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Nasza gazetka jedną z najlepszych w Polsce

Nasza szkoła brała w lutym udział w pierwszej edycji konkursu dla redakcji 
gazetek  szkolnych  w  ramach  programu  Junior  Media.  Znaleźliśmy  się  w  gronie 
4 zwycięskich szkół z województwa wielkopolskiego i tym samym w gronie 50 szkół 
z  całej  Polski.   W  nagrodę  otrzymaliśmy  250  egzemplarzy  naszej  gazetki 
wydrukowanej w drukarni Głosu Wielkopolskiego.

Szkolni  dziennikarze  są  bardzo  zadowoleni  z  sukcesu,  który  wspólnie 
osiągnęli. W Cieszkowiance znalazło się wielu zdolnych uczniów, którzy posiadają 
wiedzę,  umiejętności  i  są chętni  do wspólnej  pracy.  Uczniowie mają potencjał do 
tego, aby zbierać różne informacje i redagować gazetkę. Pisząc do gazetki i tworząc 
jej wizerunek, jesteśmy dumni, że nasza praca nie idzie na marne i została doceniona 
przez fachowców. Cieszymy się ze wspólnie osiągniętych sukcesów i obiecujemy, że 
nadal będziemy solidnie pracować, zarówno nad wyglądem naszej gazetki, jak i nad 
treścią jej artykułów.

Redaktor naczelny: Magdalena Różańska, kl.5b.

Koniec karnawału !!!
Dnia 3 marca, w tłusty czwartek, uczniowie klasy 5b pod opieką pani Alicji Walenciak-

Galińskiej udali się do Biblioteki Miejskiej na prelekcję pt. Karnawał wczoraj i dziś.
Mieliśmy możliwość zapoznania się z historią powstania karnawału oraz z jego przebiegiem 

w innych krajach. Gospodarzem spotkania była pani Katarzyna Gauza, która posiadała ogromną 
wiedzę na ten temat i w ciekawy sposób przekazała nam te informacje. Dowiedzieliśmy się, że 
słowo karnawał pochodzi ze starożytnego Rzymu i tam był obchodzony ku czci boga Saturna. 

Mieliśmy również okazję obejrzeć ręcznie robione maski, które podczas karnawału stanowią 
niezbędny element stroju. Maski bardzo się nam podobały. 
Całe  spotkanie  minęło  w  miłej  atmosferze.  Uważam,  że  takich  spotkań,  dotyczących  różnych 
tematów  powinno  być  więcej.  Dają  one  uczniom możliwość  zdobycia  informacji  i zobaczenia 

czegoś ciekawego. 

Tekst napisała: Magda 
Różańska, kl.5b

Na zdjęciu w masce 
karnawałowej Julia 
Ciesielska z kl.5b

Poniżej zdjęcia 
uczniów kl.5b w 
Bibliotece Miejskiej





Ach te kobiety !!!
(Dowiedzieliśmy się na spotkaniu 
poświęconym zabawom w czasie karnawału.)

Każda  kobieta  walczyła  o  to,  aby jak  najlepiej  wyglądać  i  mieć  jak  najlepszą  suknię  balową. 
Niektóre gotowe były popadać w długi i przez cały rok je spłacały, niektóre bankrutowały przez 
suknie  i  biżuterię,  po  to,  aby  na  balu  pięknie  wyglądać.  Bogatsi  ludzie  sprowadzali  stroje 
karnawałowe z Paryża. Kobiety stroiły swoje kreacje kwiatami i owocami. 
W  dawnych  czasach  w  Polsce  najczęściej  tańczono:  mazura,  krakowiaka,  walca.  Walc  był 
pierwszym tańcem tańczonym, a nie chodzonym.

 
Kornelia Kolibska, kl.5b

Dnia  8  marca,  jak  co  roku, 
obchodzony był Dzień Kobiet. 

