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Ojczyzno

Ja do ciebie powrócę szmerem wody źródlanej,
Tą piosenką, co nucą serca gdzieś zakochanych.

Ja do ciebie powrócę szronem biało-srebrzystym,
Kryształową narzutą czy powietrzem czystym.

Ja do ciebie powrócę wonią łąki kwitnącej,
Tą jutrzenką, co rzuca pierwszy promień gorący.

Ja do ciebie powrócę wtórem liści alei,
Tylko czas niech nie skraca mej gasnącej nadziei.

Niech mnie życie nie smuci, nie rozżala deszcz rzewny,
Ja do ciebie powrócę, ma Ojczyzno – na pewno.

Maria Sulima

Powyżej  jeden z  wierszy,  jakie  recytowali  starsi  uczniowie  w konkursie  patriotycznym 
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Poniżej  prace  młodszych  dzieci  wykonane  w  ramach  tego  samego  konkursu,   też 
o tematyce patriotycznej.
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Dominika Galińska, kl.1c
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Alan Szrodke, kl.1d

Laureaci konkursu plastycznego z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
dla klas 1 – 3

1. Dominika Galińska, kl. 1c
2. Alan Szrodke, kl. 1d
3. Weronika Włodarczak, kl. 1d

Laureaci konkursu recytatorskiego z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
dla klas 4 – 6

1. Nikola Jankowska, kl. 6e, Katarzyna Konarska, kl. 4b,
2. Julia Michalska,, kl. 5d,
3. Jakub Gronek, kl. 4b, Julia Ogonowska, kl. 5d.

Gratulujemy!!!
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Piękne święto majowe 

w poezji i sztuce uczniów 

Cieszkowianki
Wierszyk dla Mamy

1 miejsce Magdalena Andrzejewska, kl.3a
2 miejsce Julia Jankowiak, kl.3c

Maja Klubczyńska, kl.2e
3 miejsce Filip Rosicki, kl. 2e

Dominika Galińska, kl.1c

Kwiatek dla Mamy
1 miejsce Magdalena Andrzejewska, kl.3a

Maja Klubczyńska, kl.2e
2 miejsce Agnieszka Borowska, kl.1c

Dobrochna Stachecka, kl.3a
3 miejsce Nadia Felska, kl.1b
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Wiersz 
i obrazek: Maja 
Klupczyńska, 
kl. 2e
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Wiersz 
i obrazek:
Filip Rosicki, 
kl. 2e
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Dobrochna 
Stachecka, kl.3a

Nadia Felska, 
kl.1b
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Festiwal Piosenki Małolata we wspomnieniach uczestniczek z Cieszkowianki

W ostatni piątek kwietnia pojechałam na konkurs do Puszczykowa. Był to Festiwal Piosenki Małolata. 

Co roku biorą w nim udział uczniowie naszej szkoły. Moi przyjaciele Julia Chęcińska i Łukasz Kalinowski już 

kilka lat temu wygrali ten konkurs. Przyszła kolej na mnie. 

Przygotowania trwały dość długo. Na kilku lekcjach odbywały się próby z publicznością (dziećmi ze 

świetlicy). Razem ze mną śpiewała jeszcze Natalka Matyjasik z klasy 2b i Dominika Galińska z klasy 1c.

Na  miejscu  zastaliśmy wiele  utalentowanych  osób.  Ja  śpiewałam w ostatniej,  najstarszej  kategorii.  

Dominika  ślicznie  zaśpiewała  piosenkę  z  repertuaru  Arki  Noego.  Natalka  zaś  przepięknie  zaprezentowała 

Piosenkę drewnianych lalek w stroju baletnicy.  No i  w końcu przyszła  kolej  na  mnie.  Ja  wykonałam hit 

ostatnich lat, piosenkę: Chodź, pomaluj mój świat. Tego samego dnia zostały rozdane nagrody. Niestety, ja oraz 

Dominika  nic  nie  wygrałyśmy.  Natalia  wygrała,  zajęła  3  miejsce.  Myślę,  że  nawet  jeśli  nie  zdobyłyśmy 

żadnych nagród, zdobyłyśmy nowe, wspaniałe doświadczenie, które pozwoli nam rozwijać się dalej i przeć do 

przodu.

Marta Nehring, kl. 6a
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Konkurs  odbywał  się  w  Puszczykowie.  Były  trzy  grupy 

wiekowe.  Zajęłam  3  miejsce  w  grupie  klas  drugich  i  trzecich. 

W oczekiwaniu  na  wyniki  można  było  zjeść  pyszne  ciasteczka. 

Nagrodę wręczał sam burmistrz Puszczykowa.

Natalia Matyjasik, kl.2b

W  nagrodę  za  udział  w  konkursie  dostałam  sowę 

w okularach,  która trzymała książkę w brązowej okładce. Była to 

Mądra sowa z Puszczykowa. Na konkurs pojechałyśmy z panem od 

muzyki  Radosławem  Jastakiem.  Podobało  mi  się  na  konkursie, 

mimo że nie zajęłam żadnego miejsca. 

