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Wiosna to pora radosna

rys. Paulina Ciesielska, kl.6b
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Jak czerpać radość z piękna wiosny?

Żył sobie chłopak o imieniu Zenek. Pewnego ranka, kiedy grał 

jak  zwykle  na  komputerze,  spojrzał  przez  okno  i  ku  swojemu 

zdziwieniu  zobaczył,  że  śnieg  na  dworze  już  stopniał.  Postanowił 

wyjść na spacer. Robił to niezwykle rzadko, gdyż siedząc przez całe 

dnie przed komputerem, nie miał na spacery czasu. 

Nadchodziła  wiosna.  Było  ciepło,  słońce  świeciło,  ze  swych 

zimowych domków powychodziły zwierzęta i zaczynały pojawiać się 

pierwsze rośliny.

Zenek na dworze poczuł się radosny i szczęśliwy. W parku usiadł 

na ławce i postanowił przez chwilę posłuchać śpiewu ptaków. Później 

wyruszył dalej. 

Chłopiec  nigdy  nie  czuł  się  tak  szczęśliwy.  W komputerowym 

świecie  nie  było  świeżego  powietrza,  pięknych  kwiatów  i  takich 

widoków, jakie ujrzał podczas spaceru. Postanowił więc wychodzić na 

spacer częściej, zamiast spędzać długie godziny przed komputerem.

Jakub Dąbkowski, kl. 6b
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Wspominamy co działo się pierwszego dnia wiosny !!!

Dnia 21.03.2012 r. zebraliśmy się w Cieszkowiance, aby miło spędzić czas. Po 
wejściu do  sal  zaczęliśmy tworzyć plakaty, banery, czapki albo szale związane ze 
sportem.  Mogły  być  w  tym  dniu  wspólne  zajęcia  uczniów  klas  młodszych  ze 
starszymi. Gdy wykonaliśmy prace w salach, zrobiliśmy sobie przerwę.  Niektórzy 
uczniowie  udali  się  później  na  wiosenny  koncert  na  górnym  holu.  Następnie  z 
naszymi  pracami  poszliśmy  na  salę  gimnastyczną.  Uczniowie  rywalizowali  tu  w 
różnych  konkurencjach  sportowych.  Podczas   tych  zmagań  kibice  wspierali 
zawodników gorącym dopingiem w ramach akcji: Kibicujemy Fair Play. Uczestnicy 
zabawy  starali  się  pokazać  z  jak  najlepszej  strony.  Wszyscy  bardzo  dobrze  się 
bawili. To był  przyjemnie spędzony dzień.

Maciej Urbaniak, kl.4b
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Rekolekcje wielkopostne
Rekolekcje  wielkopostne  w Cieszkowiance  trwały  3 dni  w ostatnim tygodniu marca. 

W poniedziałek  w  kościele  słuchaliśmy  o  stworzeniu  świata  przez  Boga.  Zostało  nam  to 
przedstawione w bardzo ciekawy sposób. W szkole odbywały się dalsze projekty na ten temat. 
Powstały piękne prace obrazujące piękno naszego świata.

We  wtorek  kontynuowano  temat  stworzenia,  choć  skupiliśmy  się  na  stworzeniu 
człowieka.  Bóg stworzył  człowieka  wolnego,  jednak przez  grzech człowiek się   od  swego 
Stwórcy odłączył.  Jak  grzechy  człowieka  zniewalają  i  jak należy z  tym walczyć mieliśmy 
określić pracując metodą metaplanu. Powstawały też różne plakaty.

Na podsumowanie, w środę, poszliśmy do kościoła, w którym odbyła się Msza Święta. 
Kazanie dotyczyło syna, który wziął majątek od ojca, po czym wydał go i wrócił do niego 
z prośbą by go przyjął. 

Zajęcia rekolekcyjne i głoszone nauki dały nam wiele do przemyślenia.
Marta Walkowiak, kl. 6b
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Piszemy listy do Pana Boga …
Luboń, dn. 29.03.2012r.

Panie Boże!

Piszę do Ciebie, gdyż pragnę podzielić się z Tobą moimi przemyśleniami na temat 

świata i odkupienia go przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

Rozpoczęła się właśnie wiosna. Jest to piękny czas, ponieważ przyroda budzi się do 

życia. W tym okresie można obserwować drzewa, kwiaty, łąki i całą budzącą się do życia 

roślinność. Oglądanie świata w tym okresie napawa radością i chęcią do życia. 

