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Moja ciekawa przygoda wakacyjna
Jak co roku wyjechałem na obóz sportowy z klubem, w którym trenowałem.
Sieraków, miejscowość w której mieszkaliśmy, jest położona nad przepięknym jeziorem
wśród lasów. W grupie dwudziestu chłopców zawsze jest bardzo wesoło i wiele śmiesznych
sytuacji nam się przytrafia.
Jedną z nich przeżyliśmy, kiedy pewnego popołudnia wybraliśmy się na zakupy.
Po ciężkich treningach bardzo lubiliśmy trochę poszaleć w sklepie. Co prawda nie mogliśmy
kupować chipsów i napojów gazowanych, ale na żelki trener dał się namówić. Jednak nie
wiedział jak to się skończy. W drodze powrotnej do ośrodka zajadaliśmy się naszymi
skarbami. To była nasza odrobina szaleństwa. Właśnie Piotrek pokazywał nam sztuczkę jak
to żelek sam wskakuje do mu do buzi, kiedy przejeżdżał obok nas samochód. Niesforny miś
nie trafił do miejsca przeznaczenia, lecz wylądował na przedniej szybie auta. Kierowca –
policjant jadący na służbę – zahamował, wyskoczył i wyzwał nas, że rzucamy w niego nie
wiadomo czym. Kiedy zobaczył małego, czerwonego żelka na szybie z łapkami
rozrzuconymi na wszystkie strony świata, wybuchnął śmiechem. Jego nastrój i nam się
udzielił, bo wcześniej byliśmy przerażeni atakiem kierowcy. Wszyscy parsknęliśmy
śmiechem, a policjant sam siebie nazwał mordercą galaretowatych misiów.
Na szczęście cała ta sytuacja dobrze się skończyła, a kierowca, jak się okazało, miał
ogromne poczucie humoru. Szkoda, że następny obóz dopiero za rok
Bartek Nowakowski, kl. 6b

Nr 1 (39) wrzesień 2013r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

W tym roku byłem na obozie harcerskim w lesie. Pewnego dnia, gdy szedłem
na obiad, zauważyłem ptaszka, który próbował wzbić się w powietrze, ale nie mógł. Miał
złamane skrzydło.
Pobiegłem do dyżurnego i zapytałem go czy zaopiekujemy się rannym ptaszkiem.
On się zgodził i przyprowadziłem zgubę do podobozu.
Przed komendą zebrali się wszyscy. Najpierw drużynowy opatrzył ranę, a potem dał
ptaszka naszemu zastępowi. Nazwaliśmy go Maciuś.
Jednak już pierwszego dnia okazało się, że opieka nad ptaszkiem nie jest łatwa.
Maciuś lubił się psocić. Na początku schował gdzieś Arkowi linijkę z rogatywki.
Patrykowi ukradł kawałek ciastka, a drużynowemu wyrwał w nocy kilka włosów. Jednak
nikt nie był zły. Wręcz przeciwnie, wszyscy się śmiali i byli zadowoleni z psikusów
Maciusia.
Pewnej nocy, podczas warty wziąłem Maciusia ze sobą. Wydawało się, że jest
spokój, gdy nagle usłyszałem gwizd Maciusia. Zauważyłem podchodzących z innego
obozu. Zacząłem krzyczeć – alarm, alarm!!! Wszystkich złapaliśmy dzięki Maciusiowi.
Rano na śniadanie każdy coś dał Maciusiowi w podzięce.
Niestety nadszedł czas rozłąki z Maciusiem. Skrzydełko mu się zagoiło i wrócił
do gniazda.
Ten obóz będę pamiętał do końca życia.
Jakub Wasiela, kl. 6b

*******************************************
Moja wakacyjna przygoda płynęła Wełną. A raczej, ja płynęłam kajakiem
ku przygodzie. Wszystko zaczęło się o świcie.
Przyjechaliśmy do Rogoźna, by rozpocząć naszą szaloną wycieczkę. Kiedy
odebrałyśmy nasze kajaki, wyruszyłyśmy w dół rzeki. Początki bywają trudne, a my
byłyśmy ( ja i moja mama ) kolejnym tego przykładem. Pierwsze uderzenia wiosła i…
Przekonałam się z bliska jak wyglądają szuwary. Przerażona ryba (która pływała w tych
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szuwarach) nie wiedziała czy ma przeskoczyć nasz kajak, czy wyjść na łąkę. Jednak udało
nam się wypłynąć z szuwarów, ale w drodze do szczęścia przeszkodziła nam kaczka. Czy
to nie wspaniale pływać w szuwarach z pijawką? Raczej nie. Mimo przewalonych drzew,
pijawek i zmęczenia widoki były zabójcze tak samo jak wycieczka… Przez te drzewa
trzeba było robić przenoskę*.
*Przenoska - przenoszenie kajaka brzegiem przez przeszkody.

