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Staropolskim obyczajem, gdy w wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Najserdeczniejsze życzenia śle redakcja gazety
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Jasełka w Cieszkowiance
W nastroju świątecznym przebiegał ostatni grudniowy dzień w Cieszkowiance. Wszyscy
uczniowie zgromadzili się też na sali gimnastycznej na jasełkach bożonarodzeniowych. Miały
one w tym roku bardzo głęboką wymowę. Nieznającej tradycji młodzieży, która pojawiła się
na scenie, tłumaczył wszystko św. Łukasz. Pokazał im Maryję i Józefa, którzy szukali
schronienia, pokazał modlących się pasterzy i anioła głoszącego dobrą nowinę. Narodził się
Jezus. Nie był jednak bezpieczny. Pojawili się żołnierze, Herod i nieodłącznie towarzyszący złu
- szatan. Mimo jego zabiegów nie udało się Dzieciątka Bożego zabić wtedy i nie uda się zrobić
tego teraz w naszych sercach. Potwierdziła to na końcu, przemawiająca do współczesnych
odbiorców przedstawienia, Maryja. Chór szkolny ubrany w piękne, białe szaty przez cały czas
towarzyszył szkolnym aktorom, w jego wykonaniu mieliśmy przyjemność usłyszeć wiele
kolęd.
Agata Doszla – Folek, kl.6d
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W świątecznym czasie zmieniają się poglądy
Reniferowa pomyłka
Kiedy byłem mały, spędzaliśmy święta u moich dziadków. Po wieczerzy wigilijnej
z niecierpliwością czekaliśmy na gwiazdora. Gdy zadzwoniły dzwonki, wszyscy dobiegli do
okna. Gwiazdor wszedł do środka i usiadł na fotelu. Z niecierpliwością czekałem na swoją
kolej. Gwiazdor zadawał wszystkim różne zadania. Było bardzo śmiesznie. Gdy przyszła moja
kolej, usiadłem obok gwiazdora. Byłem bardzo zdenerwowany. Nagle zza czerwonego płaszcza
gwiazdora wysunął się czerwony krawat w reniferki, dokładnie taki sam jaki wujek Andrzej
miał przy kolacji. Wszyscy zaczęli się śmiać. Wtedy zrozumiałem, że gwiazdor to fikcja.
Jakub Wasiela, kl.5b
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Imuś w Cieszkowiance
W listopadzie do dzieci z zerówek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu przybył
niezwykły gość - Imuś, pies rasy Papillon Spaniel wraz ze swoją właścicielką, panią Grażyną
Jujka, który sprawił, że zajęcia w tym dniu były niezwykle ciekawe.
Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały pogadanki na temat jak dbać o psy
i rozumieć ich zachowania. W trakcie spotkania dzieci miały doskonałą okazję do uzyskania
wiedzy i nabycia podstawowych umiejętności, które ułatwiają bezpieczną koegzystencję
z psem. Z radością wszyscy brali udział w ćwiczeniach i zabawach proponowanych przez panią
Grażynę z udziałem Imusia.
Kinga Zdunik
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Wizyta w Rumunii
W dniach 12 – 16 listopada 2012r. delegacja nauczycieli Cieszkowianki przebywała
w miejscowości

Magura,

niedaleko

Buzau

w

Rumunii.

To

kontynuacja

projektu

międzynarodowego: Socrates Comenius realizowanego pod hasłem Terra nostra our Earth.
Mimo, że zaprzyjaźniona z nami szkoła jest bardzo mała – uczy się w niej nieco ponad
100 uczniów, przyjęto nas niezwykle gościnnie i choć Rumunia nie jest krajem słowiańskim,
powitano pszennym kołaczem i solą, drobnymi upominkami wykonanymi przez dzieci
i słodkościami przygotowanymi przez ich rodziców. Z podziwem oklaskiwaliśmy występy
artystyczne dzieci. Rumunii już podczas pobytu w Polsce okazali się niezwykle sympatyczni,
bardzo przyjacielscy i bardzo dobrze wychowani, nasza wizyta tylko to potwierdziła. Mała
społeczność świętowała przy okazji naszego pobytu oddanie do użytku nowego budynku
szkoły. Co prawda, nie dysponuje ona jeszcze wieloma nowinkami technicznymi, ale wkrótce
spodziewa się wyposażenia, które pozwoli dzieciom zdobywać wiedzę na podobnym poziomie,
jak w naszych polskich szkołach.
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Aby zaakcentować i utrwalić pobyt zagranicznych delegacji w Magurze, poszczególne
grupy delegatów malowały ławki i parkany na boisku szkolnym w barwy narodowe. My
miałyśmy najłatwiej: biel i czerwień. Kolega Eldar z Turcji miał najtrudniej – na ojczystych
barwach musiał znaleźć się półksiężyc i gwiazdy.

