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Zima nadchodzi, ale to nikomu nie szkodzi ?
Zima się zbliża wielkimi krokami. Dni są coraz
krótsze, a noce dłuższe.
Niektóre osoby w ogóle się nie cieszą, ponieważ
nie lubią, gdy jest zimno i trzeba odśnieżać. Znajdą się też
takie, które lubią zimę. W większości są to dzieci. Dużo
radości daje im śnieg. Lubią zjeżdżać na sankach, lepić
bałwany, rzucać się śnieżkami i robić aniołki. Jedną z tych
osób jestem ja. Lubię bawić się na dworze, gdy dookoła
jest biało. Nawet z odśnieżaniem nie mam problemów.
Zimno mi nie przeszkadza, wystarczy się ciepło ubrać
i wtedy żaden mróz nie jest straszny. Poza tym zimą są
święta, moje urodziny i

imieniny. Gwiazdor i ciepła,

rodzinna atmosfera rekompensują zimno, które jest za
oknem.
Osób myślących podobnie jak ja jest na pewno
więcej. Mroźna i śnieżna zima dostarcza nam wielu
radości.

Maciej Urbaniak, kl. 6b

O zimie w grudniu mogliśmy na szczęście tylko pomarzyć,
zima była gdzieś za drzwiami, bardzo dobrze, że jeszcze do nas nie
dotarła. Jako osobie dorosłej, niechętnej do odśnieżania, wystarczy
mi fotomontaż ze zdjęciem z mojego ogrodu, z minionych lat.
Alicja Walenciak - Galińska
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Święta Bożego Narodzenia
Siadamy przy stole w ten wyjątkowy dzień,
Z uśmiechem na twarzy,
Z miłością, z radością,
Z głowami pełnymi marzeń.
Jeśli raz czy dwa
W te wyjątkowe dni…
Siedziałeś,
Bezmyślnie wpatrując się w nicość,
To muszę jedno powiedzieć:
Wielkiej radości na Święta życzę Ci!
Julia Jankowiak, kl.4c
Wesołych i spokojnych Świąt, bogatego gwiazdora i rodzinnej atmosfery
w imieniu całej redakcji życzy Marianna Kubicka z kl. 5b - redaktor naczelny Inter –
odgłosów z Cieszkowianki.

Fotomontaż ze zdjęciem zwycięskiej, piernikowej chatki. Jej wykonawczyni – Magdalena
Andrzejewska z kl. 4a zajęła pierwsze miejsce w piernikowym konkursie. Gratulujemy!!!
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Duży, święty Mikołaj widziany oczami Marcina Wesołowskiego z klasy 4c

Nr 4 (42) grudzień 2013r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

4

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania
dla trudu wolontariuszy na całym świecie, z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku 5. grudnia
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Najlepszym

podsumowaniem

bezinteresownej

pomocy w

ramach

działalności

wolontariatu

w Cieszkowiance są słowa uczennicy z kl.4c, Julii Piwowarskiej: Warto pomagać, bo pomoc jest jak
bumerang. Jak się pomoże, to ta pomoc powróci. A jeśli ktoś pomocy potrzebuje i mu pomożemy, to mamy
ogromną radość w sercu.
W Cieszkowiance zbieraliśmy w październiku i w listopadzie przybory szkolne dla dzieci
z Kosowa, które dostarczyliśmy do Fundacji Redemptoris Missio do Poznania i przy okazji
rozmawialiśmy z Panią, która koordynuje działania tej fundacji – Panią Justyną Janiec-Palczewską.
Dziennikarka: Co stanie się z zebranymi przez nas przyborami szkolnymi?
Pani Justyna: Przybory szkolne zbieramy w Redemptoris Missio, wolontariusze przychodzą i segregują je.
Później przyjmuje się wszystko do magazynu. Polscy żołnierze zabierają to samochodem do Bydgoszczy,
a stamtąd wyrusza już cały konwój samochodów i wiozą te rzeczy do Kosowa. Patrolując tamtejsze wioski,
polscy żołnierze zobaczyli jaka bieda tam panuje. Dzieci w szkole siedzą w kurtkach, na podartych krzesłach
i bez przyborów szkolnych, dlatego bardzo im zależy na tych przyborach. Mówią jednak, że jeżeli to będą
używane rzeczy, to też chętnie przyjmą.

Uzbierane przez uczniów Cieszkowianki przybory szkolne
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Dziennikarka: Co najbardziej podoba się Pani w tej pracy?
Pani Justyna: Wszystko mi się podoba, można się cieszyć już z rozdania pomocy. Widać wtedy, że jest to
bardzo potrzebne, widać uśmiechy na twarzach tych ludzi, którzy otrzymują. Czasem są to osoby, które nigdy
w życiu dotychczas nic nie dostały, dla nich to jest pierwszy podarunek. Lubię wolontariuszy i lubię, że tu
przychodzą, tutaj jest bardzo, bardzo wesoło, lubię jak lekarze wracają z misji i opowiadają o swojej pracy,
lubię jak odwiedzają nas misjonarze, czyli polscy księża i siostry zakonne, którzy przyjeżdżają na przykład
z Afryki i mówią że tam dochodzą nasze paczki i te paczki są bardzo potrzebne. Misjonarze przyjeżdżają do
Polski na urlopy i dziękują za tę pomoc, którą otrzymujemy między innymi, od polskich dzieci. Radość
sprawiają mi też zdjęcia, które do nas przychodzą. Mnóstwo takich zdjęć widziałam, a za każdym razem się
wzruszam. Przypominam sobie takie zdjęcie, jak żołnierze z Afganistanu wydawali pomoc i stały tam dzieci
z domu dziecka. Było widać jak jeden chłopiec bardzo się przyglądał takiej maskotce, był to duży słoń i było
widać, że bardzo go chce dostać. Na drugim zdjęciu już go niósł. Czyli spełnił swoje marzenie i naprawdę
zobaczyć uśmiech tego dziecka to super sprawa.

