
Nr 15, kwiecień 2011r.

 2 kwietnia 2005r. zmarł Jan Paweł II. Pamiętamy o naszym 
wielkim Rodaku także w Cieszkowiance.  Odbył się  tu  konkurs 
plastyczny  dla  klas  drugich:  Jan  Paweł  II  w  oczach  dziecka. 
Pierwsze miejsce zajęła Emilia Węglarz z klasy 2b. Powyżej jej 
praca. Gratulujemy!



Ogłoszono też konkurs na album o Ojcu św. Janie Pawle II. 
Zamieszczamy zdjęcia fragmentów albumów zwycięzców. W tym 
konkursie  zwyciężyły:  Marta  Cieślak  z  kl.  3  c  (I  miejsce), 
Zuzanna  Juchacz  z  kl.  3e  (II  miejsce)  oraz   Julia  i  Jowita 
Jędrzejewskie z kl. 3c (III miejsce).Wyróżnione zostały: Patrycja 
Kubka z klasy 3d i Zuzanna Oleszak z klasy 3e.

 



S.  Lidia  napisała  do  nas  list,  jako do  rodziców adopcyjnych dzieci 
z Kamerunu. 

Garoua Boulai, 04.04.2011

Drodzy Opiekunowie naszych Dzieci!

Zbliżają się kolejne Święta Wielkanocne, życzę wiec Każdej i Każdemu z Was 
obfitości łask od Chrystusa Zmartwychwstałego, Jego Pokoju, Radości i Miłości. Niech 
Zmartwychwstały  Pan  błogosławi  każdy  wasz  wysiłek,  każdy  dzień  szarego  życia 
i przemienia go w słoneczny entuzjazm.

W  Polsce  teraz  wiosna,  my  tez  możemy  powiedzieć  ze  mamy  wiosnę,  bo 
kończy się pora sucha i zaczynają już padać pierwsze deszcze. Wypalone pola, które 
były  jak  pogorzeliska,  zaczynają  się  zielenić,  drzewa  też  wypuszczają  listki  i  robi 
się bardzo pięknie, za kilka tygodni wszędzie będą rozkwitać kwiaty. U nas są tylko 
dwie  pory  roku  sucha  i  deszczowa.  Pora  mokra  będzie  trwać  aż  do  końca 
października,  największe ulewy są we wrześniu i  październiku, wtedy pada nawet 
trzy lub cztery razy dziennie i to jest tak, jak w Polsce oberwanie chmury. Tutaj deszcz 
nie pada, ale spada, pól godziny lub 15 minut i  po deszczu, wychodzi słonce i po 
godzinie, dwóch już jest sucho.

W porze suchej nie ma ani kropli deszczu i wszystko wysycha, potem ludzie 
palą te duże trawy, żeby bydło mogło swobodnie przechodzić i się paść. W Polsce jest 
zima i wszędzie biało, a tutaj czarno, spalone trawy i krzewy, jest bardzo smutno. 
Temperatura jest bardzo zróżnicowana; w grudniu i styczniu jest najtrudniej, bo dnie 
są bardzo gorące temp. w pomieszczeniu do +35 stop. i więcej, a w słońcu więcej niż 
+50, natomiast w nocy spada do +15 i więcej, po takiej gorączce + 15 to jak mróz, 
wtedy bardzo dużo ludzi i dzieci choruje i umiera. Każda zmiana por roku jest bardzo 
mecząca, duszna i dzieci są bardzo rozdrażnione, nie mówiąc już o dorosłych. Potem 
marzec, kwiecień - temperatura się stabilizuje i noce są też bardzo gorące, że trudno 
spać z gorąca,  całkiem na północy misjonarze wynoszą łóżka na balkony, by choć 
trochę było czym oddychać. W porze deszczowej nie jest zbyt upalnie, klimat jest 
dosyć umiarkowany.

Jest teraz coraz więcej komarów, które roznoszą malarię, przedtem spałyśmy 
bez moskitier, teraz jest to niemożliwe, wieczorami żeby coś zrobić, trzeba szukać 
rożnych środków przeciw komarom,  by nie  być  doszczętnie pogryzionym, malaria 
i tak bardzo często nas dopada.

W  porze  mokrej  uczęszczanie  do  szkoły  jest  bardzo  utrudnione,  jeśli  rano 
mocno pada,  to  nie  przychodzą  dzieci  do  szkoły  lub  bardzo  się  spóźniają.  Dzieci 
chodzą do szkoły najczęściej w japonkach, a w porze mokrej jest bardzo dużo błota 



i od razu się  im urywają paski,  przychodzą też często całkiem przemoknięte i  tak 
siedzą aż do godz. 14 30 , co często kończy się malarią. 