Podczas wspólnej konferencji porównywaliśmy systemy edukacyjne poszczególnych
państw członkowskich omawiając podobieństwa i różnice.
Bardzo przyjaźnie przyjął nas burmistrz Magury i jego urzędnicy. Mimo, że dysponuje
bardzo niewielkim urzędem, był dla nas niezwykle życzliwy i miły.
Następnego dnia gościliśmy w konsulacie miasta Buzau, gdzie szefowie delegacji oprócz
rozmowy kurtuazyjnej z konsulem, udzielali wywiadu lokalnej telewizji.
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Po częściach oficjalnych gospodarze pokazali nam ciekawe miejsca związane
z regionem. Wulkany błotne są bardzo rzadkim i niezwykłym zjawiskiem geologicznym
występującym na terenach roponośnych. Na świecie można je spotkać na Krymie, na Kaukazie
i w Yellowstone w USA. Najefektowniejsze znajdują się 25 km od Buzau. Błotniste
wzniesienia zbudowane są z margli, gliny i madów zawierających duże ilości węglowodorów
lotnych oraz związków soli. Wulkany powstają w miejscach wycieku tych substancji.
Wydobywające się gazy mieszają się z wodą i błotem, a podczas wzrostu ciśnienia, następuje
wyrzut błotnistej mazi nawet na wysokość 1 m. Występują w postaci kałuż wypełnionych
słonym błotem oraz stożków osiągających 2 m. Obszar jest objęty ochroną parku narodowego
i słynie z księżycowego krajobrazu.
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W pobliżu Buzau znajduje się także park rzeźb, który gromadzi ponad tysiąc kamiennych
figur. Większość z nich to prace studentów akademii sztuk plastycznych, które tworzą teraz na
pagórkowatym terenie niezwykłą wystawę plenerową.
Unikatowe wrażenia zostawiają na zwiedzających także freski XVI wiecznego
monastyru Ciolanu.

Będąc w Rumunii nie sposób nie zobaczyć słynnego zamku Drakuli w miejscowości
Bran, położonej 40 km od średniowiecznego urokliwego, porównywanego z Krakowem
Braszowa. Bran sławę zawdzięcza malowniczo położonemu średniowiecznemu zamkowi,
znanego jako siedziba Vlada Palownika. Zamek wzniesiono z rozkazu Ludwika
I Andegaweńskiego w XIV w. Miał strzec przełęczy górskich i szlaków na trasie Transylwania
– Wołoszczyzna, przede wszystkim przed Turkami. W 1921r. zamek stał się letnią rezydencją
królowej Marii i jej rodziny aż do 1947r. Zamek ten jednak nie ma nic wspólnego ani
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z wampirem Drakulą, ani z prawdziwym Vladem Palownikiem, którego śladów należy szukać
raczej w Poienari. Imię Vlada III Palownika (Tepeş) 1431 –1476, znanego jako Dracula
przeszło do historii jako symbol okrucieństwa. Urodził się on w Sighişoarze jako syn hospodara
wołoskiego Vlada II Diabła (Vlad Dracul). Wydaje się, że postać wampira Draculi jest
połączeniem tych dwóch postaci – ojca i syna. Ojcu nadano przydomek Dracul przypuszczalnie
dlatego, że należał do zakonu dragonów. Zaraz po objęciu władzy na Wołoszczyźnie Vlad
Tepeş rozkazał wbić na pal ponad 20 tys. ludzi, aby zdławić spiski i zemścić się za śmierć brata
i ojca. Należy jednak pamiętać, że był on bardzo okrutnym człowiekiem, ale nie filmowym
wampirem.
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Ostatni dzień pobytu w Rumunii, to zwiedzanie stolicy – Bukaresztu. Mieszka tu obecnie
2 300 000 mieszkańców. Niegdyś nazywany był Małym Paryżem, gdyż twórcy pałaców
i kamienic wzorowali się na XIX wiecznej architekturze francuskiej.