Dominika Galińska, kl.1c
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Odbył się Miejski Luboński Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych i Przedszkoli 

poświęcony twórczości Juliana Tuwima pt. Lokomotywa

W etapie szkolnym 26 kwietnia 2013r. zwyciężyli i reprezentowali naszą szkołę:

z klas 0-3 -  Aleksandra Marszałkiewicz z kl. 0b, Adam Niemiec z kl. 3f, Dominika Galińska 

z kl. 1c, Adam Stelmaszyk z kl. 1c, Wojciech Cierniak z kl. 1c;

z klas 4-6 - Nikola Jankowska z kl. 6e, Barbara Szulc z kl. 5b, Martyna Koćmierowska z kl. 5b, 

Katarzyna Konarska z kl. 4b, Julia Wolska z kl. 4b.

W Szkole Podstawowej nr 4  w maju 2013r. zwyciężyli:

3 miejsce Aleksandra Marszałkiewicz, kl. 0b

wyróżnienie Adam Niemiec, kl. 3f

2 miejsce Nikola Jankowska, kl. 6e

wyróżnienie Martyna Koćmierowska, kl.5b

Na zdjęciach uczniowie reprezentujący Cieszkowiankę z klas 0 – 3 i 4 – 6 w SP4 

oraz wszyscy uczniowie i organizatorzy z klas 4 – 6 
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Gratulujemy wszystkim zwycięzcom na etapie szkolnym

i zwycięzcom konkursu w SP 4.
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O  takiej  szkole  marzą  uczniowie  3e  !!!
Moja wymarzona szkoła, to szkoła 4 razy większa od tej, 

do której chodzę. Ma w niej być 500 sal lekcyjnych, 40 sal 

dla zerówek, 8 stołówek, a także 100 sal komputerowych 

i 10 świetlic z komputerami. Chciałbym, żeby w mojej 

wymarzonej szkole był basen taki duży jak Termy 

Maltańskie. Marzę, żeby lekcje odbywały się od 8.00 do 

13.00 z godzinnymi przerwami. Zajęcia dodatkowe 

miałyby dotyczyć nauki pływania, gry w piłkę nożną, 

w koszykówkę i hokeja. Chciałbym, żeby było boisko 

tylko do piłki nożnej, bieżnia, boisko do koszykówki oraz 

lodowisko. W każdej stołówce krzesła miałyby czujniki, 

które wykrywałyby czy ktoś usiadł, a z sufitu podajnik podawałby jedzenie. Byłoby wesoło 

gdyby w szkole było mini zoo i darmowy sklepik. Chciałbym, żeby był też mini Legoland, 

w którym nie trzeba płacić za bilety. Tak wygląda szkoła moich marzeń.

Bartosz Staszak, kl. 3e
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Moja wymarzona szkoła miałaby nazwę ,,Śmiesznotka”. 

Byłby to wysoki budynek, z dużym boiskiem i pięknym 

ogrodem. W ogrodzie tym  znajdowałby się mały plac 

zabaw dla mniejszych dzieci. Pod poddaszem, zamiast sali 

gimnastycznej, znajdowałby się wielki basen. Na poddaszu 

byłyby  dwa pomieszczenia, biuro pani dyrektor oraz 

biblioteka. Na trzecim piętrze pokój dla kotka Pimpusia, 

kotka Witka, kotka Bonifacego, pieska Reksia oraz pieska 

Bonka. 

Obok sala lekcyjna. Na drugim 

piętrze też byłaby  sala lekcyjna. 

Na parterze zaś  budka woźnego. 

Moją ulubioną rzeczą byłby 

komin, bo wylatują z niego 

kolorowe chmurki z śmiesznymi 

buźkami. Każdy kto by się 

zapisał, nigdy by tej decyzji nie 

żałował. Bardzo polecam tę 

szkołę.

Julia Breszyk, kl. 3e
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Moja szkoła mieści się przy ul. Szkolnej w Luboniu. Ten 

budynek ma duży parter,  na którym znajdują  się:  lodisco, 

holl  główny,  łazienki,  kuchnia  i  sale  lekcyjne.  Krzesła 

i ławki  w  salach  lekcyjnych  są  niewidzialne,  ale 

ponumerowane i dzięki temu uczniowie wiedzą gdzie mają 

siadać.  W  ogrodzie  jest  basen  i  boisko  sportowe.  Basen 

można zarezerwować, a boisko jest prywatne. W basenie jest 

zjeżdżalnia,  która  jest  tylko  dla  uczniów.  Przy  salach 

lekcyjnych  mieści  się  biblioteka,  w  której  jest  mnóstwo 

książek,  a  na  stolikach  stoją  nowoczesne  komputery. 