Chłopcy w swoich klasach indywidualnie 
obdarowali   koleżanki  upominkami.  Koledzy 
z mojej  klasy  zrobili  nam  miłą  niespodziankę, 
wręczając pachnące błyszczyki do ust i  kwiatki. 
Dziewczyny  były  bardzo  miło  zaskoczone  tym 
faktem i życzeniami, które koledzy im złożyli.

Tego  dnia  w  szkole  panowała  wesoła 
atmosfera. Dziewczyny cieszyły się, że chłopacy 
pamiętają jeszcze o Dniu Kobiet .

Magdalena Różańska, kl.5b

Kobieta dziś

Współczesne kobiety dobierają do siebie kolory. Coraz częściej noszą ubrania podkreślające 
ich urodę, natomiast młode dziewczyny wiedzą jak się pięknie pokazać, ale nie kontrowersyjnie. 
Coraz częściej  widać,  że  kobiety łączą styl  z  lat  80 -  tych ze współczesnym, co bardzo ładnie 
i przebojowo wygląda. 

Jednym słowem mówiąc, kobiety i dziewczyny wiedza jak się dobrze i ładnie się ubrać. 

Marta Murawska, kl. 6b

Moda wśród najmłodszych kobietek

Oczywiście ubrania z wizerunkiem Kitty. 

Film Hallo Kitty jest ostatnio wśród najmłodszych bardzo popularny i dowodem na 
to są ilustracje uczniów z klas pierwszych. 
(Nie wszystkie prace się zmieściły – dalszy ciąg za miesiąc)



Rys. Wiktor Idziak, kl.1e

Rys. Zuzanna Waligórska, kl.1e Rys.  Magda Paradowska, kl. 1e 



Rys. Gabrysia Matuszczak, kl. 1e Rys. Zosia Beszterda, kl. 1e

Rys. Liliana Marciniak, 1e Rys. Ola Jakubowska, 1e



Wizyta w Teatrze Wielkim

We wtorek, 15 marca 2011 roku, uczniowie klas 4d i 4b wyjechali do Teatru 
Wielkiego  w  Poznaniu.  Celem  wycieczki  było  obejrzenie  opery  pt.  Brundibar 
i zwiedzenie teatru. 

Spektakl  opowiadał  o  dwójce  rodzeństwa.  Dzieci  potrzebowały  mleka  dla 
swojej  chorej  mamy. Niestety nie było ich na nie stać.  Rodzeństwo zaczęło więc 
śpiewać i tańczyć na ulicy, myśląc, że ktoś doceni ich starania i da im parę złotych. 
Jednak  nie  udało  im  się  zebrać  ani  grosza,  bo  podstępny  Brundibar  wszystkich 
zahipnotyzował  i  kazał  im robić  to,  co  im karze.  Na  pomoc  dzieciom przyszedł 
wróbelek,  kot  i  pies.  Wspólnie  pokonano  Brundibara  i  jego  złą  moc.  Dzieci 
otrzymały mleko dla matki i szczęśliwe wróciły do domu. 

Przedstawienie było niezwykłe. Potwierdziło fakt, że dobro zawsze wygrywa 
ze złem, a każdy z dobrymi intencjami osiągnie swój cel. 

Po przedstawieniu zrobiliśmy sobie zdjęcie z jednym z aktorów - Brundibarem. 
Później poszliśmy obejrzeć kulisy i garderoby. 

Wycieczka bardzo nam się podobała i chętnie pojedziemy do Teatru Wielkiego. 

Aleksandra Michalak, kl.4d





W środę popielcową rozpoczął się Wielki Post.

Jest  to  czas  pokuty  przygotowujący  do  przeżycia  najważniejszych  dla 
chrześcijan – Świąt Wielkanocnych. Czterdziestodniowy Wielki Post w Kościele jest 
traktowany jako czas pokuty i nawrócenia. 

W naszej szkole odbyły się wielkopostne rekolekcje szkolne.
Dziennikarze zebrali na ten temat wiadomości.