Namęczyłam się za dwóch! Po wyczerpującym spływie poszłyśmy do muzeum
rolnictwa, przy którym kończyła się 20 km wycieczka. Bardzo mi się podobało.
Julia Jankowiak, kl.4c ( na zdjęciach )
Poniżej zdjęcia z wyprawy
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Jesień na świecie

Rys. Julia Napierała, kl.4c

Jesienią często wychodzimy do parku, żeby się zrelaksować. Już z daleka jesienny
park prezentuje się bardzo pięknie. Początkowo widać tylko kolorowe, wielkie plamy
różnobarwnych drzew: zielonych, żółtych, czerwonych, brązowych. Szczególnie kolorowe
są liściaste zagajniki rozciągające się na niewysokich wzgórzach. Gdy podejdziemy bliżej,
można już wyróżnić poszczególne gatunki drzew. Zawsze najpiękniej prezentują się
rozłożyste, królewskie dęby. Lubię też masywne buki i piękne, pachnące modrzewie, które
jesienią przed opadnięciem igieł przybierają kolor złota. Szkoda, że w naszej okolicy jest
ich niewiele.
Kolorowe liście leżą wszędzie. Wiatr nawiewa ich całe sterty. Można w nich brodzić,
słuchając jak szeleszczą. W jesiennym parku nad głowami przechodniów pochylają się
gałęzie leszczyny ze smacznymi orzechami. Wtedy właśnie rude wiewiórki robią zapasy
na zimę. Wiele razy widziałam starannie ułożone przez te zwierzątka kupki korali
jarzębiny. Ptaki mają również sporo pożywienia.
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Wczesnym rankiem w parku błyszczy rosa, niekiedy srebrzy się szron. Pomiędzy
krzakami jałowców pająki przeciągają swe nici i zakładają sieci, w które wpada niejeden
owad. Park w pełni ożywia się wtedy, gdy słońce świeci nieco mocniej. Jego promienie
przenikają przez liście i wydobywają z roślin wszystkie barwy. Jasne plamy promieni
docierają nawet do mchów. O tej godzinie ptaki zaczynają śpiewać, fruwają gdzieś
pomiędzy konarami drzew i nawołują się.
Z pewnością nie ma w parku piękniejszej pory roku od czasu tak zwanego babiego
lata. Z czystym sumieniem mogę polecić zwiedzanie parku jesienią.
Martyna Koćmierowska, kl. 6b

Rys. Kacper Kaźmierczak, kl.4c
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Rys. Alicja Nowicka, kl.4c

Jesienią, gdy ciepło umyka, a zimno do domów przemyka,
rodzina grzybów szaleje w deszczyku.
A ja ? Gram na gitarze
i śpiewam wesoło,
a

w

myślach

mówię:
Och witaj szkoło!
Julia Jankowiak, kl. 4c

Rys. Nicole Rosińska, kl.4c
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Rys. Julia Piechocka, kl.4c

Rys. Feliks Tarent, kl. 4c
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Otrzymaliśmy we wakacje list i świadectwo z Kamerunu
od naszej podopiecznej – Iny
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Garoua-Boulaï, 25-07-13
Witam Was, drodzy Bracia Dziennikarze.

Mam zaszczyt pisać do Was ten list z zapytaniem co u Was słychać. Jeśli chodzi o mnie i moją
rodzinę, Bogu dzięki, wszystko dobrze. Piszę ten list, aby Wam podziękować za wszystko, co
zrobiliście w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2012/2013. Ukończyłam rok szkolny i zdałam
do następnej klasy CM2 ze średnią ocen 8,00.
Odeszła Siostra Lidia, ale siostra Tadeusza poprowadziła naszą klasę do końca roku i bez
problemu zakończyłam ten rok. Piszę więc ten list, aby Wam podziękować, drodzy Bracia dziennikarze
z Polski. Niech Bóg Was błogosławi za Waszą pomoc dla mnie, bo moja Mama nie ma środków
finansowych, aby nas utrzymywać.
Tutaj w Garoua-boulaï temperatury są niższe i sporo pada.
Pozdrawiam wszystkich z początkiem nowego roku szkolnego 2012/2013.
Do widzenia,
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Szkoła Św. Pawła w G/Boulaï
Nazwisko ucznia: Ina Béloko Galia
Nr klasy: 23
PRZEDMIOTY

Ocena

Prace pisemne
Analiza tekstów
Dyktanda
Pisanie
Etyka / Religia
Szybkie liczenie
Matematyka
Pisanie ze słuchu
Gramatyka i słownictwo
Czytanie ze zrozumieniem
Wiadomości ogólne
Środowisko i zdrowie
Kultura narodowa (śpiew, recytacja)
Czytanie
T.I.C.
Zajęcia praktyczne
EXOS
WF
RAZEM
ŚREDNIA
M-CE
PODPIS NAUCZYCIELA
PODPIS RODZICA

30
20
20
10
10
10
50
10
20
20
50
50
10
10
10
20
10
20
390
20

2-gi
śródkwartał

3-ci
śródkwartał

4-ty
śródkwartał

5-ty
śródkwartał

6-ty
śródkwartał

08
03
03
8

10
03
02,5
6
2
2,5
23,5
10
08
04
16
20
7
5
07
14
3
16
152
7,79
54
/-/

15
10
11
07

05
07
03
06
06
02
18
01
04
16
08
11
07
06
05
16
02
15
138
07,66
42

10
08
05
6
8
5
26
4
08
08
23
24
7
6
5
16
5
16
189
10,2
21

07
05
2
7
2
01
5
01
08
04
16
14
7
5
11
16
01
15
127
06,69
38

5
12
01
06
08
09
12
6
4
2
16
01
16
120
06,66
/-/

PODSUMOWANIE
Średnia za 2-gi kwartał
Średnia za 3-ci kwartał
ŚREDNIA ROCZNA

1-szy
środkwartał

/-/

06
25
05
12
10
26
25
08
07
09
16
05
16
213
10,9
25
/-/

Ogólna średnia klasy: 10,31
M-ce:
B.dobry

Dobry

Dość dobry

Dostateczny

Niedostat.