Dzieci maja rożne odległości do szkoły; są te które mają kilka kroków i te które 
mają 4 – 5 km, bo przychodzą z pobliskich wiosek.

Wakacje zaczynają się  tak jak w Polsce w połowie czerwca, rok szkolny tez 
zaczyna  się  w  pierwszym  tygodniu  września.  Mają  też  dwa  razy  ferie  po  dwa 
tygodnie; raz w grudniu i teraz na koniec marca i początek kwietnia.

W szkołach ciągle brakuje pieniędzy na opłacenie nauczycieli,  wiec redukują 
klasy i w klasach jest do 100 i 130 uczniów, ławek jest za mało, więc siedzą na ziemi 
w kurzu. Jak się wejdzie do klasy,  to widać tylko oczy i  białe zęby śmiejących się 
dzieci, dzieci są na ogól ciągle uśmiechnięte i zadowolone. Duża ilość dzieci w jednej 
klasie  i  to  tych  najmłodszych  sprawia,  że  poziom  jest  bardzo  niski,  często  dzieci 
kończą szkołę podstawową (6 lat) i nie umieją pisać ani czytać.  Szkoły średnie też są 
tak samo liczne jak podstawowe. 

Dzieci, jak wszędzie, lubią się bawić; chłopcy uwielbiają piłkę nożną, ciągle nas 
proszą o piłki.  Dziewczynki  lubią lalki,  ale  najczęściej  ich lalkami jest  ich młodsze 
rodzeństwo, którym się dzielnie zajmują, noszą je na brzuchu, na plecach, jak się da, 
pilnują i bawią się z nimi. One nie mają dużo czasu na inne zabawy, bardzo często też 
przygotowują posiłki.

Dzieci bardzo lubią przychodzić do nas na misje, w środy bo kończą lekcje o 11 
30 i w soboty, inne dni kończą zawsze o 14,30. Ale ograniczamy to, bo chcemy by się 
uczyły w domu. Przychodzą tylko całkowite sieroty, by zjeść obiad. Gdy przyjdą to 
z pól godz.  popracują w ogrodzie, pobawią się, zjedzą obiad i do domu. Jak jesteśmy 
wolniejsze, to zrobimy rewizję tego co było w szkole, powtarzamy.

W każdym trymestrze dzieci przynoszą nam biuletyny z wynikami i jesteśmy na 
bieżąco  z  ich  wysiłkami.  Te  co  pięknie  pracują  otrzymują  publiczną  pochwalę 
i maleńki  prezencik,  leniuchy naganę i  nawet cukierka nie  dostaną,  to ich bardzo 
mobilizuje.

Tak to jest z tymi naszymi dziećmi.
Bardzo Wam wszystkim dziękuję za wasze otwarte serce na potrzeby naszych 

dzieci, one są Wam bardzo wdzięczne, choć nie umieją tego wyrazić w listach, nawet 
pojęcia nie mają jak te listy pisać, ciągle im przypominamy co powinni napisać, ale 
większość z nich to przerasta.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystko co Państwo dla tych dzieci robią.
z Modlitwą

S. Lidia z Kamerunu 



Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy życzenia

 Magdalena Różańska z kl. 5b, nasza redakcyjna 
koleżanka zdobyła III miejsce w konkursie na 

świąteczną kartkę wielkanocną wykonaną 
w technice komputerowej. 

Rys. Agata Grabowska, 4d
Rys. Milena Tritt, 4d



Jak  już  pisaliśmy 
w poprzednim numerze, 
nasze  dwie  gazetki 
zwyciężyły  w konkursie 
na  platformie  Junior 
Media.  Zostały  one 
sprzedane,  a  pieniądze 
przekazaliśmy  dla 
Hospicjum  Palium 
w Poznaniu. 

