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Witamy serdecznie w drugim numerze naszej szkolnej gazetki. Mamy
nadzieję, że wzbudziliśmy już ostatnio Wasze zainteresowanie i teraz też
przeczytacie to, co dla Was przygotowaliśmy. Zamieszczamy wywiad z Panią
Agnieszką Górną – nauczycielką języka polskiego w naszej szkole. O tym, jak
ciekawe jest życie szkolne powie nam pierwszoklasista! I jeszcze dużo innych
tematów pojawi się ... bo jest o czym pisać. Przedstawiamy ucznia kl. 5b,
Dominika Buchtinga, laureata wielu konkursów plastycznych. Opowiada on
o swoich przygodach z rysowaniem. Od obecnego numeru będzie też dbał
o oprawę graficzną naszego czasopisma.
Marzec to w naszej szkole miesiąc, w którym co roku mówimy o naszym
patronie Auguście hr. Cieszkowskim. Tak było i teraz. Przeczytajcie co
widzieliśmy i czego się dowiedzieliśmy.
Warto też podkreślić, że okres który obejmuje nasz dwumiesięcznik, to
czas Wielkiego Postu i Świąt Wielkanocnych. Zachęcam do przeczytania
naszych Inter – rozważań.
Na łamach czasopisma składam gratulacje naszej redakcyjnej koleżance Alicji Pawlak z kl.6b. Zajęła ona wysokie, drugie miejsce w IX Konkursie Złota
Żabka w dziedzinie języka polskiego i literatury .
Alicja Walenciak - Galińska

Wywiad z Panią Agnieszką Górną
Dziennikarka: Dzień dobry, nazywam się Julia Jewstrat i chciałabym przeprowadzić z panią
wywiad. Dlaczego wybrała pani pracę nauczycielki?
Pani Górna:

Zrobiłam tak dlatego, że lubię pracę z dziećmi.

Dziennikarka: Dlaczego chciała pani uczyć języka polskiego, a nie na przykład fizyki?
Pani Górna:

Jestem humanistką. Liczby są dla mnie zagadką.

Dziennikarka: Czy praca nauczyciela jest trudna? Dlaczego?
Pani Górna:

To bardzo trudna praca. Ponosi się odpowiedzialność za słowa, które się
wypowiada. Zawsze wymaga to ogromnej koncentracji.

Dziennikarka: Jakie wydarzenie z dzieciństwa utkwiło pani w pamięci?
Pani Górna:

Trudno mi powiedzieć. To był okres burzliwy i bardzo obfity w wydarzenia. Nie
potrafię wybrać jednego, konkretnego.

Dziennikarka: Mogłaby pani podać przepis na najlepszego nauczyciela? Co mogliby zrobić inni
nauczyciele, żeby być lubiani?
Pani Górna:

Myślę, że w tym zawodzie bardzo ważna jest umiejętność słuchania i empatia.
Czasami warto też uzewnętrznić swoje wewnętrzne dziecko, to pomaga.

Dziennikarka: Czy praca z dziećmi sprawia pani przyjemność?
Pani Górna:

Tak, ogromną przyjemność i satysfakcję, zawsze marzyłam o wykonywaniu tego
zawodu. Jeśli się lubi swoją pracę, to tak naprawdę człowiek się nie przepracowuje
ha,ha!

Dziennikarka: Czy podczas pracy w szkole miało miejsce jakieś wydarzenie, którego nie zapomni
pani do końca życia?
Pani Górna:

Pracuję w szkole dopiero cztery lata i każdy dzień przynosi niespodziankę. Do tej
pory najbardziej utkwiło mi w pamięci pożegnanie mojej ostatniej klasy. To był
bardzo wzruszający moment.

Dziennikarka: Czy chciałaby pani cofnąć się w czasie i usiąść znów w szkolnej ławce?
Pani Górna:

Czasami tak, ale tylko w tej z moich czasów, obawiam się, że w Waszej
rzeczywistości czułabym się zagubiona.

