
Nr 1   styczeń – luty 2009 r.

Serdecznie  witamy  wszystkich  w  pierwszym  numerze  naszej  szkolnej 
gazetki. Jest ona redagowana przez uczniów Cieszkowianki – członków kółka 
dziennikarskiego. Mamy nadzieję, że się Wam  spodoba. Znajdą się tu zarówno 
tematy  błahe,  jak   poważne.  Chcemy,  żeby  gazetka  oddawała  życie  szkoły, 
Wasze pomysły i sukcesy...

Dzięki  wywiadom bliżej  poznacie  osoby z  naszej  szkoły -  w pierwszym 
numerze  wywiad  z  najważniejszą   osobą  -  Panią  Dyrektor  Teresą 
Zygmanowską. 

W naszej gazetce znajdzie się również miejsce dla tych, którzy mają coś 
ciekawego  do  zaprezentowania  innym.  Zapraszamy  do  zgłaszania  swoich 
propozycji.  Chcemy  też  publikować  ciekawe  wiersze  i  opowiadania  naszych 
koleżanek  i  kolegów,  czekamy  również  na  rysunki.  Oprócz  tego  będzie 
rozrywkowo. 

Życzymy  przyjemnej  lektury.  Propozycje  i  uwagi  można  zgłaszać, 
przekazując  informacje  do  skrzynki  Samorządu  Uczniowskiego.  Będziemy 
również współpracować z naszym Samorządem.

Redakcja 
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Wywiad z Panią Dyrektor Teresą Zygmanowską

Dziennikarka: Dzień dobry. Dziękuję, ze zgodziła się Pani udzielić wywiadu. Myślała Pani, żeby 

zostać nauczycielem, gdy była Pani w szkole podstawowej?

Pani Dyrektor: Będąc w przedszkolu lubiłam dzieci i już w niższych klasach szkoły podstawowej  

myślałam o zawodzie nauczyciela.

Dziennikarka: Czy matematyka była Pani ulubionym przedmiotem w szkole podstawowej?

Pani Dyrektor:  W  szkole  podstawowej  lubiłam  kilka  przedmiotów,  ale  już  w  szkole  średniej  

najbardziej lubiłam matematykę.

Dziennikarka: Uważa Pani, że praca nauczyciela jest trudna? Jeżeli tak, to dlaczego?

Pani Dyrektor:  Każdy zawód ma swoje wady i zalety. W przypadku pracy nauczyciela trudność  

polega przede wszystkim na tym, żeby młodego człowieka dobrze wychować.

Dziennikarka: Czy nasza szkoła jest Pani pierwszą szkołą po ukończeniu studiów?

Pani Dyrektor: Tak, powiedziałabym nawet, że nasza szkoła to szkoła, w której byłam uczennicą  

i zaraz po ukończeniu studiów do niej wróciłam.

Dziennikarka: Czym się Pani kierowała wybierając stanowisko dyrektora szkoły? 

Pani Dyrektor:  Aby objąć stanowisko dyrektora szkoły, przystąpiłam do konkursu z nadzieją, że  

będę mogła coś dobrego dla szkoły zdziałać.

Dziennikarka: Czy jest Pani zadowolona z tej pracy? Czy trudno być dyrektorem szkoły?

Pani  Dyrektor:  Trudno  jest  być  dyrektorem  szkoły,  ponieważ  należy  umiejętnie  pogodzić  

wszystkich w atmosferze przyjaźni, tak, aby zarówno nauczyciele jak i uczniowie  

chętnie wracali do szkoły.

Dziennikarka: Z jakimi problemami najczęściej przychodzą uczniowie do Pani?

Pani Dyrektor:  Uczniowie przychodzą najczęściej wówczas,  kiedy dzieje  im się krzywda, za co  

jestem im bardzo wdzięczna, bo każdy ma prawo do bezpieczeństwa i ochrony.

Dziennikarka: Czego oczekiwałaby Pani od uczniów naszej szkoły?

Pani Dyrektor: Będąc na bieżąco po przeprowadzonej w naszej szkole ankiecie, z której wynika, że  
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uczniowie się nie szanują, jednym z moich oczekiwań byłoby, aby się szanowali  

i mieli lepszy kontakt ze sobą. 

