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W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie znajduje się Elektrybałt,
czyli maszyna, która tworzy teksty literackie na dowolnie zadany temat.

Czy chciałbyś mieć takiego robota, który pisze za Ciebie prace literackie?

Czy już uczniowie nie będą musieli samodzielnie pisać?
Jak to jest z tym pisaniem? – przeczytajcie.

Myślę, że nie chciałabym, żeby jakiś robot pisał
za mnie prace literackie, ponieważ ten robot może tę
pracę napisać bardzo pięknie, ale ja nie mogę w niej
wyrazić swojego zdania, nie mogę napisać czegoś od
siebie. Taka praca jest według mnie sztuczna,
nienaturalna, wykonana bez duszy. Innym może się to
podobać, bo nie trzeba się trudzić z wierszem, a można
w tym czasie np. pójść do koleżanki, pograć na
komputerze i zrobić wiele innych rzeczy. Jeżeli ktoś
tak myśli, nie ma duszy literackiej, nie jest osobą,
która ceni sztukę, jest wtedy po prostu leniwy i idzie
na łatwiznę. [...]
Magdalena Skorlińska kl. 4b
Czy chciałbyś mieć robota, który pisze za Ciebie prace
literackie? Na to pytanie wydaje mi się, że większość z nas
odpowiedziałaby tak. Roboty są coraz powszechniejsze. Dużo się o nich
mówi, dużo się o nich słyszy. Często również czytamy o nich, że
potrafią coraz więcej. Każdy z nas kiedyś marzył, żeby posiadać
robota. Jak wybierzemy takiego właściwego, to trzeba o niego dbać
i pielęgnować, żeby nas nie zawiódł.
Oczywiście posiadanie takiego robota ma swoje plusy i minusy. Zacznę może od
tych pierwszych. Wielu ludzi twierdzi, że roboty są potrzebne, a w niektórych
przypadkach wręcz niezbędne. Może on nam pomóc w wielu zadaniach, wyręczać nas w
zajęciach oraz napisać za nas prace literackie. Robot piszący za mnie prace dałby mi
dużo wolnego czasu na zabawę. Nie musiałbym przejmować się błędami
ortograficznymi i stylistycznymi w pracach literackich pisanych przez robota.
Minusem posiadania robota, który pisze za mnie prace literackie jest to, że
straciłbym umiejętność pisania. Nie miałbym też wiedzy o błędach ortograficznych
i stylistycznych. Nawet nie potrafiłbym rozmawiać z ludźmi i mógłbym polegać tylko na
sobie.
Moim zdaniem posiadanie robota, który pisze za mnie prace literackie nie jest
dobrym rozwiązaniem. W życiu trzeba się uczyć, a nie iść na łatwiznę.
Mikołaj Majdecki, kl. 4b
Posiadanie takiego robota byłoby fajne, ponieważ nie
musiałbym dużo pisać. Dzięki temu mógłbym więcej grać w piłkę,
spotkać się z przyjaciółmi i przyjemnie spędzać czas. Niestety taki
robot wpłynąłby na mnie źle. Mógłbym zapomnieć jak się pisze.
Stałbym się leniwy i niesamodzielny.
Maciej Urbaniak, kl. 4b
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Właściwe, to świetnie by było mieć takiego robota jaki
jest w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Na pewno
każdy chciałby mieć więcej czasu na różne inne zajęcia, ale
czy wtedy było by to lepsze dla nas? Chyba nie. Taka
maszyna wyręczała by nas w pisaniu, myśleniu, tworzeniu.
To zły pomysł, bo zapomniałbym jak się pisze, przestałbym
nawet myśleć, bo po co, skoro maszyna zrobi to za mnie.
Moja wyobraźnia przestałaby istnieć, a ja stałbym się
bezużytecznym i bezmózgim stworem. Myślenie i tworzenie
to przecież największa przyjemność człowieka, a więc nie
odbierajmy jej sobie.
Piotr Biernasiuk kl. 4b
[...]Uważam, że robot ograniczyłby moje
możliwości w pisaniu wypracowań i w wyrażaniu w
nich własnych uczuć. Przecież dzięki temu, że
człowiek pisze, wzbogaca swój język, uczy się
ortografii i zasad interpunkcji. Częste pisanie
prowadzi do tego, że w prawidłowy sposób potrafimy
przenosić swoje myśli na papier. Trenujemy
i kształtujemy wówczas swój charakter pisma.
Myślę, że taki robot nie zastąpi człowieka
w pisaniu prac, gdyż nie ma on tej wrażliwości, jaką
posiadają ludzie.
Magda Różańska, kl. 6b
Nie chciałbym mieć
robota, który pisałby za mnie
prace literackie. Taki robot jest fajną maszyną, która
oszczędziłaby dużo czasu przy tworzeniu np. opowiadań,
jednak posiada on wiele wad. Zasób słów robota jest mniejszy
niż człowieka. Komputer jest maszyną przetwarzającą dane,
które zostały mu wprowadzone. Dlatego sam nie wymyśli nic
ponad to, co zaprogramował mu człowiek. Nasza wyobraźnia
jest nieograniczona, dlatego możemy tworzyć mnóstwo
opowiadań i wymyślać coraz to nowe historie.
Kuba Wasiela, kl.4b
W erze komputerów uczniowie rezygnują z robotów, które pisałyby za nich
prace literackie ?! Należy im tylko pogratulować, że chcą się uczyć.
Alicja Walenciak - Galińska
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Wakacje piękne były
i nie możemy zapomnieć, że się skończyły.
WSPOMNIENIA Z KORSYKI
Plaża piaszczysta,
woda przejrzysta,
przepiękne góry
i śmigające jaszczury,
rzeczki wąskie jak wstążeczki,
nad nimi kamienne mosteczki.
Wspomnienie to aż dech zatyka.
WIWAT KORSYKA!
WIWAT KORSYKA!
Zuzia Rosocka, kl. 2d