Dziennikarka: Dziękuję Pani za wywiad. Było mi bardzo miło.
Julia Jewstard kl. 5b

Z ciekawego życia pierwszoklasisty

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Inter - rozważania
Wielki Post rozpoczyna się od Środy Popielcowej, wtedy ksiądz posypuje nasze głowy
popiołem. Przygotowujemy się do Wielkanocy. Podczas Wielkiego Postu podejmujemy
postanowienia. Może to być zaprzestanie oglądania ulubionego serialu, wcześniejsze wstawanie,
gimnastyka, zaprzestanie plotkowania lub pomoc innym. Wielki Post nie jest czasem żałoby, wtedy
mamy dokonać refleksji, zastanowić się nad sobą... Mamy szansę wykazać się odpowiedzialnością.
Od Wielkanocy przeżywamy okres radości płynącej z mocy Zmartwychwstałego. Przenieśmy tę
radość w nasze codzienne życie!
Opracowanie: Zuzanna Holewińska, Jolanta Zakrzewska kl.6a

Po walentynkach

Wyznajemy swoje uczucia
Moja ukochana historio. Ciągle cię szukam, a Ty jesteś tak daleko. Oddalasz się ode mnie.
Uciekasz w zamierzchłe czasy. Ja jednak pamiętam o Tobie i nie zapomnę... To dla Ciebie żyję
w porządku chronologicznym.
Alicja Walenciak - Galińska

Drogi języku polski !
Dla Ciebie moje usta, dla Ciebie moje ręce i oczy widzące coraz więcej. Dla Ciebie moje myśli, dla
Ciebie moje słowa, którymi swoje serce chcę Tobie ofiarować. Dla Ciebie wszystkie kwiaty z mej
wyobraźni pól. Moje serce bez Ciebie nie zagra żadnych ról.
Kinga Grzebyta kl.4b

Jesteś moim ulubionym przedmiotem matematyko. Tyle się u Ciebie dzieje - mnożysz
i dzielisz, dodajesz i odejmujesz. Mnożysz moje chęci i odejmujesz trudności! Jesteś bardzo
logiczna, a zarazem magiczna. Lubię się z Tobą bawić i rozwiązywać kolejne zadania.
Albert Misiopecki 4b

Szybki, zwinny i gibki w-f-ie. Nigdy mi nie uciekniesz. Gonię za Tobą w kółko. Jak uda mi
się zatrzymać, gram z Tobą w dwa ognie. Jak mamy sprawdziany, bardzo się martwimy, ale Pani
nas wspiera. Dostajemy dużo piątek.
Wiktoria Pracz 4b

Moje kochane, kolorowe kredki, jestem bardzo szczęśliwa, kiedy na plastyce z Wami rysuję.
Mam nadzieję, że zawsze będziecie w moich rękach.
Joanna Przybylska 4b

Coś od Samorządu Uczniowskiego...
Na zebraniu SU w marcu omawialiśmy wyniki ankiety przeprowadzanej podczas rekolekcji.
Dotyczyła ona praw, jakie były łamane w naszej szkole. Okazało się, że najczęściej pojawiały się
odpowiedzi o braku szacunku. Naszym zadaniem jest zorganizowanie akcji, która sprawi, że
uczniowie będą się szanować. Mamy parę pomysłów:
- hasło tygodnia - w jednym tygodniu dana klasa wymyśla hasło dotyczące szanowania się,
raz w miesiącu samorząd wybierałby hasło miesiąca, klasa, która zaproponuje
najciekawszą pracę dostałaby jakąś nagrodę;
- demonstracja - uczniowie z transparentami, plakatami demonstrowaliby na przerwach;
- apel otwarty - przez radiowęzeł zostanie wygłoszony krótki, lecz treściwy tekst dotyczący
szacunku.
Planujemy wybrać jeden z pomysłów i 1 czerwca urządzić Dzień Szacunku. Wcześniej
każda klasa przygotuje o nim plakat.
Planujemy jeszcze akcję: Twój szczęśliwy numerek. Każdego dnia będzie wybierany
numerek, którego właściciel wg zapisów w dzienniku będzie zwolniony z odpowiedzi ustnych
i kartkówek.
Alicja Pawlak kl.6b

Szkoła na wesoło
- Proszę pani, nie mogę przeczytać, co pani napisała pod moim wypracowaniem...
- Napisałam - Pisz wyraźniej!