Na zdjęciu dziennikarki z kl.4c w siedzibie fundacji z Panią Justyną
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Dziennikarka: Czy Pani prowadzi inne akcje?
Pani Justyna: Tak. My wszyscy to robimy. Pierwszą akcją była Puszka dla maluszka, a później
zorganizowaliśmy akcje: Ołówek dla Afryki, Pomoc dla Afganistanu, Pomoc dla Kosowa. Tych akcji było już
sporo. Dla nas najmilsze było to, że ludzie bardzo życzliwie reagowali na nie, przychodzili, pytali czy jeszcze
czegoś potrzeba. Przyszedł kiedyś taki pan i przyniósł dla dzieci z Afganistanu rękawiczki. Tak miał zgrabiałe
ręce, że nie mógł otworzyć walizki, w której miał te rękawiczki. Wypił u nas herbatę i dopiero wtedy otworzył
walizkę, a w środku były rękawiczki. Sam nie założył sobie rękawiczek, wszystko oddał dla tamtych dzieci. Jest
mnóstwo takich sytuacji. Czasem przychodzi ktoś rano i pyta co potrzebne, i to kupuje, i przynosi. Bardzo wiele
radości nam niesie ta praca.
Dziennikarka: Ile lat już tu Pani pracuje?
Pani Justyna: Chyba 12. Bardzo lubię tę pracę i nie wyobrażam sobie, żebym mogła pracować gdzie indziej
i z innymi ludźmi. Te 12 lat minęły mi bardzo szybko i poznałam wielu wspaniałych ludzi. Lekarzy, którzy
wyjeżdżają na misje i wszystkich wolontariuszy, a to prawie sto osób.

Dziennikarka: Czy jest to trudna praca ?
Pani Justyna: Nie, nic podobnego, jest to praca moich marzeń i nawet ostatnio ktoś zapytał moje dziecko, co
by chciało robić – oczywiście córka chciała pracować w fundacji. Ja bardzo lubię tę pracę i wszyscy moi
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współpracownicy również. Samo to, że wolontariusze tu przychodzą, wzbudza radość. Oni nie dostaną
zapłacone, a mimo to chętnie to robią i wszyscy mówią jak tu jest bardzo dobrze.
Dziennikarka: Na czym właściwie polega, według Pani, praca wolontariusza?
Pani Justyna: Pierwszym założeniem pracy wolontariusza jest to, że wykonuje ją za darmo, to jest poświęcanie
swojego czasu i swoich umiejętności dla drugiego człowieka. Prace wolontariusza są różne, można być
wolontariuszem hospicyjnym, można być wolontariuszem w domu dziecka i można być u nas. Tak naprawdę
bardzo was do tego zachęcam. Niedawno czytałam o takich badaniach, które były przeprowadzane w Stanach
Zjednoczonych i wniosek z nich był taki, że oddając swój czas dla innych, wydaje nam się, że mamy go więcej.
I to jest prawda, każdy wolontariusz wam to potwierdzi, a poza tym, to jest najprzyjemniejsza z możliwych
rzeczy – robienie czegoś dla drugiego człowieka.
Dziennikarka: Czy Pani od dziecka marzyła o tej pracy?
Pani Justyna: Nie, nawet nie wiedziałam, że jest taka praca. Ja nawet swego czasu miałam być prawnikiem.
Dziennikarka: Czy zdarza się pani słyszeć takie historie o dzieciach, które pracują ciężko?
Pani Justyna: Jak byłam w Indiach, to widziałam takie dzieci. Tam obowiązuje przepis, że wszystkie dzieci
muszą chodzić do szkoły i absolutnie władze twierdzą na forum narodowym, że tego przestrzegają. Jadąc
pociągiem, widziałam dzieci, które stały po kostki w wodzie na polu ryżowym i pomagały swoim rodzicom.
Pracują już malutkie dzieci. Często się zdarza w Afryce, że rodzice niechętnie posyłają swoje dzieci do szkoły,
bo pomagają one w domu i pracują. Noszą bardzo wiele kilometrów wodę i pilnują swego młodszego
rodzeństwa. Chyba tylko w Europie jest tak, że dzieci nie pracują, w tych biednych krajach to jest bardzo
powszechne.
Dziennikarka: Jak żyją dzieci w Kamerunie, skąd mamy zaadoptowaną dziewczynkę ?
Pani Justyna: Bieda jest naprawdę bardzo wielka, często się zdarza, że takie dzieci mają tylko jedno ubranie
codzienne i jedno odświętne. W chatce nie ma nic i wisi na górze reklamówka, a w niej jest odświętne ubranie
dziecka. Nie mają koców, żeby się przykryć w nocy. Opowiadali wolontariusze, że zdarzyło się, że matki po
urodzeniu dziecka przyniosły je owinięte w reklamówkę, bo nie miały w co ubrać. Jednak nikt tam na wioskach
nie jest pozostawiony samemu sobie, jak umiera ktoś i zostawia dzieci, to zabiera je np. brat, rodzina. U nas
trafiałyby takie dzieci do domu dziecka, a tam mimo, że ktoś ma już np. ośmioro dzieci, to jeszcze przyjmie.
Ludzie żyją tam razem, nikt nie ma telewizji. Rozmawiają ze sobą, przyjaźnią się ze sobą W Indiach widziałam
wielu biednych ludzi, ale wszyscy się śmiali, nikt nie był jakoś specjalnie smutny. Mam wrażenie, że w Europie
jest więcej smutnych ludzi.
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Dziennikarka: Jak wyglądają tam szkoły?
Pani Justyna: Są takie szkoły, że dzieci uczą się pod drzewem i tylko nauczyciel ma swój zeszyt. Dzieci uczą się
wszystkiego na pamięć. Są też szkoły – budynki, ale te ostatnie różnią się od naszych szkól. Nie mają szyb
w oknach, dlatego że jest tam bardzo gorąco i powietrze musi cyrkulować, a jak wejdzie żmija do klasy, to może
oknem wyjść.
Dziennikarka: Czy zdarzyło się pani nawet płakać, gdy słyszy Pani o takich historiach?
Pani Justyna: Zdarzyło mi się płakać, jak musiałam zadzwonić do rodziców adopcyjnych i powiedzieć im, że
zmarło dziecko – to jest smutne Niestety w Kamerunie dzieje się to bardzo często, dzieci umierają najczęściej
na malarię, ma się to od ugryzienia komara i wykończy organizm. Jest to najgroźniejsza choroba dla małych,
niedożywionych dzieci i kobiet w ciąży. Tam dzieci nie mają witamin, jedzą jeden syty posiłek dziennie, zawsze
po południu, ale ma on bardzo mało witamin, bo jedzą cały czas to samo, jakąś tam mączkę, kleik.
Dziennikarka: Czy te dzieci nie żywią się mięsem?
Pani Justyna: Opowiadał mi dentysta, który był w Kamerunie, że dzieci jak idą do szkoły, to zastawiają
pułapki na szczury i jak wracają, to mają już upolowane szczury i wtedy bardzo, bardzo się cieszą. Mają białko.
Kurczaka zabija się od wielkiego święta, dlatego dzieci z braku właściwego pożywienia mają przepukliny.
Dziennikarka: Czy fundacja współpracuje z jakimś innym krajem?
Pani Justyna: Fundacja jest zrzeszona w takiej organizacji, która łączy wszystkie fundacje pomagające
krajom. Jest to Medicus Mundi, powstała ona w Szwajcarii przy WHO. Współpracujemy z różnymi innymi
fundacjami z innych krajów. Najbardziej jednak współpracujemy z polskimi misjonarzami.
Dziennikarka: Czy Pani poznała jakieś wyjątkowe osoby, o których warto byłoby powiedzieć nam?
Pani Justyna: Tak, jest taka pani doktor, pani Wanda Błeńska. Ona ma już 102 lata. Przez wiele lat pracowała
w Ugandzie. Tam była lekarką i leczyła trędowatych. Nie tylko leczyła ich ciała, ale też leczyła ich dusze. Do
swej pracy nie używała rękawiczek gumowych, chociaż trąd jest zakaźny. Robiła tak dlatego, żeby nie czuli, że
ona się ich brzydzi. Ponad 50 lat temu robiła im operacje plastyczne, żeby dobrze wyglądali. Po prostu
niesamowita osoba, z niesamowitą siłą wewnętrzną. Bardzo lubi młodych ludzi, chętnie z nimi przebywa i cały
czas mówi ludziom tak: „Miejcie marzenia, bo to jest najważniejsze, trzeba myśleć tylko o pozytywnych
stronach życia, a smutki niech zdechną z głodu”.
Dziennikarka: Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Z Panią Justyną Janiec-Palczewską rozmawiały:
Julia Piwowarska, Julia Jankowiak i Alicja Nowicka z klasy 4c
(widoczne na zdjęciach z Panią Justyną i innymi osobami z Redemptoris Missio)
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Otrzymaliśmy wiadomość z Kosowa
Żołnierze z Polskiego Kontyngentu Wojskowego dotarli do
najuboższych mieszkańców jednego z rejonów Kosowa. Dzięki
otrzymanym darom z Fundacji "Redemptoris Missio" udało się
zaspokoić najpilniejsze potrzeby w zakresie odzieży jesienno zimowej, obuwia oraz środków higieny.
Oprócz ludności cywilnej polscy żołnierze wspomogli
instytucje

