaurem. Jake swoim cichym
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gwizdkiem na psy odstrasza tyranozaura. Napotkane osoby zabierają rodzeństwo do swojego miejsca
zamieszkania - do doliny Kalipso. Najpierw muszą przejść przez Złamane Wrota. Tuż przed przejściem
atakuje ich grakyl. Udaje im się jednak uciec za Złamane wrota, czyli granicę bariery zabezpieczającej dolinę
Kalipso. Zostają zaprowadzeni do Rady Starszych. Jake został zakwaterowany w domu Mariki i jej ojca mistrza Balama, jednego z członków Rady Starszych, a Kady miała zamieszkać w zamku Wikingów, u ich
przywódczyni - Astrid Ulfsdottir. Po dotarciu do domu mistrza Balama i zjedzeniu kolacji, Marika zabrała
Jake’a na dach wieży - do Astromikonu. Kiedy podziwiali widoki, nagle na wieży wylądował jeden ze
zwiadowców Kalipso z pasażerem. Wszyscy byli wyczerpani. Pasażer, a właściwie pasażerka - łowczyni Livia
- była ranna. Mistrzowie mieszkający w wieży pomogli jej trochę, ale jak dowiedział się później Jake, trafiła ją
strzała z grotem z Krwawego Kamienia. Nazajutrz Jake został mianowany na ucznia alchemika, razem
z Mariką. Z tego powodu dostał odznakę z czterema podstawowymi kryształami alchemii. Później Jake i jego
nowi przyjaciele poszli zwiedzić miasto. Po powrocie do mieszkania mistrza Balama, Jake zobaczył, kto
poruszał się po domu. Był to Bach’uuk - chłopiec z plemienia Ur, czyli neandertalczyk. W nocy Jake’a coś
obudziło. Dziwny dźwięk: krk, krk, krk. To był kolcogon, czyli latający odpowiednik skorpiona. Zranił
chłopaka, lecz ten zdążył zawołać pomoc. Zemdlał, a jak się obudził był prawie całkowicie uleczony. Pozostało
tylko pytanie: skąd wzięło się tak niebezpieczne stworzenie w pokoju Jake’a? Nazajutrz Jake odbył pierwszą
lekcję alchemii. Kiedy chłopak wraz z przyjaciółmi został sam w Astromikonie, spróbował połączyć tamtejszą
alchemię i naszą naukę. Zrobił to, łącząc w jedno baterie z latarki i tamtejszy niebieski kryształ. Wszystko,
a przynajmniej większość rzeczy w Dolinie Kalipso, było zasilane kryształami. Odpowiednie kryształy służyły
do różnych celów. Jake zrozumiał, że jeśli chce wrócić z siostrą do domu, to musi zbadać tajemnicze,
Kryształowe Serce Kukulkana. Chciał to zrobić następnego dnia, kiedy całe Kalipso zbierze się na stadionie, by
podziwiać igrzyska z okazji Równonocy Wiosennej. Jednak podczas rozgrywek coś się zmieniło. Łowczyni
Livia, która przez cały czas przebywała w wieży, poczuła się znacznie gorzej. Jake i Mari wpadli na pomysł,
żeby skorzystać z drugiej baterii, ponieważ gdy robili eksperyment w Astromikonie, bateria ta zniszczyła inny
kryształ i kawałek stołu przy okazji.