Rekolekcje to w kościele rzymskokatolickim kilkudniowy okres poświęcony 
odnowie duchowej. W SP 2 odbywały się one od 16 do 18 marca 2011r. Uczniowie 
klas 4 - 6 wykonywali w szkole prace pod tytułem Recepta  na świętość, na których 
każdy wypisał swoje dobre rady jak wyleczyć siebie i innych ze smutku, braku sensu 
życia, nudy, leku i rozpaczy. Obejrzeliśmy też prezentację  Jan Paweł II - Człowiek  
wszechczasów.  Efektem  były  plakaty  o  papieżu  i  jego  drodze  do  świętości. 
Odpowiadaliśmy również na  pytania  dotyczące jego życia,  co  przybliżyło nas  do 
przygotowań  beatyfikacji  Sługi  Bożego  Jana  Pawła  II.  Dzieci  z  klas  pierwszych 
kolorowały obrazki przedstawiające papieża. Klasy drugie wykonywały plakaty Jan 
Paweł II  w oczach dziecka,  a  trzecie -  budowle związane ze słynnym Polakiem. 
Uczniowie  klasy  2  i  3  rozwiązywali  jeszcze  test  o  bł.  E.  Bojanowskim,  a  klasy 
pierwsze  wykonywały  prace  plastyczne:  Serce,  które  wszystko  widzi,  słyszy,  jest  
chętne do pomocy oraz Okulary wiary. 

W kościele pw. św. Barbary, dokąd też się udawaliśmy,  rekolekcje prowadził 
ks. Rafał Nowak - wikariusz tejże parafii. Oglądaliśmy tam grupę młodzieży, która 
odgrywała  scenki  nawiązujące  do  tematu  rekolekcji.  Pojawiły  się  osoby 
ucharakteryzowane  na  króla  Dawida,  św.  Monikę,  św.  Weronikę  i  Mojżesza. 
Z kościoła weszliśmy do kaplicy sióstr, gdzie usłyszeliśmy o założycielu ochronki dla 
biednych dzieci - Edmundzie Bojanowskim.

Główną  myślą  naszego  rozważania  rekolekcyjnego  było  odnalezienie  przez 
każdego z nas swojego talentu i jego dobre wykorzystanie. 

Rekolekcje  zakończyliśmy  wspólną  piątkową  Mszą  świętą.  Czas,  który 
przeżyliśmy, został przez nas dobrze wykorzystany i przybliżył do odkrywania w nas 
sensu świętości w naszym codziennym życiu. 

Dziennikarze SP2



W dniach od 16 do 21 marca w naszej szkole realizowaliśmy projekt Absolwent 
Połączył się on także z Dniem Wiosny

Dni od 16 do 18 marca oraz 21 marca 2011roku przeznaczone były również na realizację 
projektów.  Uczniowie  klas  4  –  6  pracowali  w  ramach  projektu  Absolwent.  Pierwszego  dnia 
zapoznali  się  z  pojęciem  absolwent,  przygotowywali  pytania  do  wywiadów  z  absolwentami 
Cieszkowianki oraz wykonali mapę mentalną na temat wymarzonych zawodów i plan, który miał 
ułatwić  dotarcie  do  obranego  celu.  Nawiązaliśmy  współpracę  z  absolwentami  naszej  szkoły 
i kolejnego  dnia,  kiedy  do  nas  przybyli,  uczniowie  przeprowadzili  wywiady  z  nimi.  Tak  było 
w klasach  czwartych.  Starsi  sami  wybrali  się  do  Gimnazjum  nr  2,  aby  porozmawiać 
z absolwentami. Niektórzy uczniowie poszli do remizy strażackiej i przeprowadzili  wywiady ze 
strażakami. Powstały też liczne prace plastyczne, które zdobią korytarze naszej szkoły.