oświatowe

przekazując

kilku

najmniejszym,

nie

mogącym liczyć na wystarczające wsparcie ze strony państwa
szkołom, materiały, przybory szkolne oraz podstawowe pomoce
dydaktyczne. W ramach wdzięczności kierownicy placówek
i uczniowie dziękując za pomoc, zorganizowali okolicznościowe
występy

oraz

wręczali

namalowane

przez

przedstawiające udzielaną przez żołnierzy pomoc.
Na zdjęciach dzieci z Kosowa.

siebie

rysunki
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Organizuje akcję:

PUSZKA DLA MALUSZKA

Zbieramy aluminiowe puszki przez cały rok.
Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży przeznaczymy na
pomoc afrykańskim dzieciom.

Nr 4 (42) grudzień 2013r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

12

Zapraszamy do rysowania ilustracji zachęcających do zbierania
puszek aluminiowych. Poniżej praca absolwentki naszej szkoły
Joanny Przybylskiej sprzed kilku lat.
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Dom stanął na głowie
W dzisiejszym świecie dużo rzeczy jest możliwych – domy stają na głowie. Jak
powinniśmy żyć, aby nasze życie nie przewróciło się do góry nogami? - na takie pytanie
odpowiadali uczniowie klasy 6b.
Taki dom na głowie to obraz współczesnego świata, w którym źle się dzieje, a ludzie
żyją w okrutny sposób. Taki dom zbudowano na Kaszubach w Szymbarku, by pomagał
w zrozumieniu tego, co się zepsuło i co wymaga naprawy.