08,34

Odcisk okrągłej pieczęci treści: PRYWATNE SZKOLNICTWO KATOLICKIE, Dyrektor Szkoły św.
Pawła w Ganoua - Boulaï, Diecezja Bertoua.

Ze świadectwa wynika, że Ina przeszła do klasy CM2. Porównując z naszym
systemem szkolnictwa można stwierdzić, że Ina rozpoczęła naukę w klasie szóstej.
Odpiszemy na list Iny.
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X Festyn Rodzinny

Na

stronie

internetowej

naszej

szkoły

przeczytałem

informację o ogłoszeniu konkursu na hasło X Festynu
Rodzinnego Pożegnanie lata z Cieszkowianką.

Tematem

przewodnim była twórczość Juliana Tuwima. Ponieważ lubię
wiersze tego autora, postanowiłem wziąć udział w konkursie.
Najpierw wymyśliłem rym do Tuwima, a później hasło już się
samo tak jakoś ułożyło. Moja propozycja najwidoczniej
spodobała się jurorom, ponieważ moje hasło wygrało. Bardzo
się z tego ucieszyłem.
Na festynie otrzymałem nagrodę - książkę pod tytułem
„Tajemniczy ogród”.
Tomasz Pietrzak, kl.6b
(na zdjęciu)
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Co działo się na festynie?
W naszej szkole 28 września br. odbył się Festyn na pożegnanie lata z Cieszkowianką. W tym roku
jubileuszowy – dziesiąty. Rozpoczął go zespół Formoza i Eskadra, następnie miała miejsce inscenizacja
wiersza Juliana Tuwima pt. ,,Lokomotywa’’ w wykonaniu nauczycieli. Zagrali oni zawodowo. Należy im
wręcz pogratulować talentu. Po tym fachowym występie, zaczęły się pokazy przygotowane przez dzieci z klas
1-3 do wierszy Juliana Tuwima, głównego mentora naszego festynu w tym roku. Później dziewczynki z 4 klas
dla wszystkich zatańczyły i przyszedł czas na uczniów klas od 4 do 6, aby wykonali swój pokaz mody
i zaprezentowali wiersze poety. Sama też w nim brałam udział, występując w wierszu ,,Słówka i sufka’’.
Po naszym pokazie modowym, jak co roku, odbył się pokaz tańca przygotowany przez państwa Garwackich. To
wszystko działo się na scenie. W tym czasie na sali gimnastycznej zaczął się mecz siatkówki nauczyciele –
rodzice. Nasi dzielni nauczyciele wygrali w wielkim stylu.
Na stoiskach również nie brakowało atrakcji, sama też z nich korzystałam. Kupiłam piękny zegarek
i wygrałam ładną apaszkę, a na stoisku 5c było malowanie i modelowanie włosów. Na naszym stoisku czyli
stoisku 4c mieliśmy również dużo zamętu?.. Nie... Asortymentu! Piękne stoiska, zdziwiły też naszych kolegów
z SP3. Spotkałam parę osób z tej szkoły, więc byłam lekko zdziwiona. Nie ma co ukrywać, że wszyscy się
świetnie bawili. Na końcu naszego, podniecającego festynu było wręczenie pucharów dla drużyn grających
w koszykówkę. Chłopcy z 6b zajęli pierwsze miejsce. Natomiast z 6e dziewczyny odniosły druzgocące
zwycięstwo.
Gdy

festyn,

razem

z wręczeniem nagród, miał się
skończyć,

pożegnał

nas

wrześniowy deszczyk.
Bardzo mi się podobało. Już
nie mogę się doczekać co
będzie w przyszłym roku.
Julia Jankowiak, kl.4c
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I ja tam byłam/em/ i świetnie się bawiłam/em/ !
Festyn odbył się w godzinach popołudniowych, dzięki czemu szkołę mogło odwiedzić
wiele osób. Na szkolnym boisku ustawiono stoiska. Każda klasa przygotowała swoje stoisko,
były kolorowe i pachnące. Znajdowały się na nich słodycze, owoce, książki, płyty i wiele
ciekawych rzeczy. Można było skorzystać z malowania twarzy i włosów, chociaż najciekawsze
atrakcje czekały na scenie: występy zespołów np. Eskadra, przedstawienie w wykonaniu
nauczycieli, pokazy tańca i mody oraz pokaz talentów. Dla wszystkich wielbicieli sportu odbył
się mecz siatkówki nauczyciele kontra rodzice oraz mecz koszykówki naszych uczniów. Młodsi
uczestnicy festynu mogli bawić się na dmuchanych zjeżdżalniach. Nasz festyn szkolny bardzo
mi się podobał. I ja tam byłem i świetnie się bawiłem.
Kacper Kaźmierczak, klasa 4c