Niechlubną rolę odegrał ostatni dyktator Nicolae Ceauşescu. Wielki fragment zabytkowej
starówki polecił on wyburzyć wznosząc Pałac Ludu – teraz - Pałac Parlamentu. To największa,
po amerykańskim Pentagonie, budowla na świecie. Wznosiło go 700 architektów i 20 tys.
robotników pracujących na trzy zmiany. Prace rozpoczęto w 1984 r., przerwano je podczas
rewolucji w 1989 r., kiedy obalono i stracono Nicolae Ceauşescu. Realizacja projektu
wymagała zburzenia kilkunastu cerkwi, trzech klasztorów i setek wspaniałych kamienic. Pałac
ma 360 tys. m² powierzchni, jest w nim dywan ważący kilkanaście ton, kryształowy żyrandol,
ściany obite jedwabiem marmury i unikatowe granity. Obecnie duża część pałacu pozostaje
pusta, a nakłady na jego utrzymanie są zawrotnie duże. Dobrze, że nadal sporą część
zabytkowego Bukaresztu można podziwiać i się nią zachwycać.
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Warto

odwiedzić

Rumunię

choćby dlatego, aby zmienić swoje
wyobrażenie o tym kraju i jego
mieszkańcach i pokonać stereotypy
ciągle

dominujące

w

Polsce.

Rumunia jest krajem należącym do
UE i będzie się rozwijać, a my
możemy jej w tym pomóc choćby
przez turystykę - nadal jest tam dużo
taniej niż w Polsce.
Bogumiła Kurzawska
Anna Czarnecka – Kimla
Marta Lewandowska
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Rok Korczakowski w Cieszkowiance zakończony
W roku 2012 zbiegły się dwie rocznice: 70
rocznica

śmierci

Janusza

Korczaka

oraz

setna

założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy
Krochmalnej w Warszawie. Dlatego też ten rok
decyzją Sejmu został Rokiem Janusza Korczaka.
Jestem nie po to, by mnie kochali i podziwiali, ale
po to, bym działał i kochał. Nie jest obowiązkiem
otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek
troszczenia się o świat, o człowieka - oto słowa
Janusza Korczaka przemienione w czyn.
Janusz Korczak - lekarz z wykształcenia, pisarz
z talentu, wychowawca i pedagog z wyboru i powołania. Z jego myśli czerpią kolejne
pokolenia pedagogów i mądrych rodziców. Jego postać i dorobek znane są na całym świecie.
To on głosił potrzebę szacunku wobec dziecka i jego autonomii.
W Cieszkowiance też włączyliśmy się w propagowanie idei Janusza Korczaka. Jego
postać została przybliżona uczniom na lekcjach. Pojawiły się wiadomości w naszej gazetce
szkolnej. Wszystkimi pracami kierowała pani Agnieszka Górna. Ona zaprosiła do konkursu
wszystkie podstawówki z Lubonia. Powstały piękne prace literackie i plastyczne. Te ostatnie
zdobią ściany korytarzy naszej szkoły. Szkoła zyskała certyfikat za udział w projekcie: Kiedy
się śmieje dziecko, śmieje się cały świat.
Mamy nadzieję, że mądrości płynące z dorobku Janusza Korczaka będą nam towarzyszyć
nie tylko w roku Korczakowskim.
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Wyniki konkursów Korczakowskich
Praca literacka: Dzieci! - dumne miejcie
zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie
do sławy. Coś z tego zawsze się stanie.

1.
2.
3.