W numerze 
kwietniowym 

jesteśmy 
za pan brat 
ze zdrowiem 

Szlachetne zdrowie, nikt  
się nie dowie 

jako smakujesz,
 aż się zepsujesz.
Jan Kochanowski

Wywiad  z  lekarzem 
rodzinnym  pracującym 
w poradni  przy  ulicy 
Wschodniej w Luboniu 
-  panią  Marzeną 
Matuszkowiak



Dziennikarze: Dzień dobry. Dziękujemy za to, że zgodziła 
się  Pani  porozmawiać  z  dziennikarzami  ze  Szkoły 
Podstawowej  nr  2  w Luboniu.  W ramach szkolnej  akcji: 
Kwiecień  miesiącem  zdrowia w  tym  roku  rozmawiamy 
w szkole o antybiotykach.  Mamy takie  hasło:  Odporność 
na antybiotyki i jej globalne rozprzestrzenianie. Dla nas są 
to bardzo trudne sprawy, więc chcielibyśmy prosić o kilka 
wiadomości  na temat antybiotyków. Co to właściwie jest 
antybiotyk?
Pani doktor: Antybiotyki to – w uproszczeniu - substancje,  
które zabijają bakterie. Ludziom towarzyszą od ponad 80 
lat, kiedy Aleksander Fleming odkrył pierwszy naturalny 
antybiotyk  –  penicylinę.  To  odkrycie  było  ogromnym 
przełomem w medycynie, ponieważ wcześniej bardzo wiele  
osób – także dzieci - umierało z powody chorób zakaźnych 
np. zapalenia płuc.

Dziennikarze: Na jakie choroby zapisuje Pani antybiotyki?

Pani  doktor:  Antybiotyk jest  potrzebny tylko w chorobach wywołanych przez  bakterie  i mądry 
lekarz  tylko wtedy  go stosuje.  O niektórych chorobach np.  zakażenie  ropne rany czy angina  
ropna wiemy na pewno, że są  powodowane przez bakterie i trzeba zastosować antybiotyk. Jednak 
w niektórych chorobach np. zapalenie oskrzeli, lekarz nie ma pewności, czy wywołała ją bakteria  
czy – nasz inny wróg – wirus. Wtedy dużo zależy od wiedzy i doświadczenia lekarza – musi być on 
detektywem, który po wskazówkach zorientuje się, które leczenie będzie dla pacjenta właściwe.  
Czasami  też  stosujemy antybiotyk  „na wyrost”  jeśli  pacjent  jest  bardzo  chory  i  atak  bakterii  
zagrażałby jego życiu.

Dziennikarze: Czy często taki lek jest konieczny?

Pani doktor: Można zaryzykować stwierdzenie, że antybiotyki w naszym kraju stosowane są zbyt  
często.  Miałam  przyjemność   pracować  jako  lekarz  rodzinny  w  Anglii  i  wiem,  że  tam  dużo  
ostrożniej i rzadziej stosuje się te leki. W całej Unii Europejskiej prowadzona jest w tej chwili  
wśród  lekarzy  kampania  na  rzecz  racjonalnej  –  czyli  rozsądnej  –  antybiotykoterapii.  Mam 
nadzieję, że my wszyscy – lekarze i pacjenci -  będziemy mądrzej korzystać z tego dobrodziejstwa  
jakim jest  antybiotykoterapia.  Dodam tylko,  że  w chorobach jakie  prawie  każdemu z  nas  się 
przytrafiają, jak zakażenia gardła i nosa, najczęściej atakują nas wirusy – różni autorzy podają,  
że  od  70  do  90  % tych  zakażeń to  zakażenia  wirusowe i  wystarczy  wtedy  tylko  odpoczynek,  
podanie Paracetamolu i dużej ilości płynów, a nasz organizm sam sobie poradzi.

Dziennikarze:  Czy te  leki  są skuteczne i  czy to  prawda,  że  nasze organizmy są coraz bardziej 
odporne na antybiotyki?

Pani doktor: To nie my jesteśmy odporni – a dokładniej oporni - na antybiotyki, ale bakterie, które  
nas atakują. Oporność na antybiotyki to wielka broń bakterii i poważny problem w medycynie.  
Ma ona związek ze zbyt częstym lub niewłaściwym ich stosowaniem (niewłaściwym to np. wtedy  
gdy  pacjent  sam bierze  antybiotyk,  bez  porozumienia z lekarzem lub gdy  za wcześnie  kończy 
leczenie). Antybiotyk, który często używamy, staje się bezużyteczny , bo bakterie go poznały i nie  
są już na niego wrażliwe. Oczywiście my staramy się przechytrzyć bakterie i wymyślamy nowe 
antybiotyki, których one nie znają. Niektóre leki trzymamy jako „tajną broń” i używamy tylko  
w krytycznych  sytuacjach,  kiedy  inne  antybiotyki  już  nie  skutkują,  a  życie  pacjenta  jest  
zagrożone.

Dziennikarze:  Mówi się  także,  że  antybiotyki  niszczą,  osłabiają  nasz organizm? Czy to  jest  to 
prawda?