Dziennikarka: Jakie są Pani zainteresowania, w jaki sposób lubi Pani spędzać czas wolny?

Pani Dyrektor:  Swój wolny czas spędzam na czytaniu książek, spacerowaniu po lesie, w górach  

lub też, jak w ostatnim czasie, nad morzem.

Dziennikarka: Czy lubi Pani czytać? Jaka jest Pani ulubiona książka?

Pani Dyrektor: Lubię czytać różne książki, zarówno psychologiczne jak i kryminalne z dawką 

dobrego humoru. Sentymentem darzę książki pani Chmielewskiej.

Dziennikarka: Czy chciałaby Pani, aby w naszej szkole była wydawana gazetka?

Pani Dyrektor:  Jak najbardziej, jednak pod warunkiem przestrzegania prywatności. 

Dziennikarka: Dziękujemy za rozmowę. Do widzenia.

Wywiad przeprowadziły: Kinga Grzebyta i Michalina Matuszczak

Konkursy w naszej szkole

 Uczniowie licznie  i  chętnie biorą udział w konkursach. Wiele emocji wzbudził konkurs 

pięknego czytania i konkurs recytatorski. Członkowie kółka dziennikarskiego zdobyli na ten temat 

kilka informacji.

Pod koniec października w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się konkurs pieknego czytania 

dla uczniów  klas 2 - 6.  Każdy uczestnik miał za zadanie przeczytać wylosowany fragment książki. 

Uczniowie prezentowali swoje umiejętności w szkolnej bibliotece. Tak samo było w listopadzie. 

Wtedy  do  biblioteki  szkolnej  zawitali  uczestnicy  konkursu  recytatorskiego  z  klas  1-  6.  W ich 

wykonaniu zabrzmiały wiersze Jana Brzechwy.

Uczestnicy z klas szóstych chętnie rozmawiali z nami po konkursie. Na pytanie: Dlaczego  

zgłosiłaś/łeś się do tego konkursu? część osób odpowiedziała, że chce rozwijać swoje umiejętności. 

Niektórzy jednak twierdzili, że namówili ich do udziału koledzy i nauczyciele. 
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Jak to wyglądało dokładnie, dowiemy się z diagramu.

 3/4 uczestników przed wystąpieniem denerwowało się. Wszystkie osoby biorące udział 

w konkursie twierdziły, że nie były pewne siebie, chociaż liczni mieli nadzieję...

Po długich oczekiwaniach oraz trudnych decyzjach, w końcu ogłoszono zwycięzców. Na 

poziomie klas 6 dwukrotnym zwycięzcą został Eryk Kaliński z klasy 6d. Zajął on pierwsze miejsce 

w konkursie pięknego czytania i drugie miejsce w konkursie recytatorskim.  Przeprowadzono z nim 

wywiad.

Dziennikarka: Kto Cię namówił do udziału w konkursach?

Eryk: Sam się zgłosiłem.

Dziennikarka: Co czułeś na myśl o wystąpieniu?

Eryk: Byłem trochę przejęty, ale ogólnie dobrze.

Dziennikarka: Czy spodziewałeś się zwycięstwa?

Eryk: Nie wierzyłem do końca w swoje zwycięstwo, 

         ale spodziewałem się dobrego miejsca.

Dziennikarka: Nie pierwszy raz występujesz w tego typu konkursach, jak bywało przeszłości?

Eryk: Tak, występowałem już w takich konkursach na poziomie szkolnym, gminnym 

i wojewódzkim.

Dziennikarka: Jak się czujesz jako zwycięzca?

Eryk: Rewelacyjnie.

Dziennikarka: Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Jola Zakrzewska i Zuzia Holewińska z 6a
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Urszula Pawlak kl. 6b

Z ciekawego życia szóstoklasisty

Bycie szóstoklasistą ma swoje plusy i minusy ! 

Z jednej strony jesteśmy najstarsi w tej szkole. Z drugiej strony nauczyciele ciągle mówią 

o testach i zadają man mnóstwo zadań domowych.