Julia Chęcińska, SP 2
Bartosz Kaliszewski, SP1
Maja Smaglewska, SP 2

Wyróżnienia: Sandra Świerkowska, SP2
Paulina Stępniak, SP 1
Brygida Szymańska, SP 2
Wiktoria Włodarska, SP 4

Prace zwycięzców z Cieszkowianki
Julia Chęcińska, kl.6a
Janusz Korczak traktował dzieci jak dorosłych. Rozumiał je i doradzał im, w jego
obecności czuły się bezpiecznie. Uczył je jak postępować, by czynić dobrze i jak być
samodzielnym. Dlatego mieszkańcy sierocińca pomagali przy różnych zajęciach domowych,
przy tych łatwiejszych i trudniejszych, nudniejszych i ciekawszych. Pan doktor poświęcał
dzieciom cały swój czas, by mogły poczuć się jak w rodzinnym domu. Podopieczni kochali go
jak rodzonego ojca. W jego towarzystwie nikt się nie nudził, bo Korczak opowiadał ciekawe
historie, a wszyscy słuchali go z uwagą. Wymyślał oryginalne sposoby na godzenie się
i przepraszanie za złe zachowanie. Nigdy nie podniósł ręki, a nawet głosu na jakiekolwiek
dziecko. Zawsze znalazł czas na rozmowę z każdym potrzebującym. Uczył, że warto mieć
marzenia, bo coś z tego zawsze się stanie.
Wierzę, że słowa zachęty Janusza Korczaka: Dzieci! - dumne miejcie zamiary, górne
miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie są skierowane także do mnie.
Obecnie, inaczej niż w czasie życia Janusza Korczaka, każde dziecko ma łatwy dostęp do
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książek, Internetu, pomocy naukowych czy podróży. Myślę, że wybór jest tak duży, że czasem
można się zagubić i wybrać łatwe i przyjemne rozwiązania – oglądanie telewizji, gry
komputerowe, zapominając o tym, co trudniejsze, ale bardziej wartościowe.
Moim marzeniem jest zostać sławną podróżniczką, tak jak Martyna Wojciechowska,
redaktor naczelna cudownego miesięcznika National Geographic. Lubię czytać artykuły w nim
zamieszczone. Podczas lektury wyobrażam sobie siebie walczącą ze strachem. Podziwiam
Martynę za to, że nie boi się pułapek czyhających na nią podczas wyprawy, że świetnie
porozumiewa się po hiszpańsku i angielsku. Dlatego z zapałem uczę się języków obcych –
angielskiego i niemieckiego. Nie zrażają mnie nawet trudne słówka, które trzeba wkuć, bo
wiem, że może kiedyś to przyda mi się w odnalezieniu drogi na krańcach ziemi. Nie dość, że
Martyna ogląda najpiękniejsze zakątki, to poznaje nowych ludzi i ich egzotyczne tradycje,
wierzenia, obyczaje, marzenia. Dzięki jej relacjom dowiaduję się takich rzeczy, o których na
razie mogę tylko pomarzyć. Ona spisuje swoje doświadczenia i kręci reportaże z podróży, by
inni ludzie, tacy jak ja, mogli w swoich czterech kątach poczuć powiew wiatru Afryki, chłód
Arktyki, usłyszeć szum Pacyfiku. Przykład Wojciechowskiej motywuje mnie do poprawiania
kondycji fizycznej – dużo biegam, pływam, jeżdżę na rolkach i rowerze. Muszę być wytrwała i
odważna, nie poddawać się przy pierwszym upadku. Jeszcze całe życie przede mną. Wierzę, że
mój upór, wytrwałość i silna wola doprowadzą mnie daleko, że świat moich marzeń i
wyobrażeń stanie się moim realnym światem. Tak było w przypadku Maciusia - głównego
bohatera książki Korczaka pt. Król Maciuś Pierwszy. Ten mały, zagubiony chłopiec nauczył się
na wojnie, że aby zwyciężyć, trzeba być wytrwałym, omijać przeszkody i dążyć do swoich
celów. Marzenia i wiara w ich spełnienie dały mu siłę. Podobnie było później – król
wprowadził w życie kolejne swoje marzenia – dziecięcy sejm, domy dla dzieci w lasach. Mimo,
że jego rządy skończyły się wygnaniem go na bezludną wyspę, to możemy przekonać się, że
warto marzyć i szukać mądrych sposobów na realizację swoich pragnień.
Na razie dalsze podróże odbywam z rodziną – zjechaliśmy prawie całą Litwę, a w tym
roku dotarliśmy samochodem aż na Krym. Zwiedziliśmy mnóstwo zabytków, zobaczyliśmy
życie mniejszości tureckiej, Ukraińców, Żydów. Poznaliśmy smaki różnych kuchni świata,
mieszkaliśmy w domu Turka, który opowiadał o zawiłej historii swej rodziny, o islamie.
Kąpaliśmy się w bajecznych zatoczkach. Mam nadzieję i wiarę, że kiedyś podróżowanie stanie
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się moim sposobem na życie. Bardzo bym tego chciała. Teraz wspierają mnie w moich
marzeniach moi rodzice, ale wiem, że prawdziwy globtroter musi umieć liczyć tylko na siebie.
Czytam o wyprawach Marka Kamińskiego, Beaty Pawlikowskiej i mocno wierzę, że
w przyszłości to ja będę pisać książki o swoich przygodach, robić piękne zdjęcia i opowiadać
dzieciom w szkole o dalekich wojażach. Na razie opisałam naszą podróż po Ukrainie
i chciałabym opublikować w gazecie, ale jeszcze brak mi odwagi, by tę relację wysłać do
jakiejś redakcji... Powoli działam, marzę i wierzę, że coś z tego zawsze się stanie.