Pani doktor: Antybiotyk sam w sobie nie jest bardzo toksyczny dla naszego organizmu – tak został  
pomyślany,  żeby  szkodzić  tylko  bakteriom.  Problemem  jest  to,  że  antybiotyk  zabija  nie  tylko 
bakterie „wrogów”, ale również przyjazne nam bakterie. To niewiarygodne, ale każdy z nas ma 
na sobie i w sobie ok. 2 kg życzliwych nam bakterii, głównie w jelicie i na skórze. Pełnią one  
ważne  funkcje  –  bronią  przed  „złymi”  bakteriami,  pomagają  trawić  i  wchłaniać  witaminy.  
W czasie  antybiotykoterapii  trzeba  uzupełniać  liczbę  tych  ginących  „przyjaciół”  –  stosujemy 
wtedy tzw. probiotyki.

Dziennikarze: Słyszy się często o probiotykach, prebiotykach i synbiotykach ( już się pogubiliśmy) 
podawanych  w  ramach  ochrony  razem  z  antybiotykami.  Wytłumaczy  nam  Pani  o  co  w  tym 
wszystkim chodzi?

Pani  doktor:  Probiotyki  to  dobre  bakterie,  które  przyjmujemy  celem  ich  uzupełnienia  np.  
w antybiotykoterapii lub profilaktycznie, dla wzmocnienia odporności. Najbardziej popularnym 
probiotykiem są  pałeczki  kwasu mlekowego.  Prebiotyk  to  pożywka dla  probiotyku np.  rodzaj 
cukru (  inny niż ten z  cukierniczki),  dzięki  której  te  przyjazne bakterie  będą się rozmnażały.  
Synbiotyk to połączenie probiotyku z prebiotykiem, czyli –żartobliwie mówiąc -  jest to komplet :  
przyjazna bakteria z dobrym dla niej jedzonkiem.

Dziennikarze:  Czy  te  preparaty  muszą  być  tylko  w  tabletkach,  może  są  jakieś  naturalne  (w 
pokarmach)?

Pani  doktor:  Probiotyki  znajdziemy  nie  tylko  w  aptece,  ale  również  w  naszych  spiżarniach.  
Dobrymi probiotykami są produkty mleczne fermentowane np. jogurty, kefiry, kiszona kapusta 
i kiszone ogórki. Bądźmy jednak sceptyczni, co do produktów oznaczonych „zawiera żywe kultury  
bakterii”,  ponieważ  odpowiednie  są  tylko  te,  które  na  opakowaniu  wymienioną  mają  nazwę 
bakterii, szczep i ich ilość. Dlatego najlepiej jest stosować probiotyki z apteki – wiemy jakie i ile  
bakterii przyjaznych spożywamy.

Dziennikarze:  Co  możemy  zrobić,  aby  ustrzec  się  konieczności  zażywania  antybiotyków?  Jak 
zdrowo żyć? Jakie miałaby Pani rady? 

Pani doktor: Nie ma magicznej pigułki na zdrowie – nie wierzę w moc preparatów witaminowych  
i  cudownych tabletek na siłę.  Ja wierzę w zróżnicowaną dietę,  w której  jest  dużo produktów  
nieprzetworzonych,  w  regularne  posiłki  (  zwłaszcza  obfite  i  jedzone  w spokoju  śniadania!  ),  
wierzę w sen, szczególnie  ten przed północą (sama chodzę spać o 22.00 z  czego wielu moich 
znajomych żartuje). Ważny jest też odpoczynek, najlepiej w postaci sportu i …śmiech – spróbujcie  
sami jak dobrze działa na odporność.

Dziennikarze: Czy do lekarzy w dzisiejszych czasach przychodzi dużo ludzi?

Pani doktor:  Na szczęście do lekarzy przychodzi dużo i coraz więcej osób. Pacjenci są też coraz 
bardziej  świadomymi  partnerami  w  procesie  leczenia,  bo  leczenie  jest  przecież  wspólnym 
zadaniem dla pacjenta i lekarza.

Dziennikarze: Dlaczego wybrała Pani zawód lekarza? 

Pani  doktor:  Wybór  zawodu był  dla  mnie  jakoś  naturalny,  choć nie  mam tradycji  lekarskich  
w rodzinie. W szkole byłam bardzo pilną uczennicą, dobrze sobie radziłam w wielu dziedzinach 
i miałam ten komfort, że mogłam wybrać dowolne studia. Wybrałam medycynę i dziś uważam, że
 była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu.