Każda klasa, jak co roku, przygotowała stoisko, na którym zakupić można było ciasta
domowego wypieku, popcorn, kiełbaski z grilla, zabawki i wiele innych rzeczy. Na scenie
podziwialiśmy piosenki, pokazy mody i występy taneczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły,
ale najbardziej podobał mi się występ dyrekcji i nauczycieli, którzy przedstawili inscenizację
wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Dla młodszych dzieci były również takie atrakcje jak:
trampolina czy dmuchana zjeżdżalnia. Pogoda tego dnia dopisała i wszyscy mile spędzili czas.
Felek Tarent kl.4c

Jak co roku było wiele atrakcji i występów. Mnie osobiście bardzo podobał się pokaz
nauczycieli. Przebrali się oni w postaci z wiersza „Lokomotywa’’ autorstwa Juliana Tuwima.
W szczególności spodobał mi się kostium pani Alicji Walenciak - Galińskiej. Uważam, że
kostium krówki jest wspaniały! Ja również występowałam na scenie. Recytowałam wiersz
,,Słówka i słufka’’. Bardzo się denerwowałam występem przed publicznością, ale wszystko
udało się wspaniale. Pod koniec festynu, w drodze do szczęścia przeszkodził nam deszcz. Tego
dnia nie zapomnę do końca życia.
Alicja Nowicka, kl. 4c

Już po raz kolejny miałem okazję uczestniczyć w szkolnym festynie, który odbywa się
w mojej szkole co roku w ostatnią sobotę września. Tym razem nasze klasowe stoisko było przy
wejściu do szkoły od strony dużego boiska. Udekorowaliśmy je skromnie, ale stoliki uginały się
od kolorowych przedmiotów. Tradycyjnie sprzedawaliśmy placek, owoce i soki. Nie brakowało
zabawek, płyt z bajkami, gier komputerowych i różnych szkolnych artykułów. „Dla każdego coś
miłego”. Wszyscy, którzy przybyli na festyn, byli bardzo zaangażowani. Było bardzo głośno
i wesoło. Do domu wróciłem pełen wrażeń i miłych wspomnień.
Wojtek Winkel, kl. 4c

Zabawa rozpoczęła się występem nauczycieli utworzonym na podstawie wiersza pt.
„Lokomotywa". Był on bardzo wesoły i zabawny. Były też występy wszystkich klas do wierszy
Tuwima. Nie zabrakło stoisk z różnymi pysznościami i innymi gadżetami. Na sali gimnastycznej
odbyły się konkursy i zabawy. Można też było pojeździć na kucyku i pozjeżdżać z dmuchanej
zjeżdżalni. Pogoda dopisała i wszyscy świetnie się bawili.
Julia Pilarska, kl. 4c
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Ja tam byłam i świetnie się bawiłam. Na początek przyszłam z moją siostrą i rodzicami
na festyn. Za godzinę miałam mieć występ klasowy, ale w tym czasie chodziłyśmy z siostrą po
stoiskach. Po 45 minutach szykowałam się z klasą na występ. Serce drżało mi ze stresu wyjścia
na scenę i pokazania kostiumu własnoręcznie robionego. Potem miałam wyjść drugi raz,
ponieważ występowałam z przyjaciółką. Miałam jeszcze większego stresa, ponieważ
występowałyśmy same. Gdy robiło się ciemno, zaczęliśmy wracać do domu, ale uważam, że
tegoroczny festyn się udał.
Julia Napierała, kl.4c

W sobotę, jak byłem na festynie,
największe wrażenie zrobiły na mnie
wózki
samobalansujące,
chociaż
na początku czułem się na nich
niepewnie. Jednak czym dłużej jeździłem,
tym było lepiej. Gdy sprzedawałem na
stoisku, widziałem się z kolegami
i koleżankami z całej szkoły, fajnie,
że mogliśmy spędzić ze sobą trochę
czasu. Kiedy na nasze stoisko przyszły
koleżanki, które mnie zastąpiły, miałem
czas na to, żeby zobaczyć co inne klasy
miały do sprzedania u siebie. Udało mi się nawet znaleźć film dla mojej siostry oraz grę, którą
zawsze chciałem mieć. Tegoroczny festyn uważam za bardzo udany, ponieważ ja tam byłem
i świetnie się bawiłem.
Szymon Bizan, kl. 4c