Strona Dominika Buchtinga
Nazywam się Julia Jewstrat, jestem dziennikarką Inter – odgłosów i chciałabym przedstawić mojego kolegę
Dominika Buchtinga. Poprosiłam go o opowiedzenie nam swej przygody związanej z malarstwem.

Moja przygoda malarska trwa już od moich narodzin. W wieku dwóch lat zacząłem rysować
długopisem jakieś bazgroły. Gdy miałem trzy latka zatrułem się farbami. Lecz dopiero w trzeciej
klasie uświadomiłem sobie, że lubię rysować. W tym samym roku zostałem laureatem mojego
pierwszego konkursu, w jakim brałem udział. W czwartej klasie zacząłem uczestniczyć w pracach
kółka rzeźbiarsko - plastycznego, które prowadzi Pani Anna Słonka - Moskwa. To jej zawdzięczam
moje sukcesy. Do tej pory zostałem laureatem dziesięciu konkursów plastycznych i trzech
komputerowo - graficznych. Największe emocje towarzyszyły mi podczas ogłoszenia wyników
pierwszego konkursu, gdy wszyscy bili brawa. Ale tak naprawdę, to nie zmagania konkursowe są
dla mnie najważniejsze – liczy się radość z rysowania!
Przedstawiam tutaj zdjęcia niektórych moich prac.
Są one wyrazem moich emocji i przeżyć. Kiedy coś mnie
poruszy, przelewam to na papier. Tak stało się, gdy
usłyszałem historię o Tytaniku.
Po opowieściach babci o wieży
Eiffla też powstał rysunek.

Przeczytanie
książki
geograficznej o jednej z kolorowych dzielnic w Brazylii,
spowodowało, że taką dzielnicę, jawiącą się w moich oczach,
narysowałem.
Najwięcej emocji budzi we mnie podróżowanie. Dobrze, że mam taką możliwość. To, co zobaczę,
jest dla mnie inspiracją. Nie zapominam jednak, że
przez malowanie można także oddać sens przenośny.
Takie znaczenie ma dla mnie wizerunek ogromnego
liścia. W ten sposób chciałem ukazać wielkość
przyrody.

Dziękuję za przeczytanie moich refleksji.

Wycieczka do Wierzenicy
27 marca 2009r odbyła się wycieczka do Wierzenicy. Uczestniczyli w niej wybrani z każdej
klasy uczniowie, min. członkowie kółka dziennikarskiego i historycznego. Chcieliśmy więcej
dowiedzieć się o naszym patronie Auguście hr. Cieszkowskim. Wierzenica to miejsce, gdzie on
mieszkał i gdzie został pochowany po śmierci.
Gdy dojechaliśmy, czekał już na nas ksiądz proboszcz
kościoła w Wierzenicy. Sensację wzbudził pies, który (jak się
później okazało należał do księdza) wszedł za nami
do świątyni. W starym, szesnastowiecznym, drewnianym
kościele duchowny opowiadał bardzo ciekawie, zarówno
o historii zabytku, jak i o zasługach Augusta Cieszkowskiego.
Jest tam też kaplica grobowa rodziny Cieszkowskich.
Betonowe schody prowadzą do krypty, gdzie znajduje się
pięć trumien. Mogliśmy tam wejść.
rys. Piotr Tórz 6d

Jak się dowiedzieliśmy, w kościele znajdują się
przedmioty pochodzące z dworku hr. Cieszkowskiego. Jest to

min. fotel w prezbiterium, na którym aktualnie siedzi p. Górna.
Oglądaliśmy cały budynek kościelny i wykonaliśmy
wspólne

zdjęcia.

Przedstawiciele

kółka

dziennikarskiego

przeprowadzili wywiad z księdzem. Udaliśmy się również do
rozpadającego się folwarku hrabiego. Uważamy, że była to bardzo
interesująca wycieczka.