Dziennikarze: Serdecznie dziękujemy za udzielenie wywiadu.

Wywiad przeprowadziły: Magdalena Różańska, Gabrysia Raczkowiak, Dorota Małecka i Marta 
Walkowiak z kl. 5b.



Palić, nie palić ? - oto jest pytanie.

Zwycięzca konkursu na etapie szkolnym – 

Adam Hącia z kl.5b 

wcielił się w Adama Małysza. 

Drogie Dzieci!

Mam dla  Was  wiadomość.  Wiecie,  że  niebawem kończę  karierę.  W swoim życiu  wiele 

osiągnąłem, szczególnie w sporcie. Swoją przygodę z narciarstwem rozpocząłem w wieku 6 lat. 

Nigdy nie paliłem papierosów, bo uważam, że palenie nie sprzyja sportowcom i w konsekwencji nie 

wpływa na dobre wyniki w sporcie.

Mam do Was jedną prośbę – nigdy nie palcie papierosów, bo nie pomagają w życiu. Paląc, 

skracacie  długość  swego  życia,  jesteście  bardziej  podatni  na  choroby  układu  oddechowego 

i możecie się spodziewać, że  traficie do szpitala. Przez palenie narażacie na przebywanie w dymie 

osoby z Waszego otoczenia, przez co stają się biernymi palaczami. Palenie papierosów ma także zły 

wpływ  na  nasz  wygląd  –  żółkną  zęby,  szarzeje  cera.  Paląc,  puszczacie  z  dymem  mnóstwo 

pieniędzy.  W paleniu  nie  ma  nic  dobrego,  co  prawda  państwo zarabia  na  papierosach  wielkie 

pieniądze, ale potem musi wydać miliardy na leczenie ludzi.

Człowiek niepalący jest zdrowszy fizycznie, mniej choruje i dłużej żyje.

Moje  propozycje  dotyczące  zmian  w  zakresie  polityki  antynikotynowej  są  takie,  żeby 

od najmłodszych lat uświadamiać dzieci i młodzież o szkodliwości palenia. Należy zakazać palenia 

w miejscach  publicznych.  Osoby  palące  powinny  płacić  większe  składki  na  ubezpieczenie 

zdrowotne.  Ceny  papierosów  powinny  być  bardzo  wysokie,  a  nawet  należy  wycofać  tytoń 

z produkcji. 

Wniosek jest jeden – lepiej nie palić papierosów, bo nie pomaga to w życiu.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Adam Małysz



Ciąg dalszy z lutowego numeru wiadomości o śmiechu...
Wyniki ankiety na temat śmiechu w klasie 4d
50 % uczniów klasy 4d śmieje się z żartów, 33% śmieje się z różnych sytuacji życiowych i 17%  nie 
ma zdania.
57% uczniów z klasy 4d śmieje się często, 27% śmieje się tylko czasami i 16 % - bardzo rzadko. 
Czy uczniowie klasy 4d są radośni czy smutni?

Ankietę przeprowadziły: Ola Michalak, Maja Smaglewska, Agata Doszla - Folek

Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka
Henry Saka

Leczenie śmiechem!? Tak !!!
Znane jest francuskie opowiadanie o chłopcu, który ciężko zachorował. Nic mu 

nie pomagało. Chory poprosił ojca, by sprowadził błazna z cyrku, który bardzo mu  
się kiedyś podobał. Ojciec wyruszył na poszukiwanie. Odnalazł błazna, wędrującego  
z cyrkiem po różnych miastach. Błagał go, by ich odwiedził. Błazen tłumaczył, że nie 
jest  lekarzem,  jednak  wzruszony  naleganiem ojca  wziął  swoją  błazeńską  czapkę,  
dzwonki,  szerokie  spodnie,  za  duże  buty,  nos  na  gumce.  Przyjechał  do  chorego, 
rozłożył dywanik i zaczął odgrywać swój program. Bardzo się to chłopcu podobało. 
Klaskał w dłonie i poczuł się lepiej. Uleczył go śmiech...

Ks. Jan Twardowski 

W  latach  60-tych  amerykański  lekarz  Hunter  Cambell  Adams zwany 
również  Patchem  Adamsem zainicjował  oryginalną  ideę  terapii  śmiechem. 
W przebraniu klauna rozweselał pacjentów w szpitalu. Wierzył, że zadaniem lekarza 
nie jest jedynie leczyć pacjenta ale również podnosić jakość jego życia. Głosił ideę, 
że lekarze  powinni  leczyć  ludzi,  nie  choroby.  Przekonywał  lekarzy,  że  śmiech, 
radość są bardzo potrzebne chorym ludziom, a dzieciom w szczególności.