Za to wszystko Boże coś stworzył i za to, że Twój Syn oddał za nas życie na krzyżu,  

chcę Tobie Boże podziękować i zapewnić, że będę to szanował. Będę się starał, aby mogły 

z pięknego świata korzystać następne pokolenia. 

Kończąc ten list gorąco Cię proszę, abyś czuwał nade mną i był zawsze w moim 

sercu obecny.

Twój kochający Cię Hubert.
(Hubert Soboń, kl. 4b)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Luboń, dn, 29.03.2012r.

Kochany Panie Boże!

Dziękuję  Ci  Boże,  że  stworzyłeś  ludzi.  Dziękuję,  że  stworzyłeś  łąkę  po  której 

biegam;  las,  gdzie  mieszkają  zwierzęta;   jeziora,  morza  i  rzeki  w  których  się  kąpię. 

Dziękuję za słońce codziennie świecące, śpiew ptaków, pachnące kwiaty, zielone drzewa 

i rośliny oraz soczyste owoce.

Chcę  także  podziękować  za  świat  odkupiony  przez  śmierć  i  zmartwychwstanie 

Twojego Syna.

Serdecznie pozdrawiam – Adam Hirsch

P.S. Bardzo Cię kocham.
(Adam Hirsch, kl.4b)
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Luboń, dn. 25.03.2012r.

Najwspanialszy Panie Boże!

Piszę do Ciebie Najdroższy Panie, bo pragnę podziękować Ci za ten piękny świat, 

który stworzyłeś.  Za  wszystko,  co  jest  dookoła  nas.  Ale  także  za  to,  że  Syna Swojego 

jednorodzonego posłałeś na ziemię, aby odkupił nasze grzechy.

Pełen wdzięczności jestem Ojcze nasz za niebo, które ciemną nocą obsypane jest 

gwiazdami  i  za  księżyc,  który  przyozdabia  je  co  noc  jak ogromny diament.  Również 

dziękuję za  słoneczko, dzięki któremu wszystko na tym świecie żyje. Dziękuję za rośliny 

od  tych  najmniejszych  kwiatków  zaczynając,  a  kończąc  na  ogromnych  drzewach. 

Dziękuję za wszystkie stworzenia na ziemi i w wodzie. A przede wszystkim dziękuję Ci 

Boże za to, że mogę żyć i wędrować po tym świecie i podziwiać Twoje dzieło. Za rodziców 

też jestem Ci Panie wdzięczny. Oni mnie kochają i pomagają mi na każdym kroku.

Jak wielka musi być Twoja miłość do człowieka, skoro wysłałeś swego syna, żeby 

cierpiał za nas. Odkupił on nasze winy przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, „aby 

każdy, kto w niego wierzy nie umarł, ale życie wieczne miał”.

Dziękuję Ci Wszechmocny Boże za wszystko, co dla nas zrobiłeś i nadal robisz. Za 

Twe miłosierdzie i łaski, które na nas spływają. Miej nas Panie w swojej opiece. Bardzo 

Cię kocham.

Twoje dziecko – Bartek

(Bartosz Nowakowski, kl.4b)



Nr 8 (25) kwiecień  2012r.       Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                       8

Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Zdrowych,

radosnych 

świąt 

życzy 

Redakcja
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W świątecznej atmosferze...
Dzieci  z  grup  „0”  wraz  z  wychowawcami  wybrali  się  na  wycieczkę  do  Muzeum 

Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie, gdzie zorganizowana 
została impreza edukacyjna poświęcona tradycjom związanym ze świętami wielkanocnymi.

W zabytkowej, XIX - wiecznej stodole folwarcznej obejrzeliśmy  przedstawienie, które 
nawiązywało  do okresu postu poprzedzającego święta oraz  do samych  tradycji świątecznych. 
Niemałą   atrakcją  okazała  się  możliwość  bezpośredniego  kontaktu  dzieci  z  zwierzętami. 
Świnie, kozy króliki, owce, kuce, woły, osły,  to tylko część zwierząt jaką miały możliwość 
zobaczyć  dzieci.   Wzięliśmy  również  udział  w  zajęciach  plastycznych,  podczas  których 
powstały piękne kolorowe koguciki. Po warsztatach zwiedziliśmy wystawę prezentującą środki 
transportu i komunikacji wykorzystywane w rolnictwie oraz w życiu codziennym mieszkańców 
wsi.  Szczególną  przyjemność  sprawiło  to  chłopcom,  którzy  chętnie  fotografowali  się  przy 
zabytkowym wozie strażackim, lokomotywie, czy przy starej syrence. Na koniec zwiedziliśmy 
wystawę z piękną kolekcją pisanek wykonanych różnymi technikami. 