WAKACJE W PŁOTKACH
Wakacje w Płotkach były gorące,
Codziennie na niebie świeciło słońce.
Na plaży leżał złocisty piasek,
A wokół jeziorka był zielony lasek.
W lesie tym często zbierałam grzyby,
A tata z wędką chodził na ryby.
Szkoda, że wakacje szybko się
skończyły,
Bo ja uważam, że wspaniałe były!
Oliwia Kuczyńska, kl. 2d

Na zdjęciach autorki wierszy - z lewej strony Zuzia, a z prawej Oliwka.
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Uczniowie Cieszkowianki wolontariuszami
Dnia 17 i 24 września 2011r. odbyło się w Hospicjum Palium w Poznaniu szkolenie
dla wolontariuszy. Ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu zostali wybrani Julia
Światłowska oraz Ignacy Pawlak – oboje z klasy 6b. Na warsztatach były osoby w różnym
wieku od podstawówki do liceum. Nasi uczniowie najbardziej zaprzyjaźnili się z dwójką
osób z liceum.
Na początku warsztatów były
ćwiczenia w formie gier, każdy
musiał się przedstawić i powiedzieć
coś o sobie. Po wstępie dwie
prowadzące: pani Marta oraz pani
Basia również przedstawiły się
i opowiedziały trochę o warsztatach,
które nas czekają. Jeden z pierwszych
tematów jakie były omawiane,
dotyczył asertywności. Nauczyliśmy
się jak asertywnie odmawiać,
odpowiadać, rozmawiać oraz, co
najważniejsze,
jak
asertywnie
słuchać. Pod koniec pierwszego dnia
szkolenia musieliśmy powiedzieć jak
się czujemy i czego oczekujemy
w następnej
części
warsztatów.
Ignacy powiedział o ciastkach,
ponieważ było ich trochę za mało
i prawie nikt nie wiedział o ich
istnieniu. Mnie nie brakowało
niczego, tę część warsztatów uważam
za udaną. Tydzień później zaczęliśmy
od
gier,
aby
ułatwić
sobie
porozumiewanie oraz przypomnieć
imiona. W międzyczasie dostaliśmy
również
pendrive‘a i płytę
z materiałami
dotyczącymi
warsztatów. Następnie zaczęliśmy
temat komunikacji interpersonalnej, czyli psychologiczny proces, dzięki któremu jednostka
przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą. Jest to proces,
który zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką,
gestykulacją, no i wreszcie słowami przekazujemy określone informacje. Po przerobieniu
tego tematu zrobiliśmy plakaty i plany naszych działań, które będziemy próbować
realizować w naszym otoczeniu, między innymi festyny charytatywne, akcje spełniania
marzeń i inne. Pod koniec całych warsztatów musieliśmy wypełnić ankietę dotyczącą
szkolenia, czyli co się nam podobało i czy te warsztaty wg nas były udane.
Moim zdaniem to były najlepsze warsztaty na jakich byłam i zachęcam do udziału
w tego typu wydarzeniach.
Julia Światłowska, kl. 6b
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Na festynie sprzedawaliśmy motyle i uzbierane pieniądze oddaliśmy do Hospicjum Palium.