Maja Smaglewska, kl.6d
Przez marzenia nie zapomnij o korzeniach
We wsi pod Warszawą mieszkała Ania – szesnastoletnia dziewczyna, która marzyła
o tym, by zamieszkać w mieście.
Ania, jak co dzień, wstała rano skoro świt. Umyła się, ubrała i poszła pomagać mamie.
Spotkała ją w kuchni, gdzie przygotowywała śniadanie.
– Dzień dobry kochanie. Już wstałaś? - słychać było głos mamy.
– Tak mamo – odpowiedział córka.
– Pomożesz mi?
– Oczywiście.
Lecz Ania miała inne zamiary, niż można było przypuszczać. Dzień wcześniej znalazła
w gazecie ogłoszenie, w którym ktoś napisał o możliwości uczenia się i jednocześnie
mieszkania w Warszawie za bardzo niską cenę. Kiedy tylko z mamą zaczęły krzątać się po
kuchni, próbowała poruszyć temat. Niestety nie powiodło się. Usłyszała tę samą odpowiedź, co
zawsze: Jesteś za młoda, żeby wyjeżdżać. Porozmawiamy o tym jak będziesz starsza. Ale Ania
nie zamierzała się poddać. W jej głowie rodził się plan działania. Jakby przekonać matkę do
wyjazdu? - myślała.
Po obiedzie dziewczyna poszła do pobliskiego sadu. To był jej azyl. Lubiła tam
rozmyślać. Usiadła pod stara jabłonią, wyciągnęła notes i znieruchomiała. Po wyrazie jej
twarzy widać było, że bije się ze swoimi myślami. Nagle doznała olśnienia. Zaczęła szybko
notować. Na kartce widniał jej plan:
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1. Sprawdzić o jakiej uczelni mowa w ogłoszeniu.