W lodisco  często  odbywają  się  dyskoteki  i  inne  zabawy. 

Moja szkoła jest przytulna i otacza ją piękny krajobraz. Chciałabym, żeby taka szkoła istniała 

i wtedy mogłabym do niej chodzić. 

Kinga Szmytka, kl.3e
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Moja szkoła marzeń jest duża i kolorowa. Jest ona 

nowoczesna i sportowa. W budynku znajdują się: basen, 

siłownia, kino, stołówka, sklepik szkolny, a także 

dyskotekowy hol główny. Do mojej szkoły chodziłyby 

same dziewczynki. Lekcje trwałyby godzinę, a przerwy 35 

minut. W trakcie długiej przerwy można pójść do kina, 

w którym każdy ogląda film lub bajkę, którą sam wybrał. 

Zajęcia sportowe odbywają się na basenie, sali 

gimnastycznej lub w siłowni. Atrakcją basenu jest rura 

strachu. Podczas przerwy można pójść do sklepiku 

szkolnego. Jest tam maszyna, w której wybiera się 

jedzenie i picie. Chciałabym, żeby taka szkoła istniała naprawdę.  

Magda Paradowska, kl. 3e

Ciąg dalszy marzeń w numerze czerwcowym
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Rozpoczynamy nowy cykl prac literackich 

Jak się ma wyobraźnię, reszta przychodzi sama
Zazdrościmy ptakom sztuki latania, wolności, niezależności. Podziwiamy je. Ptaki stały się dla ludzi 

zamieszkujących różne szerokości geograficzne symbolami, pojawiają się w mitach, legendach, a nawet 
wierzeniach religijnych. Nasz język potoczny obfituje w liczne ptasie związki frazeologiczne i przysłowia 
zainspirowane życiem i wyglądem tych niezwykłych stworzeń. Ale czy na co dzień zastanawiamy się, patrząc 
na gołębie, wróble lub gawrony, dlaczego wyglądają tak, a nie inaczej? Dlaczego mają tak różne obyczaje?

Piszemy opowiadania dotyczące ptaków, kończące się słowami:
… i dlatego kury nie potrafią latać.
… i dlatego paw ma taki piękny ogon.
… i dlatego kruk ma czarne pióra.
… i dlatego słowiki tak pięknie śpiewają.
… i dlatego jaskółki odlatują do ciepłych krajów.
… i dlatego sroki zamiast śpiewać skrzeczą.
… i dlatego żurawie tańczą piękniej od innych ptaków.
… i dlatego kogut głośno pieje.
… i dlatego sowa ma wielkie oczy.
… i dlatego indyk ma czerwone korale.
… i dlatego łabędź ma długą szyję.
… i dlatego orły szybują tak wysoko.
… i dlatego gołąb zawsze trafi do swojego domu.   

… i dlatego słowiki tak pięknie śpiewają.

Dawno,  dawno  temu,  kiedy  słowiki  miały  jeszcze  swoje  barwne  piórka,  nieopodal  lasu  oraz  łąki 
mieszkała sobie dziewczynka o imieniu Iza wraz z wujkiem Andrzejem i ciocią Matyldą. Niestety nikt nie 
chciał się z nią bawić, ponieważ nie mówiła. W sobotę rano ciocia zaproponowała Izie, ze pójdą na spacer  
i nazrywają kwiatów. Izie spodobał się ten pomysł i wyszła szybciutko z ciocią na spacer. Kiedy zbierały sobie 
kwiaty, Iza zauważyła, że w źdźbłach trawy coś się poruszyło. Po chwili okazało się, że był to barwny słowik. 
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Iza oraz ciocia Matylda szybko pobiegły do domu, aby zadzwonić po weterynarza. 
Kiedy weterynarz zbadał ptaka, powiedział:
- Oj, niedobrze z ptaszkiem.
- A co mu dolega?- zapytała ciocia.
- Ma złamane skrzydło, biedaczysko będzie musiał zostać w domu miesiąc - rzekł to i wyszedł.

W ciągu tego miesiąca Iza czule opiekowała się słowikiem i nawet nie zauważyła jak szybko minął. 
Słowik był bardzo wdzięczny dziewczynce, dlatego wieczorem kiedy wszyscy spali, wymknął się przez otwarte 
okno w poszukiwaniu elfa.  Po długiej podróży słowik odnalazł elfa i zapytał go:
- Ach, elfie, słyszałem, że potrafisz czynić cuda czy to prawda?
- Tak, to prawda - odpowiedział elf.
- A czy mógłbyś dać anielski głosik Izie, dziewczynce o dobrym serduszku?- zapytał.
- To zależy, czy coś mi dasz w zamian - odburknął elf.
- Ale ja nic nie mam - stwierdził słowik.
- A więc zróbmy tak: ty dasz mi swoje piękne piórka, a ja tobie anielski głosik dla ciebie i Izy, zgoda?- rzekł elf.