Na łamach Głosu Wielkopolskiego z 20 września 2011r. ukazał się tekst naszej dziennikarki.
Gratulujemy!
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Na VIII festynie byliśmy
i świetnie się bawiliśmy
24 września 2011 roku odbył się w naszej szkole VIII
Festyn Rodzinny. Powiem krótko: było super! Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie - skosztować pyszności, obejrzeć
występy uczniów, wziąć udział w zawodach sportowych.
Mnie najbardziej podobało się skakanie na trampolinie. To
był bardzo udany dzień!
Tomasz Pietrzak, kl. IV b
[...]Wspólnie z mamą zanieśliśmy ciasto i obejrzeliśmy kilka
występów. Najbardziej podobał mi się pokaz magii mojej
koleżanki i jej rodziców. W przyszłości chciałbym opanować
sztukę czarowania i też wystąpić przed publicznością. Po
kilku występach wróciliśmy na stanowisko naszej klasy,
sernika który upiekłem z mamą już nie było. Jedna z mam
moich kolegów powiedziała, że cała blacha ciasta została już
sprzedana. Następnie mama wysłała mnie, bym zamienił
pieniądze na żetony. Kupiliśmy do domu różne ciasta
i galaretki, gdyż spodziewaliśmy się gości. Na festynie jadłem przepyszną kiełbasę z grilla i lody.
Oglądając przygotowane atrakcje, bardzo podobały mi się motory, ale zabrakło mi odwagi żeby na
któryś wsiąść. […]
Jakub Dzięcioł, kl. 4b
Poszczególne klasy z naszej szkoły, jak
co roku, zaprezentowały się na stoiskach,
gdzie za zakupione żetony można było
skosztować
wypieków
i
różnych
smakołyków
przygotowanych
przez
naszych rodziców. W ostatniej części
festynu odbył się mecz piłki siatkowej
nauczyciele kontra rodzice, w meczu tym
brał udział mój tata. Rywalizacja była
zacięta, doping uczniów ogłuszający, mecz
zakończył się zwycięstwem nauczycieli.
Uważam, że tegoroczny festyn był
bardzo udany.
Hubert Soboń, kl. 4b
Jeździłem na motorze za dwa żetony. Tak bardzo mi się podobała jazda na harleyu, że
postanowiłem jechać jeszcze raz. To jest super jazda na motorze, nie zapomniana. Później
zwiedzałem inne stoiska i oglądałem jak klasy z naszej szkoły przygotowały sprzedaż różnych
rzeczy. Oglądałem również występy na scenie. Na koniec był taniec, w którym też brałem udział,
a do domu wróciłem mokry po tym tańcu. Było super. Tegoroczny festyn Rodzinny był naprawdę
fajny i bawiłem się świetnie. Z roku na rok festyn jest lepszy i są lepsze konkursy. Było po prostu
super!!!
Mikołaj Majdecki, kl. 4b
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[...] Jako członek samorządu szkolnego stałem przy
stoisku, na którym sprzedawaliśmy wiele ciekawych
rzeczy m. in. ręcznie robione kolorowe motyle,
książki i zabawki. Kiedy zakończyła się moja zmiana
na stoisku, z kolegą poszliśmy na salę gimnastyczną,
gdzie odbywały się różne konkurencje sportowe dla
dzieci i ich rodziców. Ponieważ bardzo lubię sport
chętnie w nich uczestniczyłem. Najbardziej podobało
mi się zadanie polegające na utrzymywaniu
równowagi oraz łowienie ryby. Z koleżankami
i kolegami poszliśmy też na zamek dmuchany zjeżdżalnię. Było mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy.
Dużym przeżyciem dla mnie była przejażdżka
fantastycznym motorem Harleyem Davidsonem.
Około godziny 17 na sali odbywał się mecz siatkówki pomiędzy rodzicami i nauczycielami. Dopingowałem
tych pierwszych. Niestety po bardzo zaciętej i wyrównanej walce rodzice przegrali. Ale cóż może w