Moje wczesne dzieciństwo było bardzo szczęśliwe. Teraz wiem, jak bardzo wszyscy
mnie kochają, bo zawsze ukrywali przede mną zmartwienia i smutki. Jednak, gdy byłem już
starszy i chodziłem do szkoły, zacząłem zauważać niektóre zmiany.
Pewnego dnia zacząłem się zastanawiać, dlaczego tata tak długo nie wraca z delegacji,
a mama znika codziennie na długo z domu. Zostawałem wtedy ze siostrą albo z babcią. Było mi
z nimi wesoło, bo zawsze coś wymyślały, żebym się nie nudził. O nic nie pytałem, ale
wiedziałem, że coś jest nie tak.
Długi czas nie dawało mi to spokoju, bo właśnie wtedy dom stanął na głowie. Nic nie
było jak zawsze. Mama wyglądała ciągle jakby płakała i wszyscy zachowywali się jakoś
dziwnie. Byli nerwowi i tajemniczy. Była dziwna atmosfera.
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Przeczuwałem coś złego, ale na szczęście, któregoś dnia tata wrócił. Dziwiłem się, że
siostra dała mu kwiat, a mama zrobiła na jego cześć dużo smakołyków. Tata przez dłuższy czas
był w domu. Zrobiło się wesoło jak zawsze, tylko czasami tata się zamyślał i był taki
nieobecny.
Ja się cieszyłem, bo miałem wszystkich w domu. Dopiero po kilku latach dowiedziałem
się, że tata był poważnie chory. Leżał w szpitalu i miał operację. Wszyscy starali się mnie
chronić od smutnej prawdy. Nie chciano mi sprawiać przykrości i psuć beztroski, bo byłem
zbyt mały.
Teraz wiem już jak mam żyć, aby moje życie nie przewróciło się do góry nogami. Muszę
kochać i szanować swoją rodzinę, zwłaszcza w trudnych chwilach. Gdy wszystko staje na
głowie, trzeba się wzajemnie wspierać. Słabszych trzeba chronić od zmartwień.
Gdy rodzina się kocha, szanuje i jest wzajemne zrozumienie, to po takich życiowych
wywrotkach wszystko szybko wraca do normalności.
Piotr Biernasiuk, kl. 6b
W domu dziecka mieszkała Zuzia, dziewczynka w wieku siedmiu lat. Miała długie,
brązowe włosy, które były zawsze uplecione w warkocz. Jej oczy były piwne. Zuzia, odkąd
trafiła do domu dziecka, była smutną i zamkniętą w sobie dziewczyną. Marzyła o prawdziwym
domu, gdyż w jej byłej rodzinie najważniejszy był alkohol. Jej pasją było rysowanie. Spędzała
wiele godzin z blokiem i kredką w ręce.
To, co się wydarzyło pewnego dnia, zmieniło jej dotychczasowe życie. Dziewczynka
trafiła do adopcji. Nowa rodzina składała się z mamy Karoliny, taty Stefana i siedmioletniej
córki Ani. Rodzina bardzo się kochała i takim samym uczuciem obdarzyła dziewczynkę. Ania
i Zuzia bardzo się polubiły. Miały wspólny pokój, chodziły do tej samej klasy i pomagały sobie
nawzajem. W domu nigdy nie zabrakło słowa: proszę, przepraszam i dziękuję oraz wzajemnej
pomocy. Zuzia urosła na wspaniałą kobietę, która osiągnęła sukces zawodowy, zostając
malarką. Jej prace były podziwiane na całym świecie.
Każdy w swoim życiu potrzebuje miłości, która jest jak tlen, im jej więcej, tym lepiej się
człowiek rozwija.
Julia Kwintkiewicz, kl. 6b
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Zbliżały się szóste urodziny Krzysia. Chłopiec już kilka dni wcześniej pytał starszego
brata Jasia, czy kupił mu prezent. Mały miał nadzieję, że spełni się jego marzenie i, że dostanie
w prezencie świnkę morską. Jaś nie miał najmniejszej ochoty pomagać bratu w opiece nad
świnką, więc kupił mu grę komputerową.
Nadszedł dzień urodzin. Radość Krzysia była ogromna, kiedy okazało się, że oprócz gry,
klocków i książki otrzymał jeszcze upragnioną świnkę morską. Nazwał ją Tosia. Okazało się,
że był to prezent od rodziców. Krzyś sumiennie zajmował się Tosią. Karmił ją, bawił się z nią
i pilnował, żeby nigdy nie szła do pokoju Jasia. Starszy brat nie przepadał za świnką.
Pewnego dnia, nie wiadomo w jaki sposób, Tosia wydostała się z klatki, przegryzła kabel
od komputera Jasia i uciekła na dwór. Krzyś był załamany zaginięciem przyjaciela, a Jaś
wściekły na młodszego brata za niedopilnowanie Tosi. Krzyś wraz z rodzicami szukał Tosi po
okolicy, ale bezskutecznie. Ku zaskoczeniu wszystkich, w poszukiwania włączył się również
Jaś. Rozlepiał po okolicy własnoręcznie wykonane plakaty z informacją o zaginięciu Tosi.
Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, bo następnego dnia sąsiad przyniósł Tosię całą
i zdrową. Krzyś bardzo się ucieszył i dziękował wszystkim za pomoc, a w szczególności
starszemu bratu.
– Zawsze ci pomogę i możesz na mnie liczyć, bo jesteś moim młodszym braciszkiem –
powiedział Jaś.
– Co, ty płaczesz? – zapytał po chwili Krzysia.
– Nie, coś mi wpadło do oka – odpowiedział chłopiec.
Nie ma to jak rodzina. I w radości, i w smutku jest blisko oraz zawsze pomoże.
Tomasz Pietrzak, kl. 6b

W okresie świątecznym warto pomyśleć o wartościach jakie
niesie ze sobą pomoc dla innych i o prawdziwej, pięknej miłości
rodzinnej, aby nasze domy nie stanęły na głowie.
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Listopadowe Konkursy w Cieszkowiance i w Bibliotece Miejskiej
Podczas przesłuchań w szkolnej bibliotece

Zwycięzcy z Cieszkowianki w Bibliotece Miejskiej
Konkurs Pięknego Czytania dla kl. I
Paweł Pielin, kl. 1e – 1 miejsce
Grzegorz Pancer, kl. 1d – wyróżnienie
Konkurs Pięknego Czytania dla kl. II
Wiktor Kocur, kl. 2e – 1 miejsce
Konkurs Recytatorski dla kl. 1 – 3
Paweł Pielin, kl. 1e – wyróżnienie
Konkurs Recytatorski 4 – 6
Julia Jankowiak, kl. 4c – wyróżnienie
Martyna Koćmierowska, kl. 6b – wyróżnienie
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Czy laureaci poszukają siebie na zdjęciach grupowych przesłanych nam z Biblioteki Miejskiej ?
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Nasi szkolni dziennikarze, którzy też uczestniczyli w konkursach, piszą
o wrażeniach z listopadowych zmagań w Bibliotece Szkolnej i Miejskiej
Na eliminacje do konkursu recytatorskiego w Cieszkowiance zgłosili się uczniowie z klas 1 – 6. Ja
i kilka innych osób z naszej szkoły zostaliśmy przyjęci do finałów. Na owe finały przyszło 56 osób.
Konkurencja była na wysokim poziomie. Przyjechali uczniowie z SP1, SP3 i SP4. Spotkałam wśród nich
bardzo wielu moich kolegów, lecz mimo woli zwycięstwa nasz konkurs odbył się na ,,luzie’’. Ja i Martyna
Koćmierowska zdobyłyśmy wyróżnienia na poziomie klas 4 – 6.
Jestem z tego wyróżnienia bardzo zadowolona i myślę, że w przyszłym roku ponownie wezmę udział
w konkursie.
Julia Jankowiak, kl.4c
W listopadzie w Bibliotece Miejskiej odbył się konkurs pięknego czytania. Wzięli w nim udział
uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich z różnych szkół Lubonia. Do konkursu przygotowywałam się
w domu, dzięki czemu poznałam wiele wierszy Juliana Tuwima. Tego dnia już od rana byłam trochę
stremowana, ale też zadowolona, że przeszłam przez eliminacje szkolne. Trochę się smucę, że w tekście
wiersza „Rzepka”, który czytałam, był błąd. Zamiast "schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka" w tekście
zauważyłam " schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebaka". To mnie trochę zdenerwowało, bo większość osób
zna wiersz, a ja po słowie chlebka poprawiłam się na chlebaka, tak jak było w tekście. Inni mieli więcej
szczęścia. Cieszę się, że pierwsze miejsce zdobył kolega z naszej szkoły – Wiktor Kocur. Gratuluję mu
wygranej.
Kornelia Grzesiak, kl. 2b
Wręczenie nagród
11 grudnia 2013r. to był dzień, w którym odbyło się wręczenie nagród za udział w konkursach
w Bibliotece Miejskiej – również za konkurs recytatorski wierszy Juliana Tuwima: Raz się komar z komarem
przekomarzać zaczął. Było to dziewiętnaste spotkanie ludzi z duszami artystów plastycznych oraz aktorskich.
Nie ukrywam, że byłam zestresowana. Usiadłam na widowni, już wtedy serce mi waliło, a gdy usłyszałam:
wyróżnienie w grupie wiekowej klas 4 – 6 otrzymała Martyna Koćmierowska – zaczęło bić pięć razy mocniej
w mojej biednej piersi. Musiałam wyjść na środek uśmiechnięta po odbiór nagrody i tak właśnie zrobiłam.
Na widowni była moja mama i wielu rówieśników.
Rozdanie nagród trwało pół godziny, a po nim odbył się spektakl.
Z biblioteki wyszłam z uśmiechem od ucha do ucha, byłam z siebie dumna. Rodzice również się cieszyli
i wraz z nimi uznałam, że warto raz na jakiś czas sięgnąć do poezji.
Martyna Koćmierowska, kl. 6b
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W Bibliotece Miejskiej rozstrzygnięto też XIX konkurs plastyczny:
Rozwiń skrzydła wyobraźni plastycznej – ilustracja do wierszy Juliana Tuwima