Alicja Pawlak i Urszula Pawlak kl.6b

Wywiad z księdzem proboszczem parafii w Wierzenicy
Dziennikarka: Szczęść Boże. Jesteśmy uczennicami Szkoły Podstawowej im. Augusta
hr. Cieszkowskiego w Luboniu. Dziękujemy, że ksiądz zgodził się z nami
porozmawiać. Jak długo ksiądz jest proboszczem tej parafii?
Ksiądz: Proboszczem jestem 10 lat.
Dziennikarka: Czy droga do zostania osobą duchowną jest łatwa czy trudna?
Ksiądz: Jest inna.
Dziennikarka: Jakie wydarzenia z dzieciństwa wspomina ksiądz proboszcz najczęściej?
Ksiądz: Z dzieciństwa wspominam niewiele, mam dużo zajęć. Przypomina mi się pójście do
pierwszej klasy i później Pierwsza Komunia św. w 1965 roku. Kiedy niedawno zmarła
moja mama, byłem w swoim domu rodzinnym i wspominałem chwile tam przeżyte.
Dziennikarka: Czy służba duchownego w parafii jest trudna?
Ksiądz: Jest przyjemna.
Dziennikarka: Czy znana jest postać Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy?
Ksiądz: Tak, jest to postać bardzo znana, aczkolwiek mówienia o tym wybitnym człowieku nigdy
nie jest dosyć. Jestem przekonany, że parafianie wiedzą o Auguście Cieszkowskim bardzo
dużo.
Dziennikarka: Skąd ksiądz ma tak szerokie wiadomości o naszym patronie?
Ksiądz: Wydajemy przewodnik: „Wierzeniczenia”. Nazwa pisma związana jest z dobrodziejem
tego miejsca Augustem Cieszkowskim, bo to dzięki niemu było to miejsce serdeczności.
Opierając się na tradycjach i wartościach chrześcijańskich, jakie on również
reprezentował, staramy się wiedzieć o Cieszkowskim jak najwięcej.
Dziennikarka: W parafii jest piękny, drewniany kościół. Czy turyści przyjeżdżają go zwiedzać?
Ksiądz: Tak, dość dużo ludzi tu przyjeżdża. Teraz właśnie zaczyna się sezon. Przyjeżdżają
pielgrzymi i wycieczki, także szkolne.
Dziennikarka: Jakie ma ksiądz proboszcz zainteresowania i co lubi ksiądz robić w czasie wolnym?
Ksiądz: Bardzo lubię czytać. Kiedyś chodziłem po górach, ale od czasu, gdy miałem wypadek już
tak chodzić nie mogę.
Dziennikarka: Serdecznie dziękujemy za rozmowę. Wydajemy w szkole gazetkę. Czy zgodzi się
ksiądz na umieszczenie treści tego wywiadu w naszej szkolnej gazetce?
Ksiądz: Oczywiście.
Dziennikarka: Z Panem Bogiem.
Wywiad przeprowadziły: Kinga Grzebyta i Michalina Matuszczak z kl. 4b

Szkoła moich marzeń
O jakiej szkole marzą nasi uczniowie? Jakie wartości im się ze szkołą kojarzą? Jakich chcieliby zmian, co
cenią i szanują? Przeczytajcie !