Tegoroczny festyn to, jak zawsze, okazja do świetnej zabawy i spotkania ze znajomymi.
I ja tam byłem i świetnie się bawiłem. Po krótkim, uroczystym rozpoczęciu, każda klasa miała
swoje pięć minut na scenie, kiedy przedstawiała jeden z utworów wielkiego mistrza. Występy
rozpoczęła grupa nauczycieli naszej szkoły, którzy odegrali "Lokomotywę". Było bardzo
zabawnie, kiedy mogliśmy oglądać naszych wykładowców przebranych za krowę, żyrafę czy
grubych panów jedzących kiełbasy. Nasza klasa wystawiała "Słonia Trąbalskiego", którego
miałem przyjemność zagrać. Pomimo tremy występ się udał. Na straganach klasowych każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Było zarówno coś dla ciała, jak i dla ducha. Przepyszne ciasta,
upieczone przez naszych rodziców, cieszyły się największym powodzeniem. Znikały w ciągu
kilku chwil. Sam miałem okazję spróbować niektórych. Na sali gimnastycznej można było
sprawdzić się w konkurencjach sportowych. Za każdą otrzymywało się nagrodę w postaci
cukierka. O godzinie 15:30 reprezentacja chłopców naszej klasy rozegrała mecz koszykówki
z klasą 6c. Wygraliśmy 14:0 i w nagrodę otrzymaliśmy złote medale. Jak co roku odbył się także
mecz siatkówki pomiędzy rodzicami i nauczycielami. Tym razem zakończył się na korzyść tych
drugich. Szkoda, że to już ostatni festyn naszej klasy, choć z pewnością i na przyszłoroczny
zajrzę. Choćby po to, by zobaczyć, co słychać u moich nauczycieli. A i zabawa jest przednia,
więc warto.
Bartosz Nowakowski, kl. 6b
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Wygrane i wydrukowane w drukarni Głosu Wielkopolskiego gazetki sprzedajemy,
aby

pieniądze

przeznaczyć

na

potrzeby

Stowarzyszenia

Pomocy

Osobom

Niepełnosprawnym Wspólna Droga.
Ostatnia wpłata w minionym roku szkolnym wynosiła 1106 złotych.

Razem w roku szkolnym 2012/2013 zebraliśmy ze sprzedaży gazetek
szkolnych 1848 zł.
Warto pisać i sprzedawać !!!
Sprzedaliśmy też we wrześniu puszki aluminiowe do firmy recyklingowej
w Luboniu. Otrzymane pieniądze – łącznie 1345,20zł przeznaczyliśmy na
opłacenie kolejnego roku kształcenia Iny w ramach Adopcji na odległość oraz
na akcję Puszka dla maluszka.
Zapraszamy do dalszego zbierania puszek aluminiowych.
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Nagroda za zbieranie puszek aluminiowych
W dniach 23-25 września 2013r. dwóch uczniów naszej szkoły: Maciej Urbaniak
i Bartosz Nowakowski wraz z opiekunem, panią Bogumiłą Kurzawską, wzięło udział
w Zielonej Szkole organizowanej przez Fundację RECAL. Była to nagroda połączona
z edukacją dla najlepszych uczestników XVII edycji programu "Szkolne i przedszkolne
projekty recyklingowe". Łącznie w wycieczce brało udział 49 osób, w tym przedstawiciele
15 szkół (z każdej nauczyciel i dwoje uczniów) i przedstawiciele fundacji. Impreza miała
miejsce w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.
W pierwszym dniu pobytu uczniowie zwiedzili fabrykę firmy PepsiCo w Michorowie.
Dowiedzieli się tam mnóstwo ciekawych rzeczy o produkcji napojów oraz puszek i butelek,
do których są rozlewane.
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Po południu odbyła się prezentacja wyników osiągniętych przez uczestników Zielonej
Szkoły w programie edukacyjnym Fundacji RECAL w roku szkolnym 2012/2013. Każda
ze szkół miała swoje 5 minut. Po kolacji organizatorzy przygotowali szereg gier i zabaw
edukacyjnych, podczas których można się było lepiej poznać.
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Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale.
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Drugi dzień odbywał się pod hasłem: Na szlaku rzeki Pilicy. Po przyjeździe do
Tomaszowa Mazowieckiego zwiedzano Groty Nadgórzyckie, Skansen Rzeki Pilicy i tzw.
niebieskie źródła oraz bunkier w Konewce.
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Po obiedzie na uczestników czekała kolejna niespodzianka - wizyta w Parku Linowym.
Dostarczyła ona wielu niesamowitych wrażeń, a niejeden uczestnik zmierzył się tam ze swoim
lękiem wysokości.
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Wieczorem ponownie było mnóstwo zabawy, ale też można było spotkać się
z olimpijczykiem Adrianem Zielińskim, mistrzem w podnoszeniu ciężarów.
Ostatni dzień pobytu to uroczyste podsumowanie Zielonej Szkoły, podczas którego
każdy otrzymał potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach. Udział w takim przedsięwzięciu
to ogromne wyróżnienie i zachęta do dalszego zbierania puszek.
Bartosz Nowakowski, kl. 6b
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Kornelia Grzesiak z kl. 2b napisała o książce, którą przeczytała. Swój tekst wzbogaciła
zdjęciami.
Moja ulubiona książka nosi tytuł „Afryka Kazika”, a napisał ją Łukasz Wierzbicki. Jest
to książka przygodowa. „Afryka Kazika” to moja własna książka, w której znajduje się
autograf Łukasza Wierzbickiego. Kupiła ją dla mnie moja mama, podczas spotkania
z autorem.