Po długim namyśle słowik zgodził się na warunki elfa. Dla głosu dziewczynki był gotów poświęcić 
swoje cudowne piórka. Rano Iza miała nie lada niespodziankę, gdyż zobaczyła, że słowik nie ma już barwnych 
piórek tylko szaro - brązowe i anielski głosik. Lecz najbardziej ją zaskoczył fakt, iż mogła wypowiedzieć swoje 
pierwsze słowa. Od tej pory co dzień rano słowik budził Izę swoim pięknym śpiewem, a dziewczynka, mimo iż 
miała wielu przyjaciół, to najbardziej kochała swoja ciocię, wujka i najcudowniejszego, według niej, ptaszka na 
ziemi, czyli szaro - brązowego słowika.

Słowik poświęcił bardzo wiele dla przyjaźni - stracił kolorowe pióra, ale zyskał piękny anielski głos. I 
od tamtej pory każdy słowik tak ładnie śpiewa.

                                                                                                       Tekst i rysunek: Marta Bendowska, kl. 6d

*******************************************************************

Moja pasja - jeździectwo  
               

Od dwóch lat jeżdżę konno. Wszystko zaczęło się od 

gry  komputerowej,  w  której  opiekowałam  się  koniem. 

Mogłam w nią grać godzinami. Aż pewnego dnia wpadłam 

na pomysł, by jeździć konno.

Marta Nehring, kl.6a

Zapraszamy do pisania o swoich pasjach
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Akcje charytatywne w naszej szkole
Sprzedaliśmy puszki aluminiowe gromadzone przez zimę. Na zdjęciu widać, że dużo ich 

było.  Dziękujemy  wszystkim,  którzy  dostarczają  puszki  do  szkoły  i  do  miejsca  ich 

przechowywania w Luboniu – Lasku. 

Z  przykrością  należy  stwierdzić,  że  mieszkańcy  osiedla  Lubonianka,  tak  chętnie 

przynoszący puszki do szkoły na początku tej działalności, zaprzestali w ostatnim czasie i nikła 

część zbiorów pochodzi od nich. Do akcji zaś włączyli się mieszkańcy parafii Luboń – Lasek. 

Pieniądze  ze  zimowych zbiorów zostały  przeznaczone na  pomoc  dla  dzieci  z  Afryki 

w ramach akcji Puszka dla Maluszka. 

Serdecznie  dziękujemy  firmie  recyklingowej  PAPC  z  Lubonia,  która  oferuje  nam 

darmowy transport. Na zdjęciu widać jak jej pracownik załadował puszki na samochód.

Alicja Walenciak - Galińska
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Pieniądze  z  akcji Puszka  dla  maluszka zostaną  przesłane  do  Kamerunu  do  Siostry 

Nazariuszy Żuczek ze zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej. Przeznaczy się je na leki dla 

dzieci, które przychodzą z rodzicami do prowadzonej przez Siostrę przychodni w miejscowości 

Abong  –  Mbang.  W Kamerunie  siostra  od  10  lat  zajmuje  się  głównie  leczeniem  chorób 

tropikalnych. Pomaga niedożywionym dzieciom oraz opiekuje się kobietami w czasie ciąży. To 

tam  również  leczą  między  innymi  polscy  dentyści  i  kardiolodzy  (w  ramach  programów 

Dentysta w Afryce i Kardiolog w Afryce).
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Wyjazd do firmy recyklingowej
Dnia 22 maja 2013r. uczniowie klasy 3c udali się na wycieczkę do firmy recyklingowej 

PAPC w Luboniu. Znajduje się ona na terenie dawnych Zakładów Chemicznych dr Romana 

Maya. Jest to ta sama firma, która odbiera puszki aluminiowe zbierane w naszej szkole. Po 

przybyciu na miejsce powitała nas pani Małgorzata Dubiel.  Przeszliśmy z nią do budynku, 

gdzie znajdują się puszki aluminiowe. Panowie, którzy tam pracują, pokazali nam jak puszki 

przechodzą kolejne etapy przetwarzania. Najpierw się je oczyszcza, później prasuje. Gniecie się 

je w kostki. Każde uderzenie maszyny zgniatającej wynosi 50 ton na metr kwadratowy. Później 

puszki  są  przeglądane  pod  kontem  obecności  zanieczyszczeń.  Przygotowane  puszki  są 

przewożone do fabryki w Szczecinie, gdzie są przetapiane. 

W drodze powrotnej  odwiedziliśmy SP4. To była bardzo udana wycieczka.  Teraz już 

wszyscy uczniowie z klasy 3c rozumieją  na czym polega recykling i  na pewno będą dbać 

o ekologię.

Julia Jankowiak, kl.3c
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Zakończyliśmy w Cieszkowiance akcje:

Opatrunek na ratunek  i  Czary mary okulary

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” prowadzi Akcję „Czary mary okulary”.Jest to 

zbiórka okularów, które trafią na misje. Okulary mogą być zarówno używane jak i nowe. Udało się zebrać 

blisko 4 tys. par okularów. 