Po dotarciu do domu, ktoś zamknął przyjaciół w piwnicy, gdzie

przebywała łowczyni Livia, lecz najpierw wypuścił tam pięć kolcogonów. Pokonali je latarką Jake’a. Po
eksperymentach Jake włożył baterię z powrotem do latarki, a ta działała jak mrożący snop światła - wszystko,
co było oświetlone, robiło się lodowe. Udało im się ocalić Livię, lecz przekazała im ona jeszcze gorsze wieści:
Kalverum Rex - Władca czaszek planował atak na noc po równonocy, czyli tamtejszym dzisiaj. Czy Jake’owi
uda się powstrzymać Kalveruma Rexa? Czy Kady i Jake wrócą do domu? A może zostaną w Kalipso na
zawsze? I co robił w Kukulkanie złoty zegarek ojca Jake’a ? Czy rodzice nie zginęli? Jeśli chcecie poznać
odpowiedź na te i inne pytania, przeczytajcie książkę!
Maja Smaglewska, kl.6d
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Magiczne drzewo. Czerwone krzesło wydano w Krakowie w 2009r. Autorem tej książki jest Andrzej
Maleszka, reżyser, scenarzysta i pracownik poznańskiego Teatru Nowego. Stworzył on wiele sztuk teatralnych
i filmów. Napisał min. Wierzę Babel, Maszynę i Mechaniczną Magdalenę.
Magiczne drzewo. Czerwone krzesło jest opowieścią o miłości dzieci do swoich rodziców. Dokonują one
niezwykłych czarów, aby pomóc rodzicom przetrwać kryzys związany z brakiem pracy. Książka pokazuje, że
należy pomagać sobie i kochać rodziców nawet wtedy, kiedy zmienia się ich zachowanie. Uważam, że
problematyka przedstawiona w książce jest interesująca, ponieważ miłość w rodzinie jest ważna dla każdego z nas.
Duża pomysłowość sprawia, że czyta się książkę z wielką chęcią. Autor użył języka potocznego,
zrozumiałego dla młodzieży. Książka bardzo mi się podobała, ponieważ roześmiała mnie do łez. Magiczne krzesło
spełniało życzenia dokładnie tak, jak chciały dzieci lub całkiem odwrotnie.
Polecam tę książkę zarówno młodzieży, jak i dorosłym, ponieważ przypomina o miłości i o pomocy, które są
w życiu bardzo ważne.
Tekst i rysunek: Julia Wolska, kl.4b
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Piłkę kopie i w nią gra, a na imię Julka ma.
Julia Wolska, jak można się przekonać w obecnym numerze, ma zapał
do pracy oraz predyspozycje plastyczne i literackie.
Poniżej też jej rysunek.
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Ostatni tydzień w Cieszkowiance
W ramach projektów w Cieszkowiance działo się dużo ciekawych rzeczy. Uczniowie dwóch klas
czwartych pisali anonimowo o swoich przeżyciach. Poniżej kilka przykładów ich wypowiedzi i zdjęcia.
Podobały mi się zajęcia sportowe i doświadczenia. Najbardziej
zapamiętałam nagrywanie Libdub–a. Myślę, że warto
organizować takie atrakcje w ostatnim tygodniu roku szkolnego.
Nie podobało mi się to, że na sali gimnastycznej było duszno
i mało scenek. Ciekawe były doświadczenia.
Ciekawe eksperymenty, fajne scenki! Podobały mi się też
konkurencje na zawodach sportowych.
Było bardzo fajnie. Podobało mi się, że nasza pani była razem
z nami i pomagała nam w plakatach.
Było bardzo przyjemnie, tylko na zajęciach sportowych długo się
stało w kolejce.
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Szkoła dla szkoły – relacja z projektu
26 czerwca naszą szkołę odwiedziło dwóch pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Opowiadali nam o swojej pracy w Sudanie. Zajmują się tam archeologią oraz poznawaniem kultur
tamtejszych ludzi. Przywieźli nam różne zdobyte oraz zakupione w tym kraju przedmioty. Był to np. miecz,
instrument podobny do gitary, stroje i inne interesujące rzeczy. W Sudanie prowadzono również projekt
„Szkoła dla szkoły”, który odbywał się m.in. w Chartumie. Uczono tam dzieci różnych faktów o Polsce, np.
dotyczących naszych sąsiadów, historii czy tradycji oraz prowadzono lekcje języka angielskiego.
Mnie najbardziej podobała się część, kiedy nasi goście opowiadali o szkole, natomiast archeologią nie
bardzo się interesuję.
Dominika Maik, kl.6b

Pan dr Mariusz Drzewiecki przygotował interesującą prezentację dotyczącą położenia Sudanu i jego
kultury. Mogliśmy podziwiać: instrument muzyczny pochodzący z tego kraju, stroje mieszkańców i inne
ciekawe przedmioty. Miałam zaszczyt przymierzenia szaty kobiecej, noszonej w Sudanie. Mój kolega –
Mateusz Frąckowiak z równoległej klasy przebrał się w klasyczny strój męski. Nasz wygląd wywołał niezłe
poruszenie w klasie, między innymi przyciągnął uwagę szkolnego „paparazzi”. Następnie Pani Beata
Drzewiecka opowiedziała nam o projekcie pt.„Szkoła dla szkoły”, który koordynuje. Mieliśmy także czas na
zadawanie pytań. Dowiedzieliśmy się między innymi, że Muzułmanie mają obowiązek udać się do Meczetu
zawsze w piątek, w wioskach sudańskich za popełnienie przestępstwa ludność samodzielnie wymierza kary, w
Sudanie obowiązuje funt sudański, kobiety sudańskie nie mogą wykonywać niektórych zawodów, takich jak
praca w policji drogowej, a pies w Sudanie jest uważany za złego.
Bardzo podobało mi się to spotkanie, ponieważ bliżej poznałam życie w tym afrykańskim kraju.
Julia Chęcińska, kl. 6a
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I śmiech niekiedy może być nauką, jeśli się z przywar nie z osób natrząsa.
Ignacy Krasicki (1735 – 1801)