Uczniowie  młodszej  grupy  wiekowej  realizowali  projekt:  Bliscy  nam  wielcy  Polacy, 
przyłączając  się  tym  samym  do  projektu  edukacyjnego  starszych  kolegów.   Poznawali  lub 
przypominali  sobie  sylwetkę  Augusta  hr.  Cieszkowskiego  oraz   historię  szkoły.  Klasy  trzecie 
przygotowywały  się  do  przeprowadzenia  wywiadów  z  absolwentami  naszej  szkoły.  Wykonano 
wiele plakatów i prac plastycznych na temat: Nasza szkoła.

Zwieńczeniem  działań  projektowych  była  wystawa  wszystkich  prac  podczas  szkolnego 
święta Dnia Patrona (21 marca).  Młodsza społeczność szkolna tego dnia,  tradycyjnie ubrana w 
swoje  szkolne  kolorowe  koszulki,  spotkała  się  na  sali  gimnastycznej,  gdzie  obejrzano  scenkę 
o szkolnym  patronie,  przygotowaną  przez  p.  H.  Trochimiuk  i  klasę  3b.  Pani  wicedyrektor 
E. Nowakowska  przy  współudziale  prowadzącej  uroczystość  p.  M.  Haenel  wręczyła  dyplomy 
i medale oraz puchar zwycięzcom szkolnego turnieju piłki nożnej na poziomie klas trzecich.

Starsi  uczniowie też,  poza  zwieńczeniem projektu,  rywalizowali  w konkursie  o  patronie 
i uczestniczyli w koncercie wiosennym. 

Dorota Michalak
 i Dziennikarze SP2

W ramach projektu – wizyta w remizie strażackiej.



Działo się w zerówce pierwszego dnia wiosny.

Zawitali  do Cieszkowianki członkowie Sekcji  Historycznej Towarzystwa Miłośników 

Miasta Lubonia - Przemysław Maćkowiak i Sławomir Kulczyński przebrani w historyczne 

mundury związane z latami drugiej wojny światowej. 

Dzieci też się  przebierały...



Wiosna, wiosna – ach to Ty?

Rys. Paulina Ciesielska, kl. 5b
21 marca pierwszy dzień wiosny

Rys. Klaudia Sadowska, kl.5b



26 marca - szósty dzień wiosny!?



Dziennikarze rozpoczynają projekt edukacyjny

Świat ma co najmniej tysiąc wiosek i miast
List w życiu człowiek pisze co najmniej raz

Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone... 
Skaldowie

Medytacje wiejskiego listonosza
 

Projekt edukacyjny: Ludzie maile piszą...

Jedną z najczęściej stosowanych obecnie form przekazywania informacji jest e- mail. Listy 
przesyłane pocztą elektroniczną niczym w zasadzie nie różnią się od listu tradycyjnego, poza tym, 
iż pisane są na komputerze (list - nie mylić z krótką informacją, wiadomością przekazywaną przez 
Internet). Niestety młode pokolenie wychowane na e- mailach nie zważa już tak na poprawność 
językową i interpunkcyjną. Tymczasem te zasady są cały czas aktualne i forma pisania od nich nie 
zwalnia. 

Nasza szkoła zaadoptowała dziesięcioletnią dziewczynkę Inę z Kamerunu i ze sprzedaży 
puszek  aluminiowych  będziemy  opłacać  jej  kształcenie.  Zadaniem  dziennikarzy  jest 
korespondować z nią. W pierwszym liście chcemy przedstawić swoją szkołę, jej historię, patrona, 
nasze  zainteresowania  i  wartości,  jakimi  się  kierujemy.  Powstaną  również  prace  plastyczne 
i zdjęcia.

Alicja Walenciak - Galińska

Piękna nasza szkoła cała
W marcu zbieramy wiadomości o historii szkoły i o jej patronie 

Przedstawienie o Auguście hr. Cieszkowskim – marzec 2011 r.



Rys. Magdalena Różańska, kl. 5b



Kościół w Wierzenicy, w którego podziemiach pochowany jest  August hr. Cieszkowski.