Wyjazd do Szreniawy uważamy za bardzo udany.
Kinga Zdunik
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W świątecznej atmosferze...

Origami moja pasja- moje życie!

Pasja Pani Agnieszki Mikulskiej – Spalonej 
nauczycielki z Cieszkowianki

Moja pasja zaczęła się z chwilą gdy zaczęłam pracę z dziećmi czyli parę lat temu, wtedy 
to zaczęłam szukać jakiejś metody stymulującej działanie i rozwój dziecka. Znalazłam japońską 
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sztukę składania papieru czyli origami. Wykonuję różne formy składania papieru. Zakupując 
różne  książki  pogłębiam swoje  umiejętności  w sztuce  origami  i  wzbogacam swój  warsztat 
pracy. Ostatnio zrobione przeze mnie stworki to zajączek origami i kurki.

Myślę,  że  każdy  kto  zobaczył  takiego  składanego 
zajączka zastanowił się choć raz jak powstają te papierowe 
"stworki" Na pewno przez głowę przechodziły myśli: jak coś 
takiego może być z papieru, to niemożliwe!? :) A ja powiem, 
że  możliwe  i  mało  tego  pokażę  krok  po  kroku  jak  sobie 
samemu można takie cudaki zrobić.

Przekonałam  się,  że  sztuka  składania  papieru,  czyli 
origami, pochłonęła mnie i stała się moją pasją.

Chciałabym wspomnieć,  że  dzieci,  które  uczę  składać, 
uczą się koncentracji, zapamiętywania koloru, sposobu zgięć, 
kolejności składania. Składać może każde dziecko zarówno 
to  wybitnie  zdolne,  jak  i  to  z  trudnościami  lub  brakiem 
uzdolnień.  Myślę,  że  składanie  papieru  i  wykonywanie 
różnych modułów daje poczucie własnej wartości i radości.

Agnieszka Mikulska-Spalona
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Poznajemy pracę strażaków

21 marca 2012r.  dzieci  klas 0a,  0b i  0c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu 
wybrały się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu. 

Dzięki  życzliwości  Panów  Strażaków  dzieci  mogły  z  bliska  obejrzeć  samochody 
i sprzęt  pożarniczy.  W  trakcie  rozmowy  dowiedziały  się  dużo  o  ich  trudnej, 
odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy. Zrozumiały, że strażak pomaga nie tylko w czasie 
pożaru,  ale  bierze  również  udział  w  akcjach  ratowniczych  np.  w  czasie  wypadku 
drogowego.  Z  dużym  zainteresowaniem  nasi  uczniowie  obejrzeli  strój  strażaka  do 
gaszenia  pożaru  i  z  wielką  ochotą  przymierzali  hełm.  Powodzeniem cieszył  się  pobyt 
w wozie strażackim. Strażacy przypomnieli w jakich okolicznościach można wezwać straż 
pożarną, a dzieci utrwaliły numer alarmowy – 998.

Z wycieczki dzieci wróciły pełne niezapomnianych wrażeń i wspomnień.

Składamy  serdeczne  podziękowania  Pracownikom  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w Luboniu za  umożliwienie  naszym dzieciom poznania  zawodu strażaka.  Tak zdobyta 
wiedza zachowa się na długo w ich pamięci.

Marta Gidaszewska
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Oto nasi dziennikarze. Można już ich wylegitymować.
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Często  artykuły  tych  dziennikarzy  mamy  okazję  czytać  w  gazecie  

szkolnej  i  w  gazetach  lokalnych.  Bardzo  im  dziękuję  za  rzetelną  pracę.  

Jednak z przyjemnością mogę stwierdzić, że pomaga im wielu innych uczniów,  

którzy oficjalnie do kółka dziennikarskiego nie należą, a chętnie podejmują  

różne dziennikarskie działania.