Książka zawiera również mapkę, na której jest namalowana trasa podróży Kazimierza
Nowaka. Był to sławny podróżnik, który w listopadzie 1931 roku wyruszył na trwającą 5 lat
wyprawę przez Afrykę w czasach, kiedy był to jeszcze dziki i niezbadany kontynent.
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Mój ulubiony rozdział nosi tytuł „Zupa”. Wierzbicki pisał o tym jak Kazik znalazł się
w wiosce, której mieszkańcy mieli dziwne zwyczaje kulinarne. Gdy nad wioską przelatywał
rój szarańczy, mieszkańcy wybiegali z domów, gotowali w wielkich garnkach wodę i wrzucali
tam nie tylko szarańczę, ale i myszy, ślimaki, gąsienice czy inne żyjątka. Gotowali z nich zupę
i chcieli poczęstować Kazika, ale Kazik wolał jajka sadzone. Mieszkańcy wioski dziwili się,
dlaczego Kazik rezygnuje z ich ulubionego przysmaku.
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Zafascynowana tą książką przeczytałam również dwie inne pisane przez Łukasza
Wierzbickiego: „Dziadek i niedźwiadek” oraz „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana”.
Wszystkie trzy książki są super, polecam!
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Zapraszamy do przysyłania wiadomości
o przeczytanych książkach.
Nowy cykl - przyłapani na rysowaniu. Osoby, które lubią
rysować zapraszamy też do przynoszenia swoich rysunków.
Opublikujemy je w gazetce.
Nowość !!!
Pasje nauczycieli Cieszkowianki
Dziennikarze pytają nauczycieli o to czym się interesują,
co lubią robić po pracy … Zaczynając od października, co
miesiąc przedstawimy innego nauczyciela.

Cały czas uczniowie mogą pisać o swoich pasjach,
zainteresowaniach, ciekawych przygodach.
Poniżej już pierwszy w tym roku szkolnym ciekawy
przykład.
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Pasje uczniów Cieszkowianki
Mam na imię Julia, moją pasją jest taniec, a dokładnie gimnastyka artystyczna.
Od dziecka chodziłam na taniec. Gdy byłam bardzo mała, chodziłam do szkoły baletowej,
ponieważ spodobało mi się zaczęłam chodzić na taniec nowoczesny. Teraz zaczęłam uczyć się
gimnastyki artystycznej. Tak bardzo lubię taniec, że już chyba nie przestanę nigdy tańczyć.

Julia Napierała, kl. 4c
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Przypominamy o czerwcowej wizycie w redakcji Wieści Lubońskich
Pani Hanna Siatka udzieliła nam kilku cennych wskazówek.

Pierwszy numer Wieści Lubońskich wyszedł po upadku komunizmu. Po 24 latach
jesteśmy popularni. Tworzy nasze pismo nieograniczona ilość osób. Przychodzą do redakcji
ludzie z sygnałami, informacjami, zgłaszają pewne sprawy, które my później opisujemy. Mamy
też telefon redakcyjny. Dwa razy w miesiącu się spotykamy i omawiamy wszystko. Mamy wielu
współpracowników. Cały czas trwa ich zbieranie i tak to się kręci. Chcemy, żeby ludzie
dowiedzieli się o wszystkim, co się dzieje z wielu dziedzin i dzięki temu ta gazeta jest taka jaka
jest. Pokażę wam pierwszy rocznik – proszę zobaczyć jaki on cieniutki – to tylko osiem stron.
Czerwcowy zawiera 88 stron i jeszcze materiały zostały. Pierwszy i ostatni rocznik. Można
porównać ich objętość.
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Czasem jakiś temat zdominuje dane wydanie i jest to na pierwszej stronie. Stron
kolorowych jest 12, reszta to czarno – białe.
Szkoły przesyłają materiały w różnych ilościach, raz więcej, a raz mniej. Nie stać nas
na opublikowanie wszystkiego. Każdej szkole możemy poświęcić jedną stronę. Często nie
umieszczamy zdjęć i skracamy teksty. Najbrzydsze materiały to takie, gdzie na całej stronie są
teksty i żadnego zdjęcia. Lepiej się czyta gazetę, w której można zaczepić wzrok na jakimś
zdjęciu. A jak jest taka blacha bez zdjęć, to jest tragedia, bo wzrok się męczy, a zdjęcie
rozświetla tekst. Musicie pamiętać, że od was powinny przychodzić informacje, dłuższe teksty
możecie umieszczać w waszej szkolnej gazecie, a tu skrócone. Prawidłowa informacja powinna
odpowiadać na pięć pytań: Co? Kto? Kiedy? Z kim? Dlaczego? Do takich informacji często
nadesłane ze szkół materiały w redakcji Wieści skraca się. Trzeba pisać krótkie i ważne rzeczy
z takiego punktu widzenia, żeby cały Luboń chciał to przeczytać. Jeżeli uczniowie 2a pojechali
do ZOO i o tym napiszecie, to nie jest to taka ważna informacja, żeby o tym pisać w gazecie,

Nr 1 (39) wrzesień 2013r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

bo z reguły dzieci jeżdżą do ZOO. Nie jest to taka ważna informacja, jak na przykład to, że
realizujecie jakiś projekt. To już jest informacja o której mieszkańcy Lubonia powinni wiedzieć.
Koniecznie trzeba filtrować informacje pod tym kontem. Jak przysyłacie materiały do nas, to
dobrze, gdyby one zaczynały się od zbitki liter SP2 tytuł. Tak samo ze zdjęciami: SP2 tytuł 1,
SP2 tytuł 2 itd. To jest dla nas konkret. Każdy tekst i każde zdjęcie powinno być podpisane, żeby
wiedzieć kto jest jego autorem. Tak to by wyglądało od strony technicznej. Tak powinien
wyglądać materiał prasowy. Tekst prasowy ma zupełnie inną formę niż wypracowanie do
szkoły.
Serdecznie dziękujemy za spotkanie i ciekawe podpowiedzi.