Od tego czasu na całym świecie powstała 
ogromna  liczba  organizacji,  wspierających 
i realizujących  terapię  śmiechem. 
Pracownicy  i  wolontariusze  przebrani  za 
Doktorów  Clownów  wzorem  Patcha 
Adamsa  odwiedzają  chorych  w  szpitalach 
propagując terapię śmiechem.
Od  1999  roku  terapia  śmiechem  jest 
realizowana  również  w  Polsce  przez 
pracowników i  wolontariuszy  Fundacji  Dr 
Clown. Pragniemy  aby  żadne  dziecko 
w Polsce  nie  kojarzyło  pobytu  w  szpitalu 

z cierpieniem, bólem, zastrzykami i bolesną terapią.
W tym celu  organizujemy zespoły  terapeutów "doktorów clownów",  którzy 

w kolorowych strojach i makijażu, obowiązkowo z czerwonym noskiem niosą małym 
pacjentom wspaniałą zabawową terapię.

http://www.drclown.poznan.pl/index.php/component/content/article/39-cytaty-o-miechu/48-umiech-to-bodaj-najkrotsza


Zajęcia z terapii uzależnień

W kwietniu w klasach 4 - 6  odbywały się pogadanki z profilaktyki uzależnień. O tym, jak 
wyglądały zajęcia w jednej z klas napisała nasza szkolna dziennikarka.

Dnia  6  kwietnia  2011r.  w  naszej  szkole  odbyły  się  zajęcia  z  udziałem 
zaproszonej  pani  Katarzyny  Sęk,  która  opowiadała  nam  o  problemach  ludzi 
uzależnionych od różnych nałogów. Pracuje ona w Poradni Uzależnień w Luboniu, 
zajmującej  się  pomocą  i  wsparciem  dla  tych,  którzy  proszą  o  pomoc  w  walce 
z nałogiem.

Dowiedzieliśmy się, że istnieje bardzo dużo różnych preparatów, które mogą 
uzależnić. Najbardziej znane to papierosy, narkotyki i alkohol. Nałogowcom trudno 
jest rzucić szkodliwy preparat, który cały czas zażywają, dlatego bardzo ważne jest 
to, aby im pomóc przezwyciężyć uzależnienie. Niestety coraz więcej młodych ludzi 
próbuje sięgać po używki, które na chwilę poprawiają im nastrój, a potem niszczą 
cały  organizm.  Rozmawiano  również  podczas  spotkania  o  komputerze  i  różnych 
grach komputerowych tak  modnych w dzisiejszych czasach.  One też  uzależniają. 
Każde uzależnienie jest niebezpieczne dla zdrowia i może zniszczyć wszystko, co 
jest dla nas ważne np. rodzinę i przyjaciół. 

Będziemy  pamiętać  o  tym spotkaniu,  bo  nie  warto  stracić  wszystkiego,  co 
kochamy !

Gabrysia Raczkowiak, kl. 5b

Na zdjęciu pani Katarzyna Sęk  z uczniami z 5b, w tym w w większości z dziennikarzami



Leczymy nasz język ojczysty
Nie tylko kraj ten, w którym żyjecie,

Ojczyzną waszą się zowie:

Bo jest i druga ojczyzna, dziecię,

Co w polskim mieści się słowie.

Władysław Bełza

Rys. Dominika Pałka, kl.6b

Co robić żeby nie przeklinać ? - propozycje ułożył Alan Drożdż z kl.4d
1. Nie denerwować się.
2. Być grzecznym.
3. Opanować swoje emocje.
4. Panować nad słownictwem.
5. Dawać dobry przykład innym.
6. Kiedy ktoś przeklina zwrócić mu uwagę.
7. Nie spotykać się z ludźmi którzy przeklinają.
8. Nauczyć się myśleć wcześniej, co się mówi. 
9. Zastanawiać się dwa razy zanim coś się powie.
10. Znaleźć słowa zastępcze o silnym wyrazie emocji i używać ich zamiast przekleństw.

Ciekawostka: Niektórzy zakładają na przegub gumkę recepturkę i po każdym przekleństwie 
strzelają sobie nią w nadgarstek.



Autorem tej propozycji jak nie przeklinać jest Filip Wesołowski z klasy 4d



Kształcimy się w języku ojczystym

Zanim się człowiek nauczy latać, musi nauczyć się chodzić. 
W naszym języku ortografia jest podstawą, czyli nauką chodzenia.