przyszłym roku będą mieli więcej szczęścia i uda im się wygrać. Na zakończenie festynu na scenie odbyła
się mini-dyskoteka, w której chętnie uczestniczyłem. Uważam, że z roku na rok festyn jest coraz fajniejszy
i już nie mogę doczekać się kolejnego.
Bartosz Nowakowski, kl. 4b
Jak co roku nie mogłam się doczekać soboty, dnia, w którym odbywa się w naszej szkole festyn.
Z zaciekawieniem wyszukiwałam naszego stoiska. Rozpoznałam po kolorowych galaretkach, które mama
zaczęła wykładać na stolik. Na szczęście załapałam się jeszcze na pomoc w rozkładaniu fantów i reszty
smakołyków. Ślinka ciekła na widok pysznego i pachnącego ciasta... Świetna sprawa ! Bardzo lubię
angażować się w takie rzeczy. Jak zaczarowana siedziałam, wsłuchiwałam się oraz przyglądałam się
występom dzieci. Na serio mają talent! Na festynie było tłocznie oraz zabawnie. Później wybrałam się
z koleżankami na dmuchaną zjeżdżalnię. Łokcie zdarte, ale to nieważne, fajnie, że super się bawiłam. Loda
zjadłam, co będę sobie żałować! W końcu zgłodniałam i wybrałam się na przepyszną kiełbaskę z grilla. Była
pycha! Po jakimś czasie przyszła pora na mój wyczekiwany występ wokalny. Śpiewałam z Magdą piosenkę
"Małe rzeczy" Sylwii Grzeszczak. Widownia szalała, ale było miło usłyszeć tyle gromkich oklasków.
Nareszcie mecz siatkówki! Nauczyciele kontra rodzice. Nauczyciele wygrali! Na sam koniec tańce na
widowni, trochę ruchu nigdy nie zaszkodzi... Wszyscy świetnie się bawiliśmy, a w szczególności ja !!! Gdy
wybiła godzina 19 – sta, przyszedł czas na powrót do domu. Jak te godziny szybko zleciały! Ale w jakim
towarzystwie i ile świetnych loterii i zabaw! Naprawdę było super! Żal wracać do domu! Bardzo lubię
uczestniczyć w naszych szkolnych festynach, ponieważ mogę przyjemnie spędzić czas. Szkoda, że festyn już
się skończył... Będę czekała z utęsknieniem na następny.
Martyna Koćmierowska, kl.4b
Jak co roku nasz szkoła organizowała już VIII Festyn Rodzinny w Cieszkowiance. Wiele się tego
dnia działo m. in.: pokaz szermierki, taniec towarzyski oraz występy uczniów z różnych klas na scenie.
Każda klasa miała swoje stoisko, na którym sprzedawała różnego rodzaju rzeczy.
Opowiem wam o wydarzeniu, które na długo pozostanie w mojej pamięci. Mianowicie
o Mistrzostwach Klasowych Dziewcząt w Koszykówce. Klasa 6c wraz z 6b walczyły o pierwsze miejsce
w tych właśnie zawodach. Mecz rozpoczął się około godziny 15.30. Sędziował pan Robert Tomkowiak.
Pierwsza połowa zakończyła się zwycięstwem klasy 6b, do której uczęszczam. Bardzo się z tego powodu
cieszyłyśmy, gdyż przed meczem obawiałyśmy się swoich rywalek. Po 5 minutowej przerwie zaczęła się
druga połowa. Mecz był bardzo zacięty. Podczas całego spotkania wspierali nas nauczyciele oraz nasi
najbliżsi. Mecz zakończył się zwycięstwem klasy 6b, wynikiem 24:2. Zmęczone, ale jednocześnie
szczęśliwe, udałyśmy się do szatni. Pod koniec festynu otrzymałyśmy piękny, złoty puchar. Wręczyła nam
go Pani Dyrektor. Byłyśmy z siebie dumne. Cieszyłyśmy się, że tak wiele wspólnie osiągnęłyśmy.
Myślę, że każdy powinien przeżyć taką wielką przygodę, jak my podczas tegorocznego Festynu
w Cieszkowiance. Nie zapomnę go do końca życia.
Magdalena Różańska, kl.6b
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Otrzymaliśmy podziękowanie …
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Akcję zbierania nakrętek plastikowych
w Cieszkowiance kontynuujemy