Na testach próbnych wcale nie było tak strasznie. Oczywiście, zawsze jakiś stres jest, ale 

gdy zaczniesz  pisać,  zapominasz  o zdenerwowaniu  i  skupiasz się  na rozwiązywaniu  zadań.  Po 

zakończeniu pisania wychodziło się z sali spokojnie. 

Jeżeli chodzi o gimnazjum, to nie mogę dojść do porozumienia z rodzicami do której szkoły 

pójdę.  Mama chce żebyśmy poszły (ja  i  moja  siostra)  gdzieś  z  wykładowym angielskim,  tacie 

zależy, żeby było blisko, a my chcemy iść razem z naszymi przyjaciółkami.

Pomimo wielu zadań domowych znajdujemy dla siebie czas wolny. Zimą bardzo popularne 

stało się chodzenie na łyżwy. Niektórzy chodzą do kina, inni na zakupy, a cała reszta chodzi bez 

celu po mieście.

Zainteresowania  mamy  różne.  Część  dziewczyn  kręci  sport  i  taniec.  Inne  cały  czas 

rozmawiają  o  ciuchach  i  chłopakach.  Są  jednak  takie,  które  umieją  to  połączyć.  

Chłopacy są podzieleni na trzy gatunki !!! 

1. Sportman - na przerwach gada głównie o sporcie, a już szczególnie kocha piłkę nożną.

2.  Maniak komputerowy - całe przerwy gra na kmórce, albo chwali się, że przeszedł 

 następny poziom w grze. W domu cały dzień siedzi przed komputerem.

3. Kujon - nie lubi sportu. Ma same 5 i 6.

Pomimo naszej inności, potrafimy razem spędzać czas (czasami).

Szkoła na wesoło
- Jasiu, kto jest najbardziej leniwy w twojej klasie?
- A co to znaczy: leniwy?
- To taki ktoś, kto nic nie robi, tylko patrzy jak pracują inni.
- Pani nauczycielka!
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Bajki w 5b piszemy sami !!!

Julia Jewstard 
Misiaczek i goście

Zaprosił Misiaczek swoich gości,
którym zazdrościł wielkiej mądrości.
Chciał się od nich czegoś dowiedzieć,
lecz oni nie chcieli mu nic powiedzieć. 
Poczęstował miodem, prawił komplementy,
lecz każdy z nich milczał jak zaklęty.
W końcu goście się znudzili, 
drzwiczki trzasnęły i wszyscy wybyli.
Poskarżył się Misiaczek mamie,
która robiła właśnie śniadanie.
Skłamał Miś mały,
że liski zazdroszczą mu wiedzy.
Mama wyczuła kłamstwo synka
zanim upłynęła godzinka
i poszła przeprosić lisków kilka.
Morał z tego taki, że kłamstwo, nawet najlepiej zaplanowane wyda się !!!

Lena Urbańska 
Po południu w ciemnym lesie
pewien gołąb wieści niesie.
Leci pędem do sowy
i szykuje się do mowy.
Na gałęzi siada 
i tak opowiada:
– Czy widziałaś tego Jasia,
co dziś rano pobił Stasia?
Ta z wściekłości brwi uniosła,
dźwięcznym głosem krzyk podniosła:
– To głupota i niedorzeczność,
on chyba nie wie co to jest grzecznosć!
A jaki morał z tej bajki jest - 
homo homini lupus est.
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Dominik Buchting 
Dziwna sprawa

Pewnego wieczoru,
ciocia Antka,
zza Siedmiogórogrodu w odwiedziny,
do niego się wybrała.
Antek w szkole zły dzień miał,
dostał jedynkę, dwie dwóje,
no i jedną tróję.
Mamie to wszystko powiedzieć chciał,
lecz Ciocia weszła i rzekła:
- Ryby i dzieci głosu nie mają.
Później na lekcji Antek się dowiedział, 

że ma prawo do mówienia !
W domu awantura wielka,
dzwonią do Cioci, niech tu przyjeżdża.
Ona zdziwiona tym zaproszeniem,
jedzie czym prędzej,
jest jej coraz weselej.
W gościnie słysząc jakie prawo złamała,
wielkie oczy zrobiła i przeprosiła.
Od tej chwili ciocia Antka już wie,
że dopuszczać dzieci do głosu wcale nie jest źle.