Humor z zeszytów szkolnych
uczniów Cieszkowianki
Życzę pani z okazji przeziębienia dużo zdrowia.
Kopuła to dach do ochrony przed deszczem.
W historii są epoki: starożytność, średniożytność, nowożytność.
Łańcuch pokarmowy jest dziwny, bo wszyscy się zjadają.
Pszczoła jest pożyteczna, bo sypie pył na kwiaty.
Prawa dziecka są spisane na papierze.
Rodzaje opadów to: szyszki, liście i igły z drzew.
Jan Sebastian Bach tworzył w epoce Bacha.
Tytuł utworu Jana Sebastiana Bacha: Petycja wg św. Jana.
Jeden z żołnierzy strzelił w trębacza, który grał hejnał i umarł.
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Zapraszamy do kupowania naszych gazetek szkolnych wydrukowanych w drukarni
Głosu Wielkopolskiego. Wygraliśmy przez trzy kolejne miesiące - razem 750 egzemplarzy.
Wszystkie pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczamy na potrzeby Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych Wspólna Droga.
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Przypominamy o letnim zbieraniu puszek aluminiowych

Rys. Marta Bendowska, kl 6d

Puszkowe zwycięstwo
Już po raz drugi zwyciężyliśmy w ogólnopolskim programie Szkolne i przedszkolne projekty
recyklingowe, prowadzonym przez fundację RECAL w Warszawie. Znaleźliśmy się w gronie 15 szkół
w Polsce zaproszonych we wrześniu przyszłego roku szkolnego na zieloną szkołę do Centralnego Ośrodka
Sportu w Spale. Udało się uzyskać taką nagrodę dzięki uzbieraniu dużej ilości puszek aluminiowych
przez mieszkańców całego Lubonia. Zostały one oddane do lubońskiej firmy recyklingowej. Serdecznie
dziękujemy za zaangażowanie w te działania ekologiczne. Przypominamy, że pieniądze uzyskane ze
sprzedaży puszek przeznaczono na pomoc dla dzieci z Afryki w ramach akcji Puszka dla Maluszka.
Alicja Walenciak – Galińska

Z a p r a s z a m y
do przynoszenia
w lipcu i w sierpniu
nakrętek plastykowych
i puszek aluminiowych
do szkoły
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Maja Smaglewska z klasy 6d w roku szkolnym 2012/2013 była redaktorką naczelną
naszej gazetki. Obecnie ustępuje miejsca młodszej koleżance.

Dziękujemy jej za pracę w naszej gazetce i życzymy sukcesów w gimnazjum.
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Nasza internetowa gazetka od września znowu pojawi się na stronie
naszej szkoły. Prace nad jej wizją obejmie nowa redaktor naczelna. Poniżej jej
tekst i zdjęcie.
Mam na imię Marysia. Mój ulubiony kolor to ciemny róż. Najbardziej ze zwierząt lubię
konie, psy i koty. W domu mam 9-miesięczną kicię, wabi się Tosia i jest bardzo śliczna.
W wolnym czasie lubię czytać. Moim ulubionym rodzajem książek są przygodowe, lecz
ostatnio zaczęłam czytać też detektywistyczne. W roku szkolnym 2012/2013 chodziłam na
kółko teatralne i decopage. Lubię ozdabiać różne rzeczy, rysować i śpiewać. Jestem
przyjacielska i lubię poznawać nowe, miłe osoby. W przyszłości chcę zostać aktorką,
piosenkarką lub dziennikarką.

Marianna Kubicka, kl. 4b
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Wizyta w redakcji Wieści Lubońskich
Dnia 25 czerwca br. dziennikarki z Cieszkowianki wraz z opiekunką panią Alicją
Walenciak – Galińską pojechały do redakcji Wieści Lubońskich. Były to Maja Smaglewska
z kl. 6d – dotychczasowa redaktor naczelna gazetki szkolnej Inter – odgłosy z Cieszkowianki
i jej następczyni Marianna Kubicka z kl. 4b, która przejmie te obowiązki od września oraz
Sandra Świerkowska, też z 4b. Dziewczyny chciały dowiedzieć się czegoś o sposobach pracy
dziennikarskiej od profesjonalistów. Niewątpliwie z ciekawych wypowiedzi pani Hanny Siatki
i pana Piotra Ruszkowskiego dużo będzie można skorzystać. Dziękujemy za spotkanie.
Marianna Kubicka, kl. 4b

Więcej informacji z wizyty
we wrześniowym numerze gazetki

Nr 11 (38) czerwiec 2013r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

Inter – odgłosy z Cieszkowianki - stopka redakcyjna
Adres redakcji: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego,
ul. Żabikowska 40, Luboń
Redaktor naczelny: Maja Smaglewska, kl. 6d
Korekta i skład komputerowy: Alicja Walenciak – Galińska

56