Nagrodzeni z Cieszkowianki
Przedszkolaki 4 – 5 lat – II miejsce – Wiktoria Dąbrowska, 0a
Dzieci klas 1 – 3 – I miejsce – Oliwia Tylka, kl.2a
Dzieci klas 4 – 6 – III miejsce – Natalia Lewandowska, kl. 6c
Wyróżnienia: Olimpia Wojciechowska, kl.5c

Wszystkim nagrodzonym
serdecznie gratulujemy

19
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Wywiad z Kacprem Sommerfeldem
Kacper jest uczniem kl. 3c i znakomitym
piłkarzem.

Został

Stypendystą

Miasta

Luboń.

Reprezentuje klub KKS Lech Poznań. Rozmawiają z nim
szkolni dziennikarze sportowi – Bartek Nowakowski
i Maciej Urbaniak z kl. 6b

Bartek: Ile miałeś lat, kiedy zacząłeś grać w piłkę?
Kacper: Zacząłem grać w wieku 7 lat.
Maciej: Jak dążyłeś do sukcesu?
Kacper: Sukces zdobyłem dzięki ciężkim treningom.
Bartek: Na jakiej pozycji występujesz na boisku?
Kacper: Gram jako środkowy napastnik.
Maciej: Na jakim piłkarzu się wzorujesz i dlaczego?
Kacper: Wzoruję się na Messim – piłkarzu z Argentyny. Jest szybki jak ja i robi dużo zwodów, czyli
przekłada nogi przez piłkę i omija przez to przeciwnika.

Podczas wywiadu
w bibliotece szkolnej
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Bartek: Ile treningów w tygodniu masz w tej chwili i jak godzisz to z nauką?
Kacper: Mam trzy treningi, ale jeżdżę dwa razy, bo nie zwalniam się z lekcji w szkole. Z tego powodu, że
trenuję nie mam żadnych trudności w lekcjach.
Maciej: Dlaczego właśnie Lech? Czy swoją przyszłość chcesz związać z Lechem, czy też wolałbyś grać
w innym klubie jak dorośniesz?
Kacper: Choć obecnie trenuję w Lechu, to chciałbym grać w przyszłości w niemieckim klubie Borussja
Dortmund.
Bartek: Czy swój wolny czas spędzasz z kolegami na boisku, czy też wolisz robić coś innego? Masz jakieś
pasje poza piłką?

Kacper: Poza piłką lubię biegi. Nie mam innych zainteresowań niesportowych. W szkole mam kolegów
z mojej klasy, którzy też interesują się sportem.
Maciej: Czy zaskoczyło Cię wyróżnienie: Zawodnik Sezonu?
Kacper: Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia, ale strzelam dużo bramek i jestem dobry w biegach,
więc je otrzymałem.
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Bartek: Jakie są Twoje największe osiągnięcia na arenie międzynarodowej?
Kacper: Zdobyłem tytuł Najlepszego Zawodnika Turnieju Międzynarodowego w Mosinie oraz w dużej
mierze przyczyniłem się do wywalczenia wicemistrzostwa Polski w Stargardzie Gdańskim. Brałem
również udział w turnieju w Niemczech i w Łęcznej na granicy z Rosją. Mam dużo wyróżnień
indywidualnych.
Maciej: Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów.
Kacper: Dziękuję.

Ojciec Kacpra przesłał nam informację o ostatnich osiągnięciach syna. W Międzychodzie odbyły się
rozgrywki międzynarodowe, tu został Najlepszym Zawodnikiem Turnieju za 2011 rok. W roku szkolnym
2012/2013 Kacper brał udział w rozgrywkach ogólnopolskich w Katowicach, gdzie zdobył tytuł Króla
Strzelców. We Wronkach, w rozgrywkach ogólnopolskich podczas meczu rozgrywanego na 100 lecie klubu
WARTA, zdobył tytuł: Najlepszy Zawodnik Turnieju. W Łodzi, w rozgrywkach ogólnopolskich zdobył tytuł
Mistrz Turnieju 1 na 1. Grał także w turniejach międzynarodowych: Kolonia/Niemcy, Starogard Gdański,
Łęczna blisko granicy z Ukrainą, drużyna z jego udziałem zdobyła tam 2 i 3 miejsca, czyli miejsca medalowe.
Przez trenerów LECHA Kacper został uznany za Najlepszego Zawodnika Roku 2012/2013 !!!
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Cieszkowianki

Nazywam się Mikołaj Stachowiak, chodzę do klasy 5b i moim hobby jest modelarstwo.