Zuzanna Reflandowska
Pewnego ranka 
Franek powiedział do Janka:
- Chodź ze mną na plac Janku!
Zgodził się kolega: Dobrze Franku.
Poszli na placyk i Franek Janka bić zaczął. 
Nagle Janek się wyrwał, odwrócił i powiedział:
- Nie rób Franku drugiemu co tobie niemiłe! 
I tak się ich przyjaźń skończyła.
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Kto zgadnie co to znaczy?

rys. Kinga Grzebyta 4b rys. Kinga Grzebyta 4b

rys. Jakub Serafin 4b rys. Dawid Job 4b

Odpowiedzi prosimy umieszczać w skrzynce Samorządu !
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Święto Zakochanych – Walentynki
obchodzi się 14 lutego w dniu świętego Walentego.  

Święto  wywodzi  się  z  kultury  anglosaskiej,  ma  ponad 

pięciowiekową tradycję,  a święty Walenty patronuje mu od około 

XV  wieku.   Jest  on  patronem   chorych  na  epilepsję  i  choroby 

umysłowe. Dlaczego obrano go także patronem zakochanych? 

Zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta rzymskiego, zwanego 

Lupercalia, obchodzonego w dniach 14 i 15 lutego. Było to święto ku czci Junony, rzymskiej bogini 

kobiet  i  małżeństwa,  jak również Pana – boga przyrody.  Chrześcijaństwo zachowało to święto, 

przypisując mu nowego, ale równie ważnego i silnego patrona - świętego Walentego. 

Dziś za pierwowzór św. Walentego uważa się dwie postacie: kapłana Walentego, który za 

panowania cesarza Klaudiusza II Gota został skazany na śmierć za udzielanie narzeczonym ślubu 

chrześcijańskiego. Stracono go w dniu 14 lutego (legenda głosi, że zaprzyjaźniwszy się z córką 

więziennego strażnika pokochał ją, a idąc na śmierć, pozostawił jej na pożegnanie liść o kształcie 

serca podpisany Od twojego Walentego) Drugi wzór stanowi biskup miasta Terni w Umbrii, który 

jako pierwszy pobłogosławił  związek  małżeński  między poganinem i  chrześcijanką,  a  stracony 

został podczas prześladowań chrześcijan.  Może chodzić także o jedną i tę samą postać. 

W dniu św. Walentego wyrażanie uczuć ma charakter świąteczny. Wysyłane listy z 

wyznaniami miłosnymi czy drobne symboliczne prezenciki – Walentynki, ofiarowuje się zwykle 

anonimowo,  a na pamiątkę legendy podpisuje się je jedynie Twój Walenty czy Twoja Walentynka. 

Walentynki w Polsce to bardzo sympatyczne i ciepłe święto. Staramy się aby nasi ukochani 

dowiedzieli się o uczuciu, którym ich darzymy. Pamiętajmy, że miłość i pamięć możemy tego 

dnia okazać każdemu – chłopcu czy dziewczynie, którzy się nam podobają, rodzicom, 

dzidkom, rodzeństwu, koleżankom i kolegom…

A więc cieszmy się Świętem Zakochanych! 

Opracowanie: Weronika Młynarczyk, kl.4b

9



Inter – odgłosy z Cieszkowianki   -   Stopka redakcyjna
Adres redakcji:  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego 

   ul. Żabikowska 40 Luboń

Komitet redakcyjny

Korekta i skład komputerowy: Alicja Walenciak – Galińska.

Zapraszamy chętnych do współpracy!
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Redaktor naczelny: 
Kinga Grzebyta kl. 4b

Zastępca redaktora: 
Michalina Matuszczak kl.4b

Julia Jewstard 5b Alicja Pawlak 6b

Urszula Pawlak 6b Jolanta Zakrzewska 6a Zuzanna Holewińska 6a

Weronika Młynarczyk 4b