Historia starożytnego Rzymu inaczej

Dnia 24 marca w kl. 5b 
odbyła się lekcja prowadzona 
przez panią Monikę Musielak 
–  Hayer.  Dotyczyła  ona 
historii  starożytnego  Rzymu. 
Pracowaliśmy  w  grupach. 
Przebraliśmy  się  w  stroje 
z tamtych  czasów  i  wszyscy 
byli  bardzo  zaangażowani 
w swoją  pracę.  Uczniowie 
mieli  świetne  pomysły  na 
realizację  wybranego  przez 
siebie  tematu.  Mogli 
w ciekawy  sposobów 
zapoznać  się  z  życiem 
i obyczajami  mieszkańców 
Rzymu.

Jednogłośnie 
stwierdziliśmy, że właśnie w taki sposób powinny odbywać się lekcje  Dzięki temu uczniowie mają 
możliwość zdobycia wiedzy w inny i ciekawy sposób.

Magdalena Różańska, kl. 5b



Nadal zapraszamy do podawania pomysłów 
jak radzić sobie z wulgarnym słownictwem.

Rys. Kinga Grzebyta, kl.6b



Od niedawna  zaczęłam się  przyjaźnić  z  Antkiem.  Był  bardzo  mądry,  zabawny,  niestety 
posiadał jedną wadę… zawsze używał wulgaryzmów. Bardzo mi to przeszkadzało. Uważałam, że 
wulgaryzmy to bardzo brzydki sposób wyrażania swoich uczuć. Antek jednak sądził inaczej. 

Na jednej z przerw zauważyłam, że Antek krzyczy na małego chłopca, który przypadkiem 
wbiegł na niego. 
-  Co ty robisz Antek?!- spytałam go przerażona. 
-  No co, wleciał na mnie!!! - krzyknął Antek. Znowu zaczął przeklinać. 
Odciągnęłam Antka od chłopca i powiedziałam: 
-  O co chodzi Antek??? Znowu zaczynasz przeklinać???
-  Trzeba było temu chłopakowi przymówić do rozsądku!!! 
-  Ale dlaczego w taki agresywny sposób? 
-  Bo tak, a co? 
-  Możesz nie używać takiego słownictwa, to wszystkim przeszkadza???
-  Odczep się, to przeszkadza tylko tobie, a mi nie!!! 

Tego już było już za wiele. Byłam bardzo zła. Nie wiedziałam co mam zrobić. Po szkole 
poszłam do Ewy, mojej najlepszej koleżanki by opowiedzieć jej co się zdarzyło. 
-  Antek dzisiaj znowu przeklinał na przerwie - powiedziałam Ewie. 
-  Serio???- spytała zdziwiona Ewa. 
-  Tak, tym razem krzyczał na małego chłopca, który przypadkiem na niego wbiegł. 
-  Myślałam, że już przestał.
-  No właśnie nie. Nie mam pojęcia co robić! 
-  Spokojnie, porozmawiaj z nim. 
-  Już z nim rozmawiałam, a on mnie zignorował. 
-  To  jutro  na  przerwie  podejdziemy  do  niego  całą  klasą,  może  zauważy,  że  to  wszystkim 
przeszkadza. 
-  Może… 

Następnego dnia na przerwie cała klasa i ja podeszliśmy do Antka. 
-  Antek musisz zrozumieć, że twoje wulgarne słowa przeszkadzają mi i całej naszej klasie. Prosimy 
ciebie żebyś przestał używać takiego słownictwa - powiedziałam, myśląc że po tych słowach Antek 
wszystko zrozumie.
-  CO??? Chyba żartujecie. Ja mam przestać przeklinać tylko dlatego, że wam to przeszkadza? 
-  My nie żartujemy. 
-  Odczepcie się!!!   
Antek szybko odbiegł od nas, a my zdziwieni zostaliśmy sami na środku korytarza. 
-  I co teraz zrobimy??? On nas nie słucha! - powiedziałam zmartwiona.
- Mam niezły pomysł. Za każdym razem gdy Antek będzie przeklinał, nie będziemy się do niego 
odzywać, będziemy go ignorować - powiedziała Paulina.
-  Dobry pomysł, do realizacji planu przystąpimy jutro. 