2. Znaleźć odpowiedni moment.
3. Powiedzieć, jaka jestem nieszczęśliwa.
4. Poruszyć temat.
5. Czekać na efekty.
Nazajutrz, kiedy matka wróciła z targu, Ania postanowiła czatować. Czatowała na
odpowiedni moment i opłaciło się. Dziewczynie udało się przekonać mamę. Jeszcze tego
samego dnia, kiedy rodzina skończyła kolację, rodzice zadzwonili pod numer z ogłoszenia.
W słuchawce usłyszeli bardzo miły głos starszej kobiety. Wyjaśnili, o co im chodzi. Kobieta
zgodziła się, a dwa dni później Ania siedziała już w pociągu. Była bardzo podekscytowana.
W końcu pierwszy raz miała zobaczyć tak wielkie miasto, jakim jest Warszawa.
Po wejściu do pociągu, dziewczyna zaczęła się rozglądać. Miała ją odebrać kobieta,
u której miała zamieszkać. Po około 15 minutach na peron weszła starsza pani o lasce. Była to
pani Róża – osoba tak wyczekiwana przez nastolatkę. Po przywitaniu się, kobieta zabrała Anię
do domu. Dziewczyna dostała piękny pokój z tapetą w kwiaty i koronkowymi firanami
w oknach. Nie była jednak zadowolona. Brakowało jej wiejskiego powietrza, odgłosu
gdaczących kur i wszystkich tych rzeczy, które miała, a nie doceniała. Położyła się. Zaczęła
rozmyślać. Nawet nie wiedząc kiedy, zasnęła.
Dryńńń! Anię obudził dzwonek budzika. To już dzisiaj – ostatni dzień szkoły. Jeszcze
tylko godziny, minuty, dzielą od powrotu na wieś. Cieszy się, ale też się smuci. Wraca w swoje
rodzinne strony, ale zostawi kochaną panią Różę. Biedna pani Róża, jak sobie beze mnie
poradzi? - myślała Ania. Ale nie ma czasu dłużej się nad tym zastanawiać. Szybkie pożegnanie,
wejście do pociągu i już jedzie do domu. Przez całą drogę rozmyślała. Czy będzie tęsknić? Czy
odzwyczaiła się od życia na wsi? Na peronie powitano ją serdecznie. Uścisków i pocałunków
nie było końca. W domu, kiedy cała rodzina znowu siadła do kolacji, Ania oznajmiła:
– Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Choć nie ma tu luksusów ani metra, wiem, że
będę tu wracać.
Ania ciągle marzyła o wielkim mieście, jednak wróciła na wieś. My też, jakbyśmy nie
wiem jak daleko zaszli, musimy pamiętać o swoich korzeniach i o tym, co w życiu
najważniejsze – o rodzinie.
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Maja Smaglewska odbiera nagrodę z rąk Pana Burmistrza
Sandra Świerkowska, kl 4b – najmłodsza laureatka konkursu
Kiedy miałam 3 lata, mama po raz pierwszy spytała mnie, kim chcę być.
Odpowiedziałam – księżniczką. Będę mieszkać w pięknym zamku z księciem. Gdy miałam lat
6 znowu zadano mi to samo pytanie. Tym razem odpowiedź brzmiała – piosenkarką, chcę
śpiewać na scenach całego świata i być znana w telewizji i radiu. Teraz znowu je usłyszałam
i odpowiadam: a kto to wie?
Jestem dzieckiem i to nie czas na podejmowanie tak ważnych decyzji. Mogę marzyć
o tym jak będzie wyglądało moje dorosłe życie. Ale jedno wiem na pewno. Chcę żeby ono coś
znaczyło, żebym nie żałowała niczego. Nie pragnę sławy ani bogactw. Chciałabym zrobić coś
dobrego.
Moim marzeniem jest zostać weterynarzem i opiekować się zwierzętami. Chcę zbudować
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specjalne ośrodki, gdzie zwierzęta można leczyć, a one czułyby się swobodnie i bezpiecznie.
Potem zbudowałabym bibliotekę. Nie taką jak jest u nas (trzy regały i nic ciekawego), ale taką
jak na amerykańskich filmach. Z wielką czytelnią, tysiącem regałów sięgających od podłogi do
sufitu, wygodnymi fotelami, w których można siedzieć i czytać godzinami. W mojej bibliotece,
dzień w dzień odbywałyby się spotkania, na których ktoś głośno czytałby dzieciom. Takich
miejsc nie ma, a uważam, że źle się dzieje, jeśli dzieci od małego nie mają kontaktu z literaturą.
Czasami dzieje się tak, dlatego że nie istnieją miejsca, gdzie można dzieci do czytania zachęcić.
Właśnie, dlatego chcę je stworzyć. To tylko marzenia, ale będę próbowała je zrealizować,
żebym nigdy nie mogła sobie zarzucić, że nie próbowałam. W końcu nasze życie byłoby
niczym bez marzeń, prawda?
Na zdjęciu: Sandra odbiera
nagrodę z rak Pana Burmistrza

Sandra Świerkowska pisze do
naszej gazetki o swoich wrażeniach:
Kiedy przeczytałam temat konkursu,
od

razu

pomyślałam,

że

mogę

napisać o swoich marzeniach. Moim
zdaniem, jeśli nie chce się niczego w
przyszłości żałować, powinno się
zrobić wszystko, by żyć jak najlepiej.
Najlepszym na to sposobem są trzy
rzeczy: marzyć, spełniać marzenia i
robić

coś

Dlatego

dobrego

właśnie

w

dla

innych.

ten

sposób

napisałam

tę

pracę.

Kiedy

odbierałam

wyróżnienie

byłam

wzruszona i cieszyłam się, że moja
praca

się

podobała.