Wieści Lubońskie powstały w grudniu 1990 roku.
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Po rozmowie w redakcji Wieści Lubońskich przyszedł czas na podsumowanie naszej
działalności. Obecny numer gazetki: Inter – odgłosy z Cieszkowianki to już 39 numer
miesięcznika. Zaczęliśmy od stycznia 2009r. Pod względem objętości pobiliśmy rekord, jak na
razie, w czerwcu 2013r. Wtedy nasza gazetka miała 56 stron.
A tak zaczynaliśmy:
Nr 1 styczeń – luty 2009 r.

Serdecznie witamy wszystkich w pierwszym numerze naszej szkolnej gazetki. Jest
ona redagowana przez uczniów Cieszkowianki – członków kółka dziennikarskiego. Mamy
nadzieję, że się Wam spodoba. Znajdą się tu zarówno tematy błahe, jak poważne.
Chcemy, żeby gazetka oddawała życie szkoły, Wasze pomysły i sukcesy...
Dzięki wywiadom bliżej poznacie osoby z naszej szkoły - w pierwszym numerze
wywiad z najważniejszą osobą - Panią Dyrektor Teresą Zygmanowską.
W naszej gazetce znajdzie się również miejsce dla tych, którzy mają coś ciekawego
do zaprezentowania innym. Zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji. Chcemy też
publikować ciekawe wiersze i opowiadania naszych koleżanek i kolegów, czekamy
również na rysunki. Oprócz tego będzie rozrywkowo.
Życzymy przyjemnej lektury. Propozycje i uwagi można zgłaszać, przekazując
informacje do skrzynki Samorządu Uczniowskiego. Będziemy również współpracować
z naszym Samorządem.
Redakcja
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Promujemy naszych absolwentów
Maja Smaglewska
( Maja ukończyła naszą szkołę w czerwcu 2013r. Na łamach naszej gazetki drukuje swoją
opowieść. Może rozwinie się w ten sposób kolejny wielki talent pisarski, a my … do tego
się też przyczynimy. )