Te słowa usłyszeliśmy od dra Jarosława Liberka w piątek 8 kwietnia 2011r. podczas 
IX Lubońskiego Dyktanda w Gimnazjum nr 2 w Luboniu, w którym też uczestniczyli 
nasi  uczniowie:  Weronika  Wąsiewicz  z  kl.  6a,  Lena  Marcinkowska  z  kl.  6a, 
Arkadiusz Turek z kl. 6d i Kamil Piechowiak z kl. 6d.





Nadeszła wiosna...  Przyleciały bociany.

Rysunki wykonały: Kornelia Kolibska i Magdalena Różańska z kl. 5b

Wiosenne wycieczki
Dnia  2.04.2011r.  odbyła  się  wycieczka  do  Muzeum  Przyrodniczo  -  Myśliwskiego 

w Uzarzewie, zorganizowana przez panią Kurzawską i panią Roszak dla uczniów Cieszkowianki. 
Czas przejazdu do muzeum zajął nam godzinę. Na miejscu czekał na nas już przewodnik, który 
przedstawił  nam krótko  historię  muzeum,  a  następnie  przeszliśmy do  zwiedzania  eksponatów. 
Muzeum   składa się z różnych pawilonów, a  każdy z nich ma inne przedmioty. W pierwszym 
znajdują się  wypchane zwierzęta, między innymi: wilki,  niedźwiedź brunatny i polarny, morsy, 
łosie i foki. W następnym pawilonie zobaczyliśmy różne rodzaje kóz. W kolejnym pomieszczeniu 
znalazły się  zebry,  lwy,  kły,  trąba  i  uszy słonia,  lampart,  lwica,  nosorożec i  hieny.  Następnym 
pawilon zajmują same papugi, różnych kolorów. 

Kolejny etap zwiedzania to mieszcząca się na zewnątrz muzeum stajnia królewska. Tam, 
podobnie  jak  w  muzeum,  jest  również  wiele  wypchanych  eksponatów  zwierząt.  Ciekawym 
rozwiązaniem na ich pokazanie jest zbudowana w środku sali platforma – wokół niej są zwierzęta 
w ich naturalnym środowisku.

Ze stajni przeszliśmy do pałacu – tu zobaczyliśmy olbrzymią ilość różnej broni palnej oraz 
niezliczone  poroża  upolowanych  zwierząt.  Pałac  to  ostatni  punkt  naszego  zwiedzania. 
Pożegnaliśmy się z przewodnikiem i udaliśmy się w drogę powrotną.

Agata Doszla – Folek, kl.4d



Zdjęcia z pobytu 
w Uzarzewie 
wykonał 
Jan Linkiewicz z klasy 5d



Jesteśmy z jednej Ziemi 
22 kwiecień – Dzień Ziemi

O ekologii mówią ludzie na całym świecie i o każdym czasie

Potrzebna  jest  głęboka  przemiana  w  sposobie  myślenia  i  postępowania  wobec  
środowiska naturalnego. Egoistyczne i niszczycielskie zachowanie człowieka nosi na 
sobie piętno grzechu i winy. 

Misyjne Drogi nr 1 / 2011

Jak to w ogóle możliwe, że człowiek tak nierozumnie obchodzi się z otaczająca nas 
przyrodą?  (…)  Jestem  przekonany,  że  naszą  cywilizację  czeka  katastrofa,  jeśli  
współczesna ludzkość się nie opamięta (…). 

Vaclav Havel – były prezydent Czech – przemówienie z 10.10.2010r.

Ziemię całuj i bez ustanku, bez końca kochaj ją (…). Zroś ziemię łzami swojej 
radości. 

Fiodor Dostojewski - poeta

Ta zasadnicza postawa dziękczynna względem Stwórcy poprzez gospodarowanie jego 
stworzeniami,  postawa  ekologii  naznaczyła  mnie  od  młodości.  Zbawcze  dzieło  
Chrystusa  obejmuje  nie  tylko  nas,  ludzi,  ale  wszystkie  stworzenia.  To  jest  
prawosławna wizja środowiska.  

Obecny Patriarcha prawosławny Bartłomiej I



Autorką rysunku jest 
Magdalena Różańska z klasy 5b



Dzisiaj  na  lekcji  przyrody  moja 
klasa miała zajęcia na temat  ekologii. 
Pani  wytłumaczyła  nam   dlaczego 
potrzebna jest naszej planecie ochrona. 
Na tej lekcji bardzo dużo zrozumiałam, 
więc  postanowiłam  porozmawiać 
z rodzicami.