Nie

przypuszczałam, że sam Burmistrz
będzie mi wręczał nagrodę.
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Brygida Szymańska, kl.6b
Słowa Janusza Korczaka, twórcy koncepcji Nowego Wychowania, prekursora działań na
rzecz praw dziecka i jego równouprawnienia, mają znaczenie ponadczasowe i śmiało mogą być
adresowane do młodych ludzi naszego pokolenia. Autor cytatu zwraca się do wszystkich dzieci,
niezależnie od tego kim są i skąd pochodzą, z przesłaniem, aby rozpoczynając swoje życie,
miały ambitne plany na przyszłość.
Janusz Korczak chciał powiedzieć młodym ludziom, ze wszystko jest w ich rękach i bez
dobrych chęci oraz ciężkiej pracy nie osiągną w życiu tego, co jest dla nich najważniejsze. Ze
słów: górne miejcie marzenia można wywnioskować, że należy mieć marzenia niewyobrażalne,
niezwykłe, niedoścignione i trzeba wierzyć w to, że się spełnią. Jakież byłoby życie bez
marzeń? Puste, nijakie, proste, nudne oraz banalne. Marzenia dodają nam otuchy, uskrzydlają,
czynią nas ludźmi o bogatym wnętrzu, mobilizują nas do działania. Nic się nie zdarza, jeśli nie
jest wpierw marzeniem – twierdził Carl Sandburg, a jego tezę można odnieść do przesłania
Janusza Korczaka.
Stary Doktor chciał powiedzieć dzieciom, że życie nie jest usłane różami. Jednocześnie
zwraca uwagę na to, aby się nie poddawać, nie zrażać i pomimo drobnych niepowodzeń iść
wcześniej wytyczoną drogą. Bez wytrwałości, pracowitości i siły płynącej z naszych serc, nie
jesteśmy w stanie osiągnąć niczego. Cenną wskazówką, którą ten wybitny człowiek nas
obdarzył jest stwierdzenie, że dążenie do sławy się opłaci. Przekazuje on nam wiadomość, że
sława to nie tylko popularność, ale perfekcja w działaniu i wykonywaniu czegoś.
Powinniśmy marzyć o tym, żeby w przyszłości zostać kimś ważnym. Robić wszystko
najlepiej jak się da. Chcieć to móc, a zatem pamiętajmy, że nawet najmniejsza rzecz zrobiona
dobrze przyniesie nam radość i życiową satysfakcję. Nie trzeba być bogatym, żeby posiąść to,
o czym się marzy. Wystarczy mieć bogate wnętrze, być pracowitym, mieć głowę pełną
pomysłów i silną wolę. Małymi krokami można dojść do niewyobrażalnych sukcesów.
Kiedy będziemy dążyć do celu i sławy oraz marzyć, zawsze uda nam się coś z tego
osiągnąć, choć częściowo zrealizować nasze plany. Ważne jest w życiu, aby być kimś, a nie coś
mieć. Nie dobra materialne stanowią wartość najwyższą, ale duchowe. Pogłębianie sfery
intelektualnej człowieka powinno być zatem najistotniejszym elementem w rozwoju każdego
dziecka i w jego dążeniu do ideału.
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Na zdjęciu: Brygida odbiera nagrodę z rąk Pana Burmistrza

Praca plastyczna: Kiedy się śmieje dziecko –
śmieje się cały świat.
Miejsce I
Amelia Zdunik, lat 8, SP 1
Miejsce II
Bernadeta Dobosz, lat 8, SP1
Weronika Nawrot, lat 7, SP2
Miejsce III
Mikołaj Wasilewski, lat 8, SP 3
Magdalena Andrzejewska, lat 8, SP 2
Kornelia Grzesiak, lat 6, SP2
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Wyróżnienia:
Aleksandra Jakubowska, lat 9, SP 2
Laura Noculak, lat 9, SP 2
Maja Bosacka i Róża Mińska, lat 9, SP 3
Anna Konarska, lat 8, SP 4
Aleksandra Ding, lat 8, SP4

Na zdjęciu Pan Burmistrz, Pani Dyrektor SP2
oraz organizatorzy i laureaci z naszej szkoły

25
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Wolontariat Hospicjum Palium
Nasza szkoła przystąpiła do Wolontariatu Hospicjum Palium. Pierwszą akcją był Motyli
Wolontariat, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze naszej gazetki. Uczniowie i ich rodzice
włączyli się także w akcję wypieku pierników w kształcie motyli, które 5 grudnia w Światowy
Dzień Wolontariatu na uroczystej gali w Centrum Dydaktyczno - Kongresowym Uniwersytetu
Medycznego zostały wręczone gościom.
Mamy nadzieję, że te pięknie zapakowane piernikowe motyle dostarczyły tyle samo
radości gościom, co i nam.
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Misiowate klasy
Z okazji Dnia Pluszowego Misia można było głosować na najbardziej misiowatą klasę.
Wygrała klasa 1c.