Tydzień później zauważyłam, że Antek zaczyna coraz rzadziej przeklinać. Podszedł do nas 
i powiedział: 
-  Słuchajcie - przepraszam was. Przestanę już tak mówić. Proszę odzywajcie się do mnie.
-  Na pewno przestaniesz??? - spytałam.
-   Tak,  oczywiście.  Zrozumiałem,  że  to  wam przeszkadza  i,  że  nie  powinienem myśleć  tylko 
o sobie. 

Od tego dnia Antek przestał używać wulgaryzmów. Bardzo się cieszyłam i nie tylko z tego, 
że w naszej szkole nie ma wulgaryzmów, ale też dlatego, że osiągnęliśmy cel RAZEM, całą klasą. 

Aleksandra Michalak, kl. 4d



Książka  pod  tytułem  Hania  Humorek 
została  napisana  przez  Megan  McDonald 
amerykańską  pisarkę,  autorkę  literatury  dla 
dzieci, urodzoną 18 lutego 1959 roku.

Głównym  problemem  poruszanym 
w książce  jest  chęć  zostania  sławną, 
oczywiście sławna chce być Hania Humorek. 
Myślę,  że  ta  książka  jest  interesująca  dla 
współczesnych czytelników, czyli dla dzieci, 
młodzieży, a czasem nawet dorosłych. 

Hania  Humorek  przyszła  do  szkoły 
w całkiem  normalnym  humorku,  niestety... 
Akcja toczy się bardzo wesoło i pomysłowo. 
Użyto w książce języka potocznego, a czasem 
nawet  nieporadnego.  Twierdzę,  że  plusem 
dzieła  jest  ciekawa  akcja  oraz  śmieszne 
powiedzonka Hani. 

Jest  to  moja  ulubiona  książka 
i z przyjemnością  zapraszam  do  jej 
przeczytania.

Julia Światłowska, kl. 5b

Pożeracze książek
Marta Murawska z 6b pisze o swojej pasji czytania książek.

Książki to piękna rzecz,
fantastyka, horror i przygoda też.
Jak książki czytać chcecie to
od razu mądrzejsi będziecie!!! 

Moim  ulubionym  gatunkiem  książek  jest  fantastyka  i  horror.  Dlaczego?  Ponieważ  nie 
sposób się nudzić. Często czytam w wolnym czasie.  Moją ulubioną książką jest  Rok Wilkołaka 
Stephena Kinga. Polecam ją dla osób o mocnych nerwach. 

Książka, którą również przeczytałam ma tytuł "Kroniki Spiderwick - Przewodnik Terenowy. 
Została  ona  wydana  w  2004r.  w  Warszawie.  Jej  autorami  są  Holly  Black  i  Tony  Diterlizlli. 
Diterlizlli to autor wielu książek i rysownik.

Głównym problemem książki jest to, że człowiek chce za wszelką cenę odkryć coś nowego 
na  świecie,  tak  jak  nasi  bohaterowie.  Myślę,  że  jest  on  interesujący  dla  czytelników.
Utwór  ma  tematykę  bardzo  rozwiniętą,  działającą  na  wyobraźnię.  Akcja  jest  pomysłowa 
i dynamiczna.  Język  ma  charakter  potoczny,  choć  raz  czy  dwa  zdarzyło  się,  że  autorzy  użyli 
wulgarnego języka.

Moim zdaniem warto tę książkę przeczytać Ma same plusy, co dodaje uroku temu dziełu.