Był piękny, wiosenny dzień. Właśnie wróciłam wykończona ze szkoły, gdzie pisałam
sprawdzian z matematyki i kartkówkę z historii. W domu usiadłam wygodnie w fotelu i zasnęłam.
Śniła mi się szkoła, ale nie taka, do której chodziłam. To była szkoła jak z bajki. Mieściła
się ona bardzo daleko, w jakimś afrykańskim kraju. Nie robiono tam sprawdzianów. Ciężkie
tornistry i zadania domowe nie doskwierały uczniom. Najdziwniejsze – nie było nauczycieli! Do tej
szkoły chodziły tylko dzieci i zwierzęta.
Uczniowie poznawali świat przyrody. Uczyli się zachowań i odgłosów groźnych
drapieżników, a od ptaków trudnej sztuki latania. Lekcja matematyki polegała na liczeniu pasków
u zebry i cętek lamparta. W zdumienie wprawiała lekcja rysunków. Uczniowie rysowali patykiem
po piasku. Na brzegu rzeki, z błota i gliny lepili różne budowle. Podczas lekcji wychowania
fizycznego delfiny uczyły dziewczyny nurkować, a małpy skakały z chłopakami po drzewach.
Największym powodzeniem cieszyły się spotkania ze szkolnym muzykiem. Pani Słowikowa, choć
bardzo wymagająca, wszystkim którzy podjęli próbę jej naśladowania w nagrodę dawała pawie
piórko.
Do trudnych należały także lekcje z tak zwanych języków obcych. Mowa orangutanów
i szympansów, choć może nie należała do najtrudniejszych, wymagała sprawności w rękach. Za to
opanowanie języka grzechotnika to była już sztuka!
Dziewczynki, i te duże, i te małe chętnie biegały na zajęcia z najnowszych trendów mody.
Kameleon nie tylko uczył je jak zmieniać ciuchy i dobrze wyglądać, ale także jak wtopić się w tło
i uniknąć niebezpieczeństwa.
W mojej szkole woźnym był słoń, który trąbieniem oznajmiał początek lub koniec lekcji. Na
przerwach dzieci kupowały w szkolnym sklepiku kokosowe mleko. Obiady przygotowywała na
ognisku stara lwica. Hitem dnia była zupa bananowa i pieczeń z daktyli i owoców kiwi. Nie
jedliśmy żadnych zwierząt. Wszyscy bowiem żyliśmy w wielkiej zgodzie. Nikt na nikogo nie
krzyczał, a za wykonane zadania lew – król zwierząt - wystawiał oceny. Jakie? Niestety nie wiem.
Ten piękny sen przerwała mi mama, która głośno zawołała: „Kinga wstawaj i zacznij
odrabiać lekcje!”
Oj, to był cudowny sen! Byłabym bardzo szczęśliwa, gdybym choć raz odwiedziła
afrykański kraj i lepiej poznała życie jego mieszkańców. Choć mam dopiero jedenaście lat, chętnie
oglądam przyrodnicze filmy, czytam encyklopedie zwierząt i staram się mieć same piątki
z przyrody, bo to pomoże mi kiedyś zostać przyrodnikiem i wielkim przyjacielem zwierząt.
Kinga Gawron kl.4c

Ile marzeń jest w głowie ucznia jeśli chodzi o szkołę? W moich wyobrażeniach szkoła to
duży, przestronny, ogrodzony budynek. Przechodząc przez bramę wpadam w zachwyt, patrząc na
klomby różnokolorowych kwiatów i krzewy. Wzdłuż ogrodzenia rosną ogromne tuje, a w środku
trawa. Za szkołą są pływalnie, korty tenisowe oraz boisko do gry w piłkę nożną. Gdy już dotarłem
do swojej sali i otworzyłem drzwi, zobaczyłem stanowiska pracy wyposażone w nowoczesny
sprzęt. Były tam krzesła, które same się odsuwały od stołu bez hałasu i nowoczesne komputery.
Nie zapomniano też w szkole o siłowni i basenie z ogromną zjeżdżalnią. O czym jeszcze można
marzyć? Trzeba się uczyć! Wiem, że nauka to potęgi klucz i tym kluczem otworzę sobie bramę
mojej przyszłości.
Mateusz Stachowiak kl. 5a
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Dnia 21 marca członkowie kółka dziennikarskiego przeprowadzili w szkole sondaż.
Wzięło w nim udział 30 osób na poziomie klas 4-6. Oto jego wyniki.
Ilość osób, które się wypowiedziały

30

Co przeszkadza Tobie w szkole?
przezywanie
hałas
niesprawiedliwe oceny
bałagan
brud
niemili nauczyciele
noszenie plecaków z sali do sali
zaczepianie
złe traktowanie przez starszych kolegów
krótkie przerwy
zepsute szafki
zła obsługa sklepiku
zmuszanie do spędzania przerw na boisku

ilość odp.
12
11
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

%odp
40,00%
36,67%
13,33%
10,00%
6,67%
6,67%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%

Jaki jest wg Ciebie najważniejszy pkt
z regulaminów szkolnych?
bezpieczeństwo
porządek
dbałość o wspólne mienie

ilość odp.
20
1
9

%odp
66,67%
3,33%
30,00%

Jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze?ilość odp.
miłość
11
zdrowie
10
przyjaźń
5
zaufanie
5
szczęście
2
pomoc
1
zgoda
1

%odp
36,67%
33,33%
16,67%
16,67%
6,67%
3,33%
3,33%

Jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze?
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Zapraszamy chętnych do współpracy!