Alicja Walenciak - Galińska
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Akcje charytatywne w naszej szkole
Zakończona akcja: Opatrunek na ratunek

Przez ponad dwa miesiące w Szkole Podstawowej  nr 2 zbieraliśmy opatrunki. 
W marcu uczniowie z klasy 6b -  Julia Światłowska i  Ignacy Pawlak -   szkolni 
wolontariusze, wybrali się do fundacji Redemptoris Missio w Poznaniu, aby oddać 
wszystko, co uzbierano w Cieszkowiance w ramach akcji „Opatrunek na ratunek”. 

Na miejscu przywitała nas bardzo gorąco pani Justyna Janiec – Palczewska, 
która jest koordynatorem akcji  i podziękowała za pomoc. Po zaniesieniu do środka 
wszystkich pudeł, poczęstowano nas czymś do picia. Niestety byliśmy tam tylko 
pół godziny i trzeba było wyjść z tego bardzo przyjaznego i tętniącego miłą energią 
miejsca.

Julia Światłowska, kl.6b

Na zdjęciu uczniowie 6b – Julia Światłowska i Ignacy Pawlak 
przekazujący opatrunki pani Justynie Janiec – Palczewskiej.
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W czasie wizyty w Redemptoris Missio w połowie marca 2012r. spotkaliśmy Państwa 
Kowalewskich, którzy od maja 2011r. do lutego 2012r. przebywali na Jamajce i  jeszcze 26 
marca  2012r.  mieli  ponownie  tam  pojechać.  Państwo  Beata  i  Łukasz  pochodzą  z  okolic 
Bydgoszczy,  oboje  mają  wykształcenie  lekarskie,  ukończyli  Collegium  Medicum  w  ich 
rodzinnym mieście. 

Pani Beata powiedziała nam, że już od dawna myślała o wyjeździe do Afryki i kiedy 
dowiedziała  się,  że  Fundacja  Redemptoris  Missio poszukuje  lekarzy,  którzy pojechaliby  na 
Jamajkę, od razu z mężem zdecydowali się na taki wyjazd. Dobrze, że pojechali na Jamajkę, 
a nie do Afryki, bo zabrali ze sobą swoją małą córkę – 2-letnią Julię, która zadziwiająco dobrze 
znosiła gorący i wilgotny klimat.

Państwo Kowalewscy  porozumiewali  się  na  Jamajce  w języku  podobnym do  języka 
angielskiego nazywanym tam patois. Przyjmowali pacjentów w trzech przychodniach. Było to 
na początku około 100 osób dziennie. Odwiedzali także osoby w domu starców. Głównymi 
chorobami, na jakie cierpią tamtejsi mieszkańcy są: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, astma oraz 
denga – tamtejsza choroba przenoszona przez komary.

Właśnie  takim  lekarzom,  jak  państwo  Kowalewscy,  w  pracy  potrzebne  są  zbierane 
w Polsce  opatrunki.  Nasi  szkolni  wolontariusze  przekazują  im  to,  co  przywieźliśmy  do 
Fundacji.
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Nie wykręcamy się, 

zbieramy nakrętki

Dzieci z klasy 2e wraz 

z wychowawczynią - panią Martą Piniarską

Uczniowie tej klasy przynoszą bardzo dużo nakrętek. 

Na zdjęciu ich tygodniowy zbiór. 
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Ciąg dalszy pasji uczniów klasy 1d 
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Kalendarz  frazeologiczny  Cieszkowianki

Nabić kogoś w butelkę - oszukać kogoś. 

To  wyrażenie  ma  wiele  synonimów  np.  kołować 
kogoś,  rolować  kogoś,  kiwać  kogoś,  nabierać  kogoś, 
kantować  kogoś,  robić  kogoś  w  balona,  robić  kogoś 
w bambuko,  robić  kogoś w jajo,  robić  kogoś w konia, 
wykręcić komuś wała, wpuścić kogoś w maliny.

Ogolić  kogoś  do  zera  –  pozbawić  kogoś 
wszystkiego, co posiada.

Niestety  nikt  nie  odpowiedział  poprawnie  na 
podstawie rysunków 

Zapraszamy do pisania jakie frazeologizmy 
kryją się pod postaciami na rysunkach i co one oznaczają.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki   -   stopka redakcyjna
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