Większość ludzi z krajów rozwijających się nigdy nie miała styczności z lekarzem, a o badaniu wzroku 

nawet  nikt  nie  słyszał.   Z  pogarszającym się  wzrokiem nikt  do  lekarza  nie  chodzi.  Dla  miejscowych  to 

naturalne,  że z  wiekiem widzą  coraz  gorzej.  Muszą  zaniechać  pracy (jak np.  szycie)  z  której  do tej  pory 

utrzymywali swoje rodziny. Nigdy nie widzieli z bliska twarzy swoich wnuków.

Pierwsza  partia  zebranych  okularów  trafi  na  misję  prowadzoną  przez  polskie  siostry  Sercanki 

w Maggoty na Jamajce. Na Jamajce koszt zakupu jednej pary okularów waha się w granicach 50 dolarów. 

Trudno nawet określić ile wynosi średnia pensja w tym rejonie, ponieważ miejscowa ludność utrzymuje się 

z pracy na roli.

Z  wiekiem ludzie  widzą  coraz  słabiej,  ale  uczą  się  z  tym żyć  nie  mając  pojęcia,  że  kiedyś  mogą  

zobaczyć z bliska przedmioty, którymi się posługują. Nie widzieć i nagle zobaczyć to dla miejscowych jak 

czary – stąd nazwa Akcji. 

Okulary dla Jamajczyków dobiorą amerykańscy lekarze okuliści, którzy planują odwiedzić misję latem 

tego roku. W Polsce okulary zostaną zbadane (ustalenie mocy), opisane, zabezpieczone, spakowane do paczek, 

paczki zostaną obszyte płótnem przez wolontariuszy Fundacji i posłane do misje. 
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Czas wycieczek rozpoczęty
Wyjazd do Warszawy widziany oczami Jagody Szlachetki

W maju uczniowie klas 5a i 5c wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Wyjazd z Lubonia był 

o 5.00,  więc  wszyscy  byli  mocno  zmęczeni.  W drodze  mieliśmy  dwie  tak  zwane  "sikpauzy".  Kiedy 

dotarliśmy na miejsce, pomaszerowaliśmy na starówkę. Widzieliśmy między innymi Kolumnę Zygmunta. 

Jednak  największe  wrażenie  zrobiła  na  mnie  restauracja  Magdy  Gessler.  Na  starówce  spotkaliśmy 

przemiłych Japończyków lub Chińczyków, trudno powiedzieć. Chwilę z nimi porozmawialiśmy w języku 

angielskim. Wszyscy sądziliśmy, że będziemy w telewizji  chińskiej.  Mój kolega Grzesiek śmiał się,  że 

będziemy sławni w Tokio.  Podejrzenia  wzięły  się  stad,  że  obcokrajowcy mieli  ze  sobą kamerę i  taki 

mikrofon jak w telewizji i nas chyba kręcili.  Kiedy już pani wychowawczyni stwierdziła, że musi nas 

policzyć,  wyruszyliśmy w drogę  ku Centrum Nauki  Kopernik.  Było  tam niesamowicie  ciekawie.  Nie 

nudziło mi się ani przez moment. Były stoiska z różnymi doświadczeniami i wiele, wiele innych. Stamtąd 

wyszliśmy o  godzinie  15.00 i  autokarem pojechaliśmy na stadion narodowy.  Byliśmy między  innymi 

w szatni  piłkarzy  i  sali  konferencyjnej.  Zdziwiło  mnie  to,  iż  na  stadionie  nie  było  murawy.  Pani 

przewodnik  wyjaśniła  nam,  że  murawa  jest  tylko  zakładana  na  mecze  lub  na  jakieś  wydarzenia 

sportowe. Miałam okazję usiąść na ławce rezerwowych, było super. Kiedy nasz czas zwiedzania stadionu 

dobiegł końca, wyruszyliśmy w drogę powrotną do  Lubonia. Jednak wcześniej panie wychowawczynie 

naszych  klas  czyli  pani  Woroch  i  pani  Roszak  obiecały  nam,  że  w drodze  powrotnej  wjedziemy do 

McDonalda. Wraz z koleżankami mówiłyśmy na to „makpauza”. Kiedy pan kierowca zatrzymał się pod 

MacDonaldem w Warszawie,  wszyscy ruszyli kupować przeróżne rzeczy. Niestety kolejki były tak duże, 

że mieliśmy poślizg czasowy o prawie godzinę. Kiedy byliśmy już w autokarze, dostałam nagłej głupawki, 

śmiałam się, udawałam różne zwierzęta, bawiłam się w kangura i, szczerze się przyznam, że podjadałam 

trochę  jedzenia,  ponieważ  kocham  jeść.  Jednak  czas  niezmiernej  radości  skończył  się  po  około  2-3 

godzinach. Po przerwie na „sikpauze” zorientowałam się, że nie mam telefonu. Byłam pewna na 100%, 