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Wspólna Droga działające w Luboniu ma możliwość
wykupienia działki, na której w przyszłości może powstać
budynek do zorganizowania warsztatów terapii zajęciowej.
Działka znajdująca się w Luboniu kosztuje ok. 46 000 zł.
Pomóżmy zebrać fundusze. Pieniądze uzyskane ze
sprzedaży nakrętek przeznaczymy na ten cel.

Nie wykręcajmy się – zbierajmy nakrętki.
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy
całemu Gronu Pedagogicznemu dużo zdrowia z energii,
cierpliwości i wytrwałości na trudy dnia codziennego.
Życzymy samych wzorowych uczniów.
Życzymy, byście mogli w pełni realizować swoje plany życiowe i zawodowe.
Niech szczęście Wam sprzyja na następne lata niech żyje i rozkwita nasza oświata.
Redakcja gazetki szkolnej

Rys. Marta Bendowska, kl.5d
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Po raz drugi prezentujemy prace
plastyczne naszej redakcyjnej koleżanki
– Marty Bendowskiej, która w naszej
gazecie internetowej zajmuje się
rysunkami.
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Uczniowie naszej szkoły od minionego roku szkolnego biorą udział
w projekcie pt. Trzymaj formę. Dowiadujemy się co należy jeść, aby być
zdrowym i jak należy prowadzić aktywny tryb życia. Te dwa aspekty to najlepsza
recepta na zdrowie.
Kontynuujemy ten projekt w obecnym roku szkolnym. Zapraszamy naszych
rodziców do współpracy. Wykonują oni różne ciekawe zawody i w ramach swoich
kompetencji będą się wypowiadać na temat zdrowego trybu życia.
W obecnym numerze już pierwszy wywiad