Gdy  wróciłam  do  domu 
powiedziałam  wszystko  rodzicom 
i postanowiliśmy  żyć  ekologicznie.  Na 
początek zadzwoniliśmy do firmy, która 
zajmuje  się  wywozem  odpadów 
i poprosiliśmy o pojemniki do segregacji 
śmieci. Wygląda to tak: plastiki osobno, 
szkło  osobno,  a  śmieci  których  nie 
można  odzyskać  -  do  innego  kubła. 
Następnie  zbieraliśmy  plastikowe 
zakrętki i wywoziliśmy je do skupu, tak 
również  robiliśmy  z  makulaturą. 
Zawsze  staramy  się  oszczędzać  wodę 

oraz prąd, nie włączamy światła gdzie nie potrzeba.
Jestem uczennicą SP2 w Luboniu. Nasza szkoła również postępuje ekologicznie. 

Zbieramy puszki aluminiowe i oddajemy je do skupu. Co roku szkoła angażuje się 
w sprzątanie  Świata.  W sumie ekologia droga nie jest,  wysiłku też zbyt dużego nie 
wymaga, a naszej planecie i ludziom można bardzo dużo pomóc.

Marta Murawska, kl. 6b 



Kącik przyrodnika
Zdjęcie wykonał Filip Wesołowski

Nasze zwierzęta  – nadal zapraszamy 
do przesyłania zdjęć.

Mój pies wabi się Sara. Sara jest bardzo 
pogodnym i wesołym psem. Codziennie biega 
po ogródku za swoją ulubioną, niebieską 
piłką. Ma śliczną brązową sierść. Bardzo ją 
kocham i cieszę się, że jest ze mną już od 
bardzo dawna.

Magdalena Różańska, kl. 5b



Sportowe osiągnięcia Dominiki

Nazywam się Dominika Pałka i uczęszczam do klasy 6b. Mam 13 lat i interesuję się 
szermierką, o której wam trochę opowiem. 

Moja przygoda z tym sportem rozpoczęła się kiedy miałam 8 lat. Zaimponował mi 
tata, który również uprawia szermierkę. Postanowiłam, że pójdę w jego ślady. Spróbowałam 
i okazało się, że mi się podoba. Pierwszy sukces odniosłam w wieku 10 lat.  Zawody te 
odbyły się w K.S. Warta Poznań. Turniej zapamiętałam na długo, w końcu zdobyłam tam 
3 miejsce. Ale to już historia. 

Ostatnio odwiedziłam piękny kraj. Była to Francja. Zamieszkałam w małym, ładnym 
miasteczku, a mianowicie w Belfart. To cudne miejsce. Zawitałam tam w celu rozegrania 
kolejnych  zawodów.  Tym  razem  międzynarodowych.  Zjawiło  się  na  nich  wielu 
uczestników.  Było  ich  123.  Już  sama  liczba  mnie  przeraziła,  ale  nie  poddałam się.  Po 
zaciętym boju wywalczyłam 12 miejsce. Uważam, że i tak odniosłam zwycięstwo. Dałam 
z siebie wszystko. 

Szermierka zapewnia mi dobry pomysł na życie. Dzięki niej odwiedziłam trzy piękne 
państwa:  Niemcy,  Francję  i  Szwecję.  Natomiast  w  Polsce  stoczyłam walki  w  Toruniu, 
Poznaniu,  Warszawie,  Gdańsku,  Szczecinie,  Bydgoszczy,  Lesznie,  Śremie  i  Wrocławiu. 
Wyobraźcie sobie, że w najbliższej przyszłości odbędą się zawody w Poznaniu. Znowu się 
będę musiała  przygotować.  Mam nadzieję,  że  wywalczę wysokie miejsce.  Na tę  chwilę 
chciałam zachęcić  młodzież  w moim wieku,  aby  zasmakowali  szermierczych wzmagań, 
a pozostałe  osoby  zapraszam  na  turniej,  który  odbędzie  się  w  Poznaniu  na 
Międzynarodowych Targach Poznańskich dnia 4 – 5 czerwca.





Rysunek z poprzedniego numeru przedstawiał panią Urszulę Ferdynus. Prawidłową odpowiedź 
podała Magdalena Różańska z kl. 5b, Marta Murawska z kl. 6b

Kogo przedstawia ten rysunek? Podpowiedź: pani obecnie nie pracuje, bo jest w ciąży.

Odpowiedź prosimy przysyłać na adres: alicjaw@plusnet.pl 
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