że jest on w autokarze. Na początku zdenerwowana postanowiłam na własną rękę szukać go. Jednak 

później, kiedy już nie dawałam nerwowo rady, moje koleżanki zaczęły się drzeć do pani, że zgubiłam 

telefon...  Wtedy  to  się  zrobił  niezły  harmider.  Plecak  przeglądałam  chyba  4  razy,  aż  się  w  końcu 

popłakałam. Poszukiwania trwały, a ja siedziałam i ryczałam jak małe dziecko. Nagle słyszę - Jagoda, 

Jagoda twój telefon! Oglądam się, patrzę, a tam Oliwka, która siedziała za mną trzyma mój telefon. 

Wtedy zaczęłam jeszcze  bardziej  płakać,  ale  to już ze szczęścia i  bardzo wszystkim dziękowałam za 

pomoc.  Potem minęło  trochę  czasu  zanim się  uspokoiłam.  Kiedy  dojeżdżaliśmy do  Lubonia,  emocje 

dopiero ze mnie opadły. Wtedy ujrzałam moją mamę i psa, i już wiedziałam, że ten dzień na długo, długo 

zapamiętam.                                                                                                                   Jagoda Szlachetka, kl.5e
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Wyruszyliśmy  w  drogę  ku  Centrum 

Nauki  Kopernik.  Było  tam 

niesamowicie ciekawie.
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Wyjazd do Kluczewa

We wtorek 14 maja dzieci z pierwszych klas pojechały na wycieczkę do Kluczewa. Na 

wsi oglądaliśmy owce, kozy i króliczki, świnki i krowy. Byliśmy u kowala i widzieliśmy jak on 

pracuje. Pamiątką z wycieczki był breloczek z podkówką. Obejrzeliśmy starą, wiejską chatę we 

wsi. Jechaliśmy też bryczką z której widać było rozległe pola i łąki. Bardzo podobało się 

dzieciom na wycieczce.

Dominika Galińska, kl. 1c
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Słodka wycieczka
           Dnia 22.05.2013r. uczniowie klasy 6a i 6c odwiedzili fabrykę czekolady „GOPLANA” 

w  Poznaniu.  Na  terenie  obiektu każdy  z  nas  musiał  ubrać  kitel.  Pracownicy  fabryki  byli 

naszymi przewodnikami. Obejrzeliśmy dwa działy: czekolady i landrynek. Wszystko dokładnie 

ze  szczegółami  nam  omówiono  i  pokazano.  Zobaczyliśmy  poszczególne  procesy  wyrobu 

różnych  słodkości,  wykorzystywane  do  produkcji  maszyny  i  pracę  jaką  wykonują  ludzie. 

W każdym dziale mogliśmy spróbować danego wyrobu. Temperatura w pomieszczeniach była 

bardzo  wysoka.  Wrażenia  –  niesamowite,  w  końcu  można  było  zobaczyć  wszystko  „od 

kuchni”. Na końcu wycieczki dostaliśmy dużo słodkich prezentów firmy „GOPLANA”.

Łukasz Kalinowski, kl.6a

Nie pozwolono robić zdjęć na terenie pomieszczeń produkcyjnych, wobec tego tylko 
podczas przebierania i w drodze.
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****************************************************************************
Zielona szkoła w Funce

Dnia 21.05 b. r. cztery klasy z Cieszkowianki 

(4b,  4c,  5b,  5c)  pojechały na zieloną szkołę do 

Funki.  Byliśmy  tam  do  24.05  br.  Z  Lubonia 

wyjechaliśmy  ok.  6:15.  Podróż  trwała  pięć 

godzin.  Po  przyjeździe  domki  były  już  prawie 

gotowe  do  zamieszkania.  Pierwsze  zajęcia 

w Funce  to  była  entomologia,  czyli  nauka 

o owadach.  Wyszliśmy  w  las  z  siatkami 

i narządami do odsłuchu. Trzeba było złapać 10 owadów i zrobić odsłuch, posłuchać trzepotu 

ich skrzydeł itp. Dowiedzieliśmy się, że owady najbardziej odstrasza zwykły olejek waniliowy. 

Następnie mieliśmy płaskorzeźbę. To nie takie proste jak się może wydawać, ale efekt końcowy 
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jest  piękny.  Kolejnego dnia  poszliśmy najpierw na  makramę.  Zrobiliśmy ładne bransoletki, 

które będą wspaniałą pamiątką z Funki.

Po makramie mieliśmy limnologie. Pan dawał nam różne proszki, które wsypywaliśmy 

do wody i one zabarwiały ją na jakiś odcień. Im ciemniejszy kolor, tym więcej bakterii, na 

które był wrażliwy dany proszek. W eko – ogródku mogliśmy spróbować dosyć dużej ilości 

roślin. Dowiedzieliśmy się jak dobrze 

prowadzić ogród. 