Jeszcze o lutowych sukcesach sportowych

W środę, 16 lutego 2011 r. odbyły się mistrzostwa szkół podstawowych w piłce siatkowej 
dziewcząt. Cieszkowiankę godnie reprezentowały dziewczyny z piątych i szóstych klas w składzie: 
Adrianna  Owczarek,  Dorota  Małecka,  Weronika  Kalińska,  Agata  Stando,  Zofia  Tomaszewska, 
Wiktoria Pracz, Kinga Grzebyta, Dominika Pałka, Dominika Deska, Paulina Deska. To one toczyły 
bój o zwycięstwo. Dziewczyny walczyły z SP 1 oraz z SP 4.

Przed rozgrywkami wszystkie reprezentacje rozgrzewały się i ćwiczyły różne podania, aż 
nadszedł  czas  na  rozpoczęcie  turnieju.  Pierwszy  mecz  zagrała  nasza  drużyna  z  dziewczynami 
z SP1. Odniosłyśmy zwycięstwo. Drugi mecz przypadł nam z SP4 i obawiałyśmy się, że nie damy 
rady. Niestety miałyśmy rację. 

Ogólnie zajęłyśmy drugie miejsce i zostałyśmy obdarowane srebrnymi medalami i dużym 
pucharem. Byłyśmy szczęśliwe.  

Kinga Grzebyta, kl.6b



Marcowe sukcesy sportowe

9 marca w Gimnazjum nr 2 odbyły się mistrzostwa Lubonia w piłce koszykowej dziewcząt. 
Uczestniczyły w nich wszystkie lubońskie podstawówki. Naszą szkołę reprezentowały dziewczyny 
z piątych i szóstych klas. Oto nasz skład: Weronika Kalińska, Agata Stando, Klaudia Łukaszewicz, 
Wiktoria Pracz, Kinga Grzebyta, Dominika Pałka, Dorota Małecka, Michalina Matuszczak, Zofia 
Wierzbicka, Dominika Deska, Paulina Deska, Magdalena Wieczorek.

Udało nam się zdobyć pierwsze miejsce, co nie świadczy o tym, że się nie denerwowałyśmy. 
Oczywiście wraz ze zwycięstwem załapałyśmy się na dalsze rozgrywki, których gospodarzem była 
Mosina.  Turniej odbył się osiem dni później, a więc było trochę czasu na trening. Niestety skład 
drużyny musiał się zmienić ze względu na nieobecność kilku uczestniczek. Oto drugi, równie dobry 
skład:  Weronika  Kalińska,  Agata  Stando,  Zofia  Tomaszewska,   Klaudia  Łukaszewicz,  Wiktoria 
Pracz,  Kinga  Grzebyta,  Dorota  Małecka,  Michalina  Matuszczak,  Magdalena  Wieczorek,  Zofia 
Wierzbicka, Dominika Deska, Paulina Deska.

Tym razem w zawodach uczestniczyły grupy z Bnina, Mosiny oraz Puszczykowa. Walka 
była zacięta. Zajęliśmy drugie miejsce. O zwycięstwie Puszczykowa zadecydowała ilość zdobytych 
koszy we wcześniejszych meczach. Byliśmy bardzo blisko zwycięstwa, ale i tak cieszymy się ze 
srebra. 

Kinga Grzebyta, kl.6b



Rysunek z poprzedniego numeru przedstawiał pana Grzegorza Sokowicza. Prawidłową odpowiedź 
jako pierwsza podała Kinga Grzebyta z kl.6b.

Kogo przedstawia ten rysunek?
Odpowiedz prosimy przysyłać na adres: alicjaw@plusnet.pl 

mailto:alicjaw@plusnet.pl


Na platformie Junior Media już kolejny numer. Zapraszamy do czytania.

Wiadomość z ostatniej chwili!!!
Również  ten  numer  Odgłosów  znalazł  się  w  gronie  50  najlepszych  w  kraju 
w ramach  marcowego  konkursu  –  czekamy  na  wydrukowanie  gazety 
w drukarni Głosu Wielkopolskiego.

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

   ul. Żabikowska 40, Luboń
Redaktor naczelny: Magdalena Różańska, kl.5b
Korekta i skład komputerowy: Alicja Walenciak – Galińska