Dziennikarze SP2 rozmawiają
z Panem Piotrem Zagajewskim:
zawodowo - instruktorem pływania
i ratownikiem, a prywatnie - ojcem
uczennicy naszej szkoły.
Wiktoria: Jest Pan instruktorem pływania. Dlaczego
wybrał Pan ten zawód?
Pan Piotr: Lubię wodę, lubię nauczać i mieć
kontakt z młodzieżą i dziećmi, dobrze jest widzieć
uśmiech na ich twarzach i ich postępy w nauce.
Milena: Czy lubi Pan pływać?
Pan Piotr: Bardzo lubię pływać, woda to mój żywioł, lubię ją w każdej postaci. Lubię zarówno
być na powierzchni, jak i nurkować.
Maja: Co robi Pan w wolnych chwilach oprócz pływania?
Pan Piotr: Żegluję, latam szybowcem, lubię jeździć sportowym motorem, lubię czytać książki
i chodzić do kina bądź teatru. Wolny czas spędzam też z córką, która chodzi do Cieszkowianki, do
klasy 4e.
Wiktoria: Czy jest Pan
również ratownikiem?
Pan
Piotr:
Jestem
ratownikiem, instruktorem
ratownictwa, ale też jestem
kierownikiem
drużyny
ratowniczej WOPR Posnania
- Malta. Działamy nie tylko
nad jeziorami, ale także na
pokazach, współpracujemy
ze szkołą, policją, strażą
pożarną
oraz
ze
Zarządzaniem Kryzysowym
Miasta Poznania. Od 12
roku życia można zostać
ratownikiem.
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Milena: Czy to prawda, że ma Pan psa
ratownika?
Pan Piotr: Tak to prawda. Od 6 lat
mam psa i wychowuję go od
szczeniaka. Jest to wyżeł niemiecki
szorstkowłosy. Bardzo lubi pływać,
pływa, prawie nurkuje, spędzamy
w wodzie kilka godzin i czasami
szczeka na mnie, bo myśli, że jestem
zmęczony. Wychodzi razem ze mną, by
odpocząć, po czym wraca do wody.
Maja: Jak ma na imię ten pies?
Pan Piotr: To jest Kropek. Od
urodzenia ma dużą łatę na grzbiecie.
Wiktoria: W jaki sposób on Panu
pomaga?
Pan Piotr: Mój pies pracuje nad
wodami
otwartymi,
czyli
nad
jeziorami, rzekami, na motorówce lub
na łodzi. Jeżeli ktoś potrzebuje
pomocy, skacze do wody i ratuje.
Milena: Ile czasu trwa tresura psa na
ratownika?
Pan Piotr: Tresura psa ratownika
zaczyna się już od urodzenia.
Szkolenie
specjalistyczne
na
ratownika trwa w zależności od
zdolności ucznia, od dwóch tygodni
do miesiąca.
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Maja: Czy Pana zdaniem pływanie dobrze wpływa na zdrowie?
Pan Piotr: Jak najbardziej. To jeden z najbardziej wszechstronnie rozwijających sportów.
Poprawia wydolność płuc, dba o sylwetkę. Podczas pływania ćwiczymy wszystkie partie mięśni
ciała. Jest to też przyjemność.
Wiktoria: Czy dzieci też powinny dużo pływać?
Pan Piotr: Co najmniej raz w tygodniu, jeśli czas na to pozwala to nawet częściej. Dzieci czują się
wtedy swobodnie i przyjemnie. Mogą z pobytu w wodzie czerpać przyjemność.
Dziękujemy serdecznie za udzielenie wywiadu.
Dziennikarze z Cieszkowianki

Dwa pierwsze zdjęcia otrzymaliśmy od Pana Piotra Zagajewskiego. Na pozostałych
zdjęciach Pan Piotr, jego pies Kropek oraz dziewczyny z kółka dziennikarskiego: Wiktoria
Czerwińska, Milena Tritt i Maja Smaglewska z klasy 5d. Dzielnie towarzyszy im Dominika, córka
Alicji Walenciak – Galińskiej. Ta nauczycielka właśnie wybrała się ze swoimi uczennicami, aby
przeprowadzić wywiad i zrobiła zdjęcia .
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Kalendarz frazeologiczny Cieszkowianki

Mieć dwie lewe ręce - nie umieć, nie potrafić czegoś zrobić; być leniwym, niezdarnym.
Pierwsze, w tym samym dniu, odpowiedziały prawidłowo Magdalena Różańska z kl. 6b
i Martyna Koćmierowska z kl. 4b
.

Wpaść komuś w oko – spodobać się komuś, oczarować kogoś.
Jako pierwsza poprawnie odpowiedziała Magdalena Różańska z kl. 6b.
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Palić/spalić za sobą mosty
zerwać/zrywać z czymś/kimś ostatecznie,
nieodwołalnie, bez możliwości powrotu;
zwrot militarny, związany z walką, podczas
której palono mosty, aby uniemożliwić
pościg wroga.
Szkoda, że nikt nie rozpoznał tego
frazeologizmu.

Robić maślane oczy - patrzeć na kogoś
z wyrazem zachwytu, rozmarzenia.

Pierwsze, w tym samym dniu,
odpowiedziały prawidłowo Magdalena
Różańska i Zuzanna Budzyńska z kl. 6b.

Na koniec roku szkolnego
nagrodzimy zwycięzców.
Odpowiedzi z podaniem imienia,
nazwiska i klasy prosimy przesyłać do
ostatniego
dnia
podanego
w kalendarzu na adres:
kalendarz_frazeologiczny@interia.pl
Nagrodzona zostanie osoba, która pierwsza poda prawidłową odpowiedź
i wyjaśni znaczenie frazeologizmu.
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Nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Kogo przedstawia ten rysunek?

Odpowiedź prosimy przysyłać na adres: alicjaw@plusnet.pl

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.6b
Korekta i skład komputerowy: Alicja Walenciak – Galińska
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