Następnie  poszliśmy  na  rejs 

żaglówką.  Mogliśmy  dowiedzieć  się 

jak  to  w  ogóle  działa.  Dwóch 

chłopców  musiało  po  kolei  ciągnąć 

i zawiązywać liny. Później na plastyce 

rysowaliśmy  kredkami  akrylowymi. 

Tematem  były  drzewa  –  niektóre 

osoby narysowały bajkowe, a niektóre 

prawdziwe.
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Nauczyliśmy  się,  że  jak  na  rysunek  namalowany  kredkami  akrylowymi  położy  się  mokrą 

chusteczkę to  kolory stają  się  żywsze.  Pod koniec dnia  była  dyskoteka.  Bardzo dobrze się 

bawiliśmy.  Czwartek  rozpoczęliśmy  od  meteorologi.  Poznaliśmy  wiele  nazw  chmur. 

Ciekawostką było to, że czasami, ale bardzo rzadko w czasie burzy przez otwarte okno może 

wlecieć piorun w kształcie kuli i każde dotknięcie ze ścianą może spowodować wybuch, a dla 

człowieka  oznacza  to  śmierć.  Następna  była  wycieczka  rowerowa.  Pojechaliśmy  do  Parku 

Narodowego Bory Tucholskie. Pan opowiedział nam trochę o tym parku i nie tylko. Kolejna 

była ornitologia. Dowiedzieliśmy się dużo o ptakach np., że skrzydła bielika mierzą 2,50 m. 

Później mieliśmy ceramikę. Następnego, już ostatniego dnia, poszliśmy na spacer. Widzieliśmy 

3 łabędzie. Niedługo potem przyjechał autobus i pojechaliśmy do domu.

Ta wycieczka była bardzo ciekawa. Dużo się na niej dowiedzieliśmy.

Marianna Kubicka, kl.4b
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 Książka pod tytułem: Dziennik cwaniaczka została wydana w 2010 roku 

przez  Wydawnictwo Nasza Księgarnia  w Warszawie.  Jej  autorem jest  Jeff 

Kinney, który także jest twórcą gier komputerowych.  Dzieciństwo spędził on 

w okolicach Waszyngtonu,  a  w 1995 roku przeniósł  się do Nowej Anglii. 

Mieszka  w  południowej  części  stanu  Massachusetts  razem  z  żoną  oraz 

dwoma synami.

W książce tej  główny bohater – Greg Heffley nie chce podjąć żadnego 

wysiłku,  a  słowo  „sport”  budzi  jego  przerażenie.  Greg  zamierza  spędzić 

wakacje  w  domu,  w  towarzystwie  gier  komputerowych.  Niestety  mama 

inaczej wyobraża sobie wakacje. Mama myśli, że wszyscy Heffleyowie będą 

spędzać czas na świeżym powietrzu i zacieśniać więzi rodzinne.

Myślę,  że  ta  książka  jest  ciekawa.  Forma  dziennika  –  czyli  opisania 

kolejnych dni z wakacji Grega, wydaje mi się bardzo pomysłowa. Napisana 

jest bardzo prostym i zrozumiałym językiem, dlatego czyta się ją miło i przyjemnie.  Moim zdaniem warto 

sięgnąć po nią szczególnie przed wakacjami. Zachęcam wszystkich do jej przeczytania.

Rysunek i tekst: Kasia Konarska, kl.4b
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Książka pt.  Pajączek na rowerze została wydana w 2010 

roku  przez  Wydawnictwo  Egmont  Polska  Sp.  z  o.o. 

w Warszawie.  Napisała  ją  Ewa  Nowak,  która  jest  również 

autorką  felietonów,  opowiadań  dla  dzieci  i  młodzieży.  Ewa 

Nowak  mieszka  z  mężem  i  9-  letnią  córką  na  warszawskim 

Bródnie.

W książce tej Ola, główna bohaterka, ma trudny charakter. 

Nie  przepada  za  nauką  i  szkołą.  Łukasz  kolega  Oli  wręcz 

przeciwnie.  To  spokojny  i  grzeczny  chłopak,  obdarzony 

doskonałą pamięcią  i  inteligencją.  Nic  dziwnego,  że  dwie tak 

różne osoby zaczynają znajomość od wzajemnej niechęci.

Myślę, że ta książka może zainteresować. Akcja utworu jest 

bardzo pomysłowa. Piękny, prosty i łatwy do przeczytania język 

sprawia, że czyta się ją miło i przyjemnie.

      Moim zdaniem ta  książka  jest  bardzo  ciekawa.  Różne 

przygody Oli i Łukasza są ogromnie interesujące. Wydaję mi się, 

że nawet ktoś, kto nie lubi czytać,  znajdzie w 

niej coś dla siebie.