Zajmuję się tym od 5 lat. Na początku bawiłem się budowaniem samolotów, które miały szkielet zrobiony
z lekkiego drewna (balsy) i bibuły. Teraz zajmuję się budowaniem makiet i malowaniem żołnierzy. Moją
pierwszą makietą, którą przygotowałem była bitwa pod Maratonem. Obecnie pracuję nad makietą Powstania
Warszawskiego. Makiety buduję sam,
przy użyciu różnych materiałów np.
klej, piasek i kamienie, a żołnierzy czy
broń kupuję, sklejam i maluję. Moje
hobby

rozwija

we

mnie

talent

artystyczno – techniczny. Świetnie się
przy tym bawię i tworzę coś, co
podziwiają inni.
Zachęcam wszystkich gorąco do
rozwijania swojego hobby!
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Mój sukces na zawodach pływackich
Dnia 21. grudnia 2013r. pływalnia „Chwiałka” w Poznaniu zorganizowała „16. Gwiazdkowe Zawody
Pływackie” dla dzieci i młodzieży. Najmłodszymi uczestnikami tych zawodów były dzieci z rocznika 2008 jedno z tych najmłodszych dzieci tak się zestresowało, że na gwizdek startowy nie chciało się odczepić od
drabinek, aż oderwano je siłą. Z rocznika 2006 płynęły 24 dziewczynki, konkurencja była więc spora. Bardzo
się cieszę, bo udało mi się wśród nich zająć trzecie miejsce. To były moje pierwsze zawody, dlatego miło mi, że
zajęłam miejsce na podium. Na zawodach byłam trochę stremowana. W nagrodę dostałam medal i torbę
słodyczy. Tuż przed zawodami spotkałam moją koleżankę z klasy Amelię Nowak z rodzicami. Poprosiłam ją,
żeby została i popatrzyła. Amelka bardzo głośno dopingowała mi z trybun. Na pewno dzięki niej udało mi się,
bardzo się z tego cieszę i bardzo jej dziękuję.
Kornelia Grzesiak kl. 2b
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Pasje nauczycieli Cieszkowianki
Rozmawiamy z Panią Emilią Wallheim nauczycielką języka angielskiego w klasach 1 – 3.
Dziennikarka: Czy zawsze chciała Pani być nauczycielem?
Pani Emilia: Od zawsze fascynowali mnie ludzie. Ich zachowania, małe radości, czasami też smutki. Bardzo
długo moim celem było studiowanie psychologii oraz etyki. W stronę pedagogiki popchnęli mnie koledzy ze
szkolnej ławki. Już od pierwszych dni szkoły ponadgimnazjalnej przepowiadali mi karierę w zawodzie
nauczyciela.
Dziennikarka: Dlaczego wybrała Pani język angielski?
Pani Emilia: Nauczanie języka angielskiego nie było moim pierwszym wyborem. Zaczynałam od nauczania
zintegrowanego w klasach 1-3. Następnie ukończyłam również pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą żeby
móc zostać pedagogiem szkolnym. Ciekawość świata sprawiła jednak, że postanowiłam spędzić część studiów
na uczelni zagranicznej. Pewnego dnia zamknęłam oczy, zakręciłam globusem, a semestr później obudziłam się
w Finlandii (kraju Świętego Mikołaja, który zna biegle aż 11 języków!). Nie byłoby to możliwe bez doskonałej
znajomości języków obcych. W Finlandii poznałam studentów z całego świata. Przez kilka miesięcy angielski
był naszym podstawowym środkiem komunikacji. Właśnie wtedy język ten stał się moją największą pasją, obok
podróżowania, i zapragnęłam inspirować do jego nauki również inne osoby.

Laponia – Pani Emilia dokarmia renifery Mikołaja

Nr 4 (42) grudzień 2013r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

27

Laponia – szkoła przetrwania, czyli Pani Emilia nocuje w igloo
Dziennikarka: Czy zna Pani jakieś inne języki?
Pani Emilia: Oczywiście. Nie wyobrażam sobie mieszkać przez kilka miesięcy w innym państwie i nie uczyć się
języka oraz kultury jego mieszkańców. Nadal z przyjemnością wracam do podstaw języka fińskiego. W liceum
uczyłam się niemieckiego, na studiach wybrałam hiszpański. Poprzedni rok szkolny spędziłam w Chorwacji
nauczając angielskiego i polskiego w szkole podstawowej. W tym czasie bardzo bliski stał mi się również język
chorwacki. Niestety brak codziennego kontaktu z tymi wszystkimi językami sprawia, że szybko odchodzą one
w zapomnienie. Z żalem przyznaję, że w żadnym z wymienionych języków nie mówię tak płynnie jak po
angielsku. Właśnie dlatego zawsze przypominam swoim uczniom o codziennej „językowej gimnastyce”.
Dziennikarka: Czy polska szkoła różni się od szkoły w Finlandii lub Chorwacji?
Pani Emilia: Każde z tych trzech państw reprezentuje nieco odmienny system edukacyjny.
W Finlandii szkoła podstawowa, tak jak w Polsce, trwa 6 lat. Z tą różnicą, że jeden nauczyciel prowadzi swoją
klasę od rozpoczęcia do zakończenia edukacji na tym etapie. Wychowawca (Opettaja) uczy wszystkich
przedmiotów, również wychowania fizycznego i religii. Jedynie języki obce prowadzone są przez specjalistów
w swojej dziedzinie. Wszystkie klasy są bardzo dobrze wyposażone, a podręczniki, zeszyty i materiały
plastyczne rozdaje zupełnie za darmo szkoła. Wchodząc do budynku szkolnego fińskie dzieci zawsze ściągają
buty. Dzięki temu czują się jak u siebie w domu. Zimą nie boją się ani śniegu, ani najsroższego mrozu. Raz
w tygodniu w ramach zajęć jeżdżą na łyżwach lub nartach biegowych. Ze względu na utrzymującą się bardzo
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długo ujemną temperaturę prawie przed każdą szkołą każdej zimy wylewane jest lodowisko.
W chorwackiej szkole klas jest natomiast aż osiem. Pierwsze cztery lata dzieci spędzają pod opieką
wychowawcy, a następnie nauczane są odrębnych przedmiotów. Nie ma tam jednak tak wielu egzaminów jak
w Polsce.
Co ciekawe, zarówno w Finlandii jak i w Chorwacji spotkać można o wiele więcej mężczyzn wykonujących
zawód nauczyciela niż u nas.
Dziennikarka: Czy podróżując tęskni Pani za domem?
Pani Emilia: Oczywiście. Zarówno za Poznaniem jak i za swoją rodzinną miejscowością. Zawsze wracam do
tych miejsc z ogromnym sentymentem.
Dziennikarka: Skąd Pani pochodzi?
Pani Emilia: Ze Zbąszynka – małej, choć malowniczej miejscowości położonej w Regionie Kozła, 80
kilometrów na zachód od Lubonia. Jestem szczególnie dumna z naszej bogatej i nadal żywej tradycji
regionalnej. Zbąszynek jako jedna z sześciu gmin na pograniczu woj. lubuskiego i wielkopolskiego poszczycić
może się posiadaniem unikatowego w skali światowej instrumentu – Kozła weselnego (białego) oraz Kozła
ślubnego (czarnego). W komplecie ze skrzypcami, klarnetem i trąbką instrument ten tworzy charakterystyczne
dla Regionu Kozła, pełne dostojeństwa i powagi, muzyczne brzmienie. Choć Kozioł często mylony jest
z dudami, nie są to identyczne instrumenty. Kozioł jest zdecydowanie większy, posiada o jeden otwór palcowy
więcej i wydaje znacznie niższe dźwięki. Historia tego instrumentu sięga XVI wieku. Niestety w czasach
okupacji hitlerowskiej gra na koźle była całkowicie
zakazana. Koźlarze zmuszeni byli ukrywać swoje
instrumenty pod podłogą lub w stodołach, a ich
znalezienie groziło surowymi konsekwencjami. Na
szczęście instrument powrócił do życia po II wojnie
światowej.