Na drugim miejscu była klasa 1a.

GRATULUJEMY
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Książka pod tytułem Hania Humorek zostaje gwiazdą
została wydana w 2008 roku przez Wydawnictwo Egmont
Polska Sp. z o.o.
Autorką książki jest Megan McDonald, która mieszkała
i nadal mieszka w Kalifornii. Wychowywała się z czterema
starszymi siostrami. Jak twierdzi, większość przygód Hani
Humorek została oparta na jej własnych doświadczeniach.
Zrobiła z Hani starszą siostrę, gdyż chciała się przekonać jak
to jest wszystkimi rządzić.
W książce tej główna bohaterka – Hania Humorek
zazdrości swojej koleżance – Julce Wróbel, która zajęła I miejsce w Wielkim Dyktandzie PW
(Północnej Wirginii). Jej zdjęcie zostało umieszczone na pierwszej stronie gazety. Hania
również próbuje być sławna, lecz mimo jej wysiłków, niestety nie bardzo jej to wychodzi.
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Myślę, że książka może zaciekawić. Różne przygody,
zarówno wesołe jak i smutne, są bardzo interesujące,
szczególnie dla dziewczynek w podobnym wieku do Hani.
Akcja utworu jest wartka i dynamiczna. Dzięki potocznemu
językowi czyta się ją chętnie i przyjemnie.
Moim zdaniem naprawdę warto sięgnąć po tę książkę.
Czytając ją wyobrażałam sobie, jak miło byłoby być sławną.
Myślę, że każda dziewczynka chce być zauważona, znaleźć
się na pierwszej stronie gazety. Pomysły Hani aby to
osiągnąć były bardzo ciekawe. Ze względu na prosty język
czytałam tę książkę z przyjemnością. Zachęcam wszystkich,
szczególnie dziewczynki w moim wieku, do jej przeczytania.
Katarzyna Konarska, kl.4b

Magiczne drzewo. Tajemnica mostu
Książkę wydano w Krakowie w 2000 roku.
Jej autorem jest Andrzej Maleszka, który zasłynął
jako

reżyser,

scenarzysta

oraz

pracownik

poznańskiego Teatru Nowego. Stworzył wiele sztuk
teatralnych i filmów. Napisał m. in. Wieżę Babel,
Maszynę, Mechaniczną Magdalenę.
Magiczne drzewo. Tajemnica mostu to przede
wszystkim opowieść o przyjaźni. Dzięki niej dzieci
są w stanie wiele znieść i zrobić wszystko, żeby
osiągnąć upragniony cel. Potrafią współpracować ze
sobą, być lojalne wobec pozostałych osób. Uważam,
że

problematyka

poruszona

w

książce

jest

interesująca, ponieważ przyjaźń jest bardzo ważna nie tylko dla dzieci, ale też dla młodzieży
oraz dorosłych. Główni bohaterowie: Melania, Kuki oraz Wiki robią wszystko, żeby pomóc
swojemu koledze.
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Tematyka tej książki jest bardzo aktualna, ponieważ dotyczy przyjaźni, która towarzyszy
nam w każdym okresie naszego życia. Książka ta bogata jest w akcje. Podczas czytania nie
można się nudzić, ponieważ jest w niej opisanych wiele ciekawych przygód. Niestety język,
którym posługiwał się autor jest pełen ekspresywizmów. Pojawia się w nim słownictwo takie,
jak żygożelka czy sraczkożuj.
Książka bardzo mi się podobała, ponieważ została ciekawie skonstruowana. Wiele w niej
akcji, co spowodowało, że czytałam ją z wielkim zainteresowaniem. Moim zdaniem książka ta
powinna zostać przeczytana przez moich rówieśników, ponieważ dotyczy przyjaźni, która jest
bardzo ważna w życiu.
Julia Wolska, kl.4b
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