Rysunek i tekst: Kasia Konarska, kl.4b
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Okazowa płoć i zawody na Kocich Dołach
Walter Samuel Hunter pisze o łowieniu ryb.

W tym roku w naszym kole PZW nr 23 przy WPZZ w Luboniu ze względu na zbyt cienki lód nie 

odbyły  się  rozgrywki  podlodowe.  W związku  z  tym  na  dzień  14  kwietnia  2013  r  zaplanowano  zawody 

spławikowe na starorzeczu Warty - Kocich Dołach. W przeddzień razem z innymi członkami koła urządziliśmy 

towarzyski trening.

Na  miejsce  dotarliśmy  z  Panem  Tomkiem  i  Michałem  około  godziny  10.  Przygotowaliśmy  sobie 

stanowisko, a następnie Pan Tomek pokazał mi jak wygruntować zestaw, jak nęcić oraz wiele innych rzeczy. 

Łowiłem na przerobionego szklanego bata. Zarzuciłem wędkę trochę w lewo, ponieważ silny wiatr zwiewał mi 

zestaw. Gdy spławik ustawił się naprzeciwko wędki oraz podpórek, wrzuciłem 10 kul zanętowych 30 cm przed 

nim. Po chwili spławik delikatnie się podtapiał, a następnie poszedł pod wodę. Zaciąłem i wyjąłem dużą płoć 

ok. 20 cm i 100 gram. Po złapaniu jeszcze kilku ryb Pan Tomek poszedł rozłożyć swoją tyczkę, a ja w tym  

czasie łapałem krąpie, płocie oraz ukleje.

Około godziny 12:50 Pan Tomek przyniósł  mi ochotkę.  Założyłem ją w kanapce z białą  pinką.  Po 

zarzuceniu nastąpiło energiczne branie, po zacięciu moja szczytówka cała się wygięła. Łowiłem przy gruncie, 

więc  najpierw  podciągnąłem  ją  od  ponad  dwumetrowego  dna,  następnie  dałem  jej  się  wyszaleć, 

w międzyczasie Pan Tomek krzyknął :
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– Chyba będziemy mieli leszcza!  

Bardzo się ucieszyłem w tym momencie. Kiedy podciągnąłem rybę do powierzchni, okazało się, że nie był to 

leszcz tylko okazowa płoć. Pan Tomek mi ją podebrał i wyhaczył, a potem wrzucił do siatki. Pod koniec łowów 

wyjąłem siatkę z wody, zrobiono mi zdjęcie ze zdobyczami, a następnie przyszedł czas na mierzenie płoci. 

Okazało  się,  że  mierzyła  28,5  cm,  a  ważyła  290  gram!!!!  Nauczony  przypadkiem  braku  wagi  podczas 

podlodowej wyprawy, kiedy to złapałem szczupaka obiecałem sobie, że już zawsze będę brał ze sobą wagę 

i miarkę. Następnie wypuściłem wszystkie ryby.

W dniu zawodów o 6 rano przyjechałem do Pana Tomka, zabraliśmy wszystkie potrzebne nam rzeczy 

i poszliśmy w kierunku miejsca zbiórki. Gdy doszliśmy na miejsce, poczekaliśmy chwilę aż wszyscy się zbiorą. 

Następnie  losowaliśmy  numerki  (wylosowałem  nr  29)  i  rozeszliśmy  się  na  miejsca.  Ustaliliśmy,  że  o  9 

zaczniemy połowy.  Pan Tomek  pomógł  mi  uszykować  stanowisko oraz  wygruntować  zestaw.  Za  5  minut 

dziewiąta usłyszałem sygnał do nęcenia. Zarzuciłem wędkę i wrzuciłem kilka kul zanętowych 20-30 cm przed 

spławik.  Chwilę  później  nastąpił  następny sygnał,  który już pozwalał  na łowienie  z  przynętą  na  haczyku. 

Założyłem białego robaka z ochotką. Pierwszą rybę jaką złowiłem był mały okoń, który po odhaczeniu wrócił 

do wody. Później łapałem przy gruncie płotki, krąpie oraz ukleje. Zmieniałem przynętę na samą pinkę lub 

ochotkę,  co  jakiś  czas  donęcałem.  O  godzinie  12:00  Pan  prezes  dał  sygnał  informujący  o  zakończeniu 
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zawodów. Zaczynając od końca chodził ze stanowiska na stanowisko zapisując wymiary naszych zdobyczy. 

Okazało się, że moje ważyły 595 gram. Po zapakowaniu się poszedłem na miejsce zbiórki, gdzie miało odbyć 

się  ogłoszenie wyników i  rozdanie nagród.  Kiedy już wszyscy wędkarze do nas  doszli  Pan prezes  ogłosił 

wyniki.

W międzyczasie Pani redaktor ,,Wieści Lubońskich” robiła nam wszystkim zdjęcia, a na koniec spisała nasze 

wyniki, by móc umieścić je w gazecie.
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