Dzisiaj

stare

polskie

melodie

w wykonaniu kapeli koźlarskich usłyszeć można
wyłącznie w okolicach Zbąszynia i Zbąszynka,
a tajemnicę tworzenia tego instrumentu posiada
zaledwie kilka osób.

Na zdjęciu kozioł weselny
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Tomasz Kotkowiak - budowniczy kozłów

na poznańskim rynku

Dziennikarka: Czym zajmuje się Pani w wolnym czasie?
Pani Emilia: Poza pracą staram się być aktywną wolontariuszką. Obecnie działam na rzecz Pracowni
Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR. Jako Stowarzyszenie realizujemy wiele ciekawych projektów i
inicjatyw odkrywających przed dziećmi i młodzieżą bogactwo kulturowe bliskiej i dalszej rzeczywistości oraz
ukazujące świat zawodów. Już na początku przyszłego roku również w Cieszkowiance zawisną kalendarze,
które pod opieką dwóch poznanianek stworzyły dla PRZYSTANI KULTUR dziewczynki z boliwijskiego
internatu.
Chłopców zainteresuje z pewnością bardziej, że do moich najciekawszych doświadczeń związanych
z wolontariatem należy udział w Euro 2012. Podczas tej wielkiej imprezy towarzyszyłam dzieciom
zaangażowanym w rozpoczęcie ceremonii oraz podawanie piłek. Podczas meczu Irlandia - Chorwacja wiązało
się to z wyjściem na płytę stadionu na kilka sekund przed rozpoczęciem meczu. Niesamowite doświadczenie
i emocje! Ponieważ w ceremonii uczestniczyły dzieci z wielu państw, przy wykonywaniu moich zadań ponownie
niezbędna okazała się znajomość języka obcego. Nie to było jednak najważniejsze. Uczestnicy motylego
wolontariatu w naszej szkole z pewnością potwierdzą, że warto pomagać innym z czystej dobroci serca.
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Pani Emilia jako wolontariuszka UEFA Euro 2012 na stadionie Lecha
Dziennikarka: Dziękujemy za wywiad.
Pani Emilia: Ja również dziękuję i przy okazji życzę wszystkim ciepłych, rodzinnych i słodkich Świąt Bożego
Narodzenia!

W styczniowej gazetce przeczytamy
o pasjach kolejnego nauczyciela Cieszkowianki
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Znowu ktoś dał się przyłapać na rysowaniu
Oliwia Sobik z kl. 6d interesuje się plastyką i lubi rysować,
poniżej jej rysunek.
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Pierwsze wydanie książki pt. „Opowieść wigilijna”
Charlesa Dickensa miało miejsce 19 grudnia 1843 roku,
a więc tuż przed Świętami Bożego Narodzenia i od razu
zyskało dużą popularność.
Głównym bohaterem jest Ebenzer Scrooge, który
był samotnym, pazernym właścicielem kantoru. Oczywiście
najważniejszą rzeczą były dla niego pieniądze. W rocznicę
śmierci

wspólnika

przypadającą

w

wigilię

Bożego

Narodzenia ukazał się mu jego duch, aby ostrzec Scrooge'a.
Mało tego, odwiedziły go też trzy duchy: wigilijny duch
przeszłości, duch tegorocznego Bożego Narodzenia i duch
przyszłych świąt. Czy to wszystko zmieniło zachowanie
głównego bohatera wobec bliskich, czy przestał on być
takim pazernym, skąpym i niemiłym człowiekiem?
Książka ta jest zarówno dla chłopaków, jak i dla
dziewczyn. Jest

poważna

i porusza zawsze aktualny temat walki dobra ze złem.
W tej opowieści odnalazłem postać, którą polubiłem najbardziej. Jest to
Fred, siostrzeniec głównego bohatera. Był on miłym i radosnym człowiekiem.
Bardzo podobała mi się jego postawa. Bez wahania przyjął wuja Ebenezera do
swego domu.
Duże wrażenie zrobiły na mnie też postaci trzech duchów. Myślę, że autor
tej książki miał bardzo bogatą wyobraźnię.
Ten utwór ukazuje, by nie być zimnym, zgorzkniałym człowiekiem, tak,
jak pan Scrooge. Polecam tę książkę osobom w każdym wieku, w okresie świąt
szczególnie.
Napisał Marcin Zbanyszek, kl.6b
(na zdjęciu)
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Przypominamy !!!
Recenzje można pisać na różne tematy:
jeśli obejrzeliście dobry film, przeczytaliście ciekawą książkę, znacie super aplikację, grę
czy mp3, zapraszam do pisania recenzji. Pisze się też recenzję koncertu lub wystawy.
Można wzbogacić swój warsztat pisarski i przeczytać napisany przez siebie tekst
w gazetce szkolnej oraz … w Głosie Wielkopolskim !!! Gazeta ta ma cotygodniowy
dodatek Junior Media skierowany do wszystkich Juniorów.
Mamy szansę publikowaniu swoich tekstów w profesjonalnej gazecie.
Ponadto redaktorzy Głosu obiecują nagrody.
Aby wysłać recenzję do Głosu Wielkopolskiego potrzebuję:
1. treść recenzji (w pliku tekstowym - MS Word - zamieszczonym jako załącznik do
wiadomości);
2. zdjęcie autora recenzji (zrobione aparatem z ustawioną wysoką jakością, wielkość
min. 40-50 kB).
Chętnych proszę o kontakt w szkole.