Przez tajemnice do serca
Rozdział 1
- Haniu, pospiesz się!- dobiegło z dołu wołanie mamy.
Złotowłosa mruknęła coś niewyraźnie i wróciła do zamykania walizki. W końcu trudno
jest się spakować do jednej walizki na dwa miesiące.
Tak, dwa miesiące z nim. Jak ja to wytrzymam?
Hania miała spędzić całe wakacje u babci, w wielkim, białym dworku. I nie byłoby
w tym nic strasznego, gdyby nie to, że będzie musiała znosić swojego kuzyna Macieja,
którego nie cierpiała, odkąd pamiętała. Na dodatek miał z nim przyjechać jego przyjaciel.
To będą straszne wakacje. I wszystko przez nich.
Hania w końcu domknęła walizkę. Zbiegła na dół, gdzie w samochodzie czekała na nią
mama. Zapakowała się w pojazd, usiadła i rozłożyła książkę. Tylko dwie godziny dzielą
ją od ukochanej babci i znienawidzonych chłopaków.
###
Gdy auto wreszcie minęło bramę posiadłości, Hania była wykończona. Nie jest
wygodnie zasnąć z książką w ręku. Mama wysadziła ją przy bramie i już jej nie było.
Bizneswoman.
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Dziewczyna wolno ruszyła żwirową alejką do dworku, w którym, miała nadzieję,
nie będzie jeszcze Macieja. Nie wiedziała, jak bardzo się myliła. Gdy tylko przekroczyła
próg, usłyszała cichy chichot i wiadro wody spadło na nią spod sufitu.
No nie, zabiję go!
Maciek stanął przed nią, jak gdyby nigdy nic i starał się opanować śmiech. Hania już
miała zamienić myśli w czyny, gdy przyszła babcia, nie dopuszczając przy tym do dość
przykrego incydentu, jakim jest morderstwo.
- Witaj kochanie! O Boże, jak ty wyglądasz?
- Cześć babciu - przywitała się. To ON - powiedziała, spoglądając wymownie w stronę
kuzyna.
- Co ja? Dlaczego wszystko na mnie?- odpowiedział z udawanym oburzeniem.
Babcia tylko pokręciła głową i wskazała Hani sypialnię, by ta mogła się przebrać.
Dziewczyna i tak wiedziała, gdzie iść. Dostawała ten sam pokój od ośmiu lat, a mając lat
trzynaście, to kawał czasu. Szybko zdjęła mokre rzeczy, wciągnęła stare jeansy oraz
koszulkę, związała włosy w kucyk i biegiem ruszyła w stronę stajni. Tam zawsze mogła
znaleźć spokój. Była tylko ona i konie. Ale nie tym razem. Ktoś tam stał przy jej
ukochanym koniku polskim - Mobilu.
- Ładny koń - powiedział, gdy tylko się zbliżyła.
- Wiem - odparła niezbyt grzecznie.
- Jestem Filip - przedstawił się.
- Hania - odpowiedziała, oceniając go wzrokiem. Miał czarne, rozwichrzone włosy
i brązowe oczy. Był trochę wyższy od niej, dobrze zbudowany. Szczerze mówiąc, może
mógłby się jej spodobać.
Tylko to przyjaciel Maćka.
W głowie Filipa trwała podobna analiza. Ładna, dosyć wysoka. Złote włosy, pomimo
związania, spływają po jej plecach. I to zielone, przenikliwe spojrzenie. Jest tylko małe
ale - to rywalka Macieja.
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A Maciej to mój przyjaciel.
- O czym tak zawzięcie rozmawiacie?- znikąd pojawił się Maciek.
- O tym, gdzie zakopać twoje zwłoki - odparła Hania ze złośliwym uśmieszkiem na
ustach, zauważając przy tym, że Filip też mimowolnie się uśmiechnął.
- Ha, ha, ha, bardzo śmieszne, wiesz - Maciej spurpurowiał. Pierwszy raz dziewczyna tak
mu odpowiedziała przy przyjacielu, a on nie znalazł dość ciętej riposty.
- Jadę do lasu i zabieram Mobila. Przekaż babci.
Wskoczyła na wierzchowca i ruszyła przed siebie. Tak to uwielbiała. Mogła odciąć się
wtedy od całego świata. Zwłaszcza od pewnej osoby na tym świecie, która właśnie
prawiła wyrzuty swojemu przyjacielowi. Nie zauważyła, kiedy słońce zaczęło zniżać się
w stronę horyzontu.
Czas wracać.
###
Kiedy już rozsiodłała Mobila, skierowała się w stronę dworku. Weszła po schodach
do swojego pokoju. Umyła się i przebrała. Gdy zdejmowała kolczyki, jeden upadł jej na
podłogę. Hania schyliła się, by go podnieść. Coś odbiło się w szparze między deskami
podłogi. Będąc święcie przekonaną, że to kolczyk, podniosła delikatnie deskę. Jej oczom
ukazała się mała skrytka, w której zamiast kolczyka znalazła stary, srebrny kluczyk oraz
kartkę. Dziewczyna wyjęła je, delikatnie odłożyła deskę na miejsce, przyjrzała się
kluczowi i rozwinęła kartkę. Napis głosił: ,,Idź tam, gdzie umieszczona jest mądrość
narodów. Znajdź przedwieczną, zakazaną miłość i szukaj, dobrze szukaj!”
Hania szybko schowała kartkę i klucz do poszewki od poduszki. Było to jedno
z niewielu miejsc, w których Maćkowi nie przyszło do głowy szperać. Dziewczyna
odłożyła poduszkę na miejsce i wyszła z pokoju na korytarz, w którym unosił się już
piękny zapach pieczeni.
Za miesiąc drugi rozdział
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Miło nam widzieć nowych dziennikarzy w naszym gronie !!!
Witam!
Nazywam się Julia Jankowiak, chodzę do klasy 4c i mam 10 lat. Interesuję się grą
na gitarze, czytaniem książek, graniem w piłkę ręczną. Zajmuję się też pisaniem moich książek,
pierwszą napisałam, gdy miałam 4 lata. Nosiła tytuł: Smok na Wildzie. :) Jestem osobą
odpowiedzialną, wierną i przyjacielską. Potrafię doradzić i potrafię też być stanowcza, gdy
wymaga tego sytuacja. Poza tym lubię kabaret Łowcy kropka B. Przesyłam moje zdjęcie
z wakacji u taty i z Chorwacji, gdzie była lodziarnia Miki. W niej były właśnie takie lodowe
arcydzieła.
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Zbieramy przybory szkolne
W październiku i w listopadzie będziemy zbierać w Cieszkowiance przybory szkolne
dla dzieci z Kosowa. Akcję tę ogłosiła Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”
na prośbę polskich żołnierzy pełniących tam misję stabilizacyjną. Od nich dowiadujemy się, że
ludzie mieszkający w Kosowie żyją czasami w skrajnym ubóstwie, dzieci chodzą boso, nie
mają ubrań, w szkołach nie ma praktycznie niczego. Jedynymi pomocami naukowymi są tam
plakaty rysowane przez uczniów.
Kosowo jest młodym, powstałym w 2008r., państwem w południowej Europie,
borykającym się z wieloma problemami. Pomóżmy tym najmłodszym jego mieszkańcom
wykształcić się.
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Na zdjęciach powyżej dzieci z Kosowa

Nr 1 (39) wrzesień 2013r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

Chętni

do

działania

Sprzedajemy Informator Szkolny

Na zdjęciach uczennice klasy 4c
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Inter – odgłosy z Cieszkowianki
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