Zapraszam – Alicja Walenciak - Galińska

Poniżej podaję kilka wiadomości na temat recenzji
i najprostszy jej plan
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Recenzja to tekst, w którym oceniasz jakieś dzieło kultury np. książkę, film,
przedstawienie... Osoba pisząca recenzję to recenzent. Jako recenzent masz prawo
do własnych odczuć i własnego zdania, musisz jednak operować pewną wiedzą, np.
znać treść książki, posiadać informacje o autorze.
Plan recenzji książki
1.

Informacje wstępne – tytuł książki, data i miejsce wydania.

2.

Informacje o autorze książki- kilka zdań o nim.

3.

Treść książki - krótkie podanie problematyki; główny problem poruszany
w książce – czy jest on interesujący dla współczesnych czytelników,
dorosłych, młodzieży, dzieci; główni bohaterowie; nie wolno podać
zakończenia!

4.

Ocena utworu pod paroma względami - trzeba wziąć pod uwagę tematykę,
akcję – wartka, nudna, pomysłowa; język – potoczny, piękny, wulgarny,
nieporadny.

5.

Ocena własna - własne wrażenia, plusy dzieła i co nam się nie spodobało,
zaproszenie lub zniechęcenie swojego czytelnika do odbioru książki.

W recenzji nie powinno zabraknąć:
- własnego zdania, ale uważaj aby się nie ośmieszyć;
- argumentów potwierdzających własne zdanie;
- podkreśleń, że to subiektywna opinia piszącego ( moim zdaniem.., uważam,
że...).
Każdy punkt planu rozwijamy, tworząc w ciągłym tekście recenzji
akapity.
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Co czytają uczniowie
Cieszkowianki?
Badamy w styczniu opinie
uczniów na ten temat.
Na zdjęciu kot Marcina
Wesołowskiego z kl.4c, który też
szykuje się do czytania książki.

I ja tam byłem, i ciekawie czas spędziłem

Dnia 5 grudnia 2013r. w Gimnazjum nr 1 odbył się wieczór muzyczno – poetycki, poświęcony
śp. Agnieszce Osieckiej. Była ona świetną poetką.
W prezentacji brali udział uczniowie, którzy recytowali wiersze i śpiewali piosenki artystki.
Przedstawiono również jej ciekawy życiorys. Bardzo ładnie udekorowano scenę. Widać było, że uczniowie
włożyli dużo wysiłku, aby wieczór był udany. Najbardziej mi się podobała piosenka z repertuaru kabaretu Pod
Egidą pt. Urwał nać!
Marcin Wesołowski, kl.4c
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Takie rzeczy dzieją się na lekcjach
Dnia 19 i 20 listopada 2013 r. na lekcji języka polskiego sądziliśmy Janeczkę i Pawełka z lektury pt.:
Nawiedzony dom.
Okazało się, że mają trochę na sumieniu. Prokurator Szymon Bizan oskarżył ich m. in. o szpiegostwo,
brawurę, narażanie życia psychicznego rodziców i składanie fałszywych zeznań. Według obrońcy – Julii
Jankowiak Pawełek i Janeczka nie byli jednak tacy źli. Zrobili dużo dobrego. Byli odważni, rozwiązali
problem filatelistyczny i pomogli milicji. Pawełek i Janeczka przyznali się do stawianych im zarzutów, ale
powiedzieli też, że robili to dla dobra sprawy. Pani sędzia Julia
Piwowarska zaprosiła na salę pierwszego świadka. Była nim babcia
rodzeństwa. Powiedziała, że bardzo nie lubi Zmory - ich sąsiadki.
Podejrzewała, że Zmora coś knuje, ale niepokoiło ją też zachowanie
wnuczków. Następnym świadkiem był dziadek Janeczki i Pawełka.
Wyraził on pozytywną opinię o oskarżonych. Jego zdaniem
wnuczkowie rozwiązali filatelistyczny problem i nie zasługują na karę.
Po zeznaniach złożonych przez dziadka, sąd poprosił na salę rozpraw
ostatniego świadka. Była nim Zmora. Miała bardzo negatywne zdanie
o Pawle i Janeczce. Według niej obydwoje zasługiwali na karę,
ponieważ wchodzili na strych i naruszyli jej prywatność.
Po zadaniu wszystkich pytań Wysoki Sąd, obrońca i prokurator
ustalili, że Janeczka i Pawełek zasłużyli na karę. Jednak ze względu na
ich osiągnięcia nie powinna być ona zbyt wysoka.
Julia Piwowarska, kl.4c
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Na lekcji matematyki opowiadamy baśnie
Kiedyś na Ziemię przyleciała kwadratorakieta z planety figur. Przywiozła ona trzech kosmitów, którzy
byli zbudowani z różnych figur. Pierwszy kosmita był kwadratowy, drugi głównie z kółek, a trzeci z trójkątów.
Bardzo chwalili naszą planetę i pokazywali swoje wynalazki. Kwadratowy kosmita wynalazł malutką teczkę,
w której zmieściło się wszystko, co posiadał. Kosmita głównie z kółek miał przenośną maszynę do lodów
z robakami, a trójkątny wymyślił deskę, na której można szybować. Niestety przylecieli tylko na wakacje i po
paru tygodniach musieli wracać na swoją planetę figur. Mimo to dużo po sobie zostawili. Wszystko zilustrowali
uczniowie 4e na matematyce.
Zuzanna Waligórska kl. 4e

Rys. Filip Klessa

Rys. Adam Niemiec
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Rys. Julia Breszyk

Rys. Kinga Szmytka
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Rys. Łukasz Pancer

Rys. Zuzanna Waligórska
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Rys. Magda Paradowska

Rys. Weronika Mańczak
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Wygraliśmy kolejny w roku szkolnym 2013/2014 numer gazetki
Odgłosy z Cieszkowianki na platformie Junior Media,
czyli mamy 250 sztuk gazetki wydrukowanej
w drukarni Głosu Wielkopolskiego

Pieniądze ze sprzedaży otrzyma
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Wspólna Droga z Lubonia
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