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Jeszcze  raz  o  rozpoczęciu  roku  szkolnego,  tym  razem  w  Kamerunie.  Nie 
zdążyliśmy z wiadomościami do poprzedniego numeru.

Siostra  Lidia  (  z  Polski,  ze  zgromadzenia  sióstr  Dominikanek  )  i  siostra 
Adrienne z grupą dzieci wyposażonych na rozpoczęcie roku szkolnego z Kamerunu, 
ze szkoły do której chodzi zaadoptowana przez nas  Niquaise.



Siostra Lidia przysłała mailem to zdjęcie wraz z następującym tekstem:

Poczytałam trochę waszą gazetkę, poczytałam o Niquaise i zbieraniu puszek, 
aby nieść jej pomoc. Jestem wzruszona pomysłem. Potem urzekł mnie list Magdy 
Różańskiej  napisany po rekolekcjach misyjnych,  piękny – gratulacje.  Zwłaszcza 
dziękuję w imieniu dzieci. Jestem zachwycona waszą gazetką.

Pozdrawiam. Przesyłam zdjęcie z początku roku.                                   s. Lidia

W poprzednim numerze publikowaliśmy treść listu Niquaise. 
Uczniowie z kółka dziennikarskiego na list odpowiedzieli. 

Witaj Droga Niquaise!
Dziękujemy za list,  który do nas napisałaś. Cieszymy się, że dobrze idzie ci 

nauka w szkole. Dziękujemy za pozdrowienia oraz za pamięć o nas w modlitwie. My 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 wciąż myślimy o Tobie, o Twoim braciszku i też 
się za was modlimy. Życzymy Ci dalszych sukcesów w nauce, dużo zdrowia i samych 
radosnych dni. Pozdrawiamy.

Magdalena Różańska

Cieszę się, że jesteś zadowolona z życia. Jestem ministrantem i też mam trudne  
sprawy z którymi przychodzę do Kościoła, aby modlić się do Boga Wszechmogącego.  
Cały czas nad nami czuwa i pomaga. Jestem ministrantem już piąty rok. U nas w  
kościele pomagamy kapłanom w czasie mszy. U Was też są tacy chłopcy, czy może do  
mszy służą też dziewczyny? 

Damian Dankowski

Oczywiście będziemy się modlić w Twojej intencji, a także dziękujemy za Twoja  
modlitwę za nas. Prosimy, powiedz nam co robisz po szkole. Czy dużo pracujesz? My 
oprócz naszych obowiązków, spotykamy się z przyjaciółmi, jeździmy na rowerach lub 
gramy w rożne gry…

Ile lat ma Twój brat i czy chodzi do szkoły? Czy w Twojej miejscowości masz 
dużo kolegów i koleżanek? Spędzasz z nimi dużo czasu? Jak się bawicie? Podoba Ci  
się  w  Twojej  szkole?  Zadają  Wam  dużo  zadań  domowych?  Bo  nam  sporo,  ale 
jesteśmy zadowoleni z naszej szkoły. Czy w Kamerunie uprawiane są jakieś sporty,  
gdyż u nas najpopularniejszym jest  piłka nożna. W Polsce robi się coraz zimniej,  
ponieważ nadchodzi zima. Odpowiada nam nasz klimat, nawet bardzo.  A jak jest u  
Ciebie? 

Kasia Tomczak i Dagmara Jaśkowiak

Na  imię  mi  Agata  i  mam 10  lat,  mieszkam  w  Luboniu.  Bardzo  lubię  zwierzęta,  
a w szczególności gryzonie, psy i konie. Chętnie tańczę, śpiewam i słucham muzyki.

W  Polsce  jest  bardzo  deszczowo,  właśnie  zaczęła  się  jesień.  Jesienią  jest  
bardzo  pięknie,  spadają  kolorowe  liście  z  drzew  i  krzewów,  spadają  również  
kasztany, żołędzie i orzechy z których można robić różne ludziki.

Bardzo lubię chodzić do szkoły. Jestem w czwartej klasie. Mamy wspaniałych,  



ale wymagających nauczycieli, mimo to bardzo Ich lubię. Najbardziej lubię panie od:  
polskiego, angielskiego, niemieckiego i przyrody. Także mam same dobre oceny.

Pewnie masz w domu wesoło,  bo masz młodszego brata,  ja też  będę miała 
brata, ale dopiero w kwietniu - powiem szczerze, że już nie mogę się doczekać.

Agata Grabowska 

Mam na imię Ola. Teraz zaczęłam naukę w klasie 4. Mieszkam w Luboniu,  
małym mieście niedaleko Poznania. Tak jak Ty mam młodszego brata. Chodzi teraz 
do 1 klasy.

Przeczytałam Twój list. Bardzo się cieszę, że mogliśmy Tobie pomóc i że masz 
kogoś tak dobrego jak siostra Lidia, która cały czas o Was dba, opiekuje się i troszczy  
się o Was.  

Moje hobby to sport  i  psy.  Uwielbiam te zwierzęta.   Moim zdaniem psy to  
bardzo mądre i niezwykłe zwierzęta. Mam nadzieję, że napiszesz  list o tym, co Ty  
lubisz robić.

Ola Michalak

Sprzedaliśmy puszki aluminiowe

Dnia  9  listopada  2010  r.  sprzedaliśmy  gromadzone  od  czerwca  puszki 
aluminiowe,  po  które  przyjechał  samochód  z  firmy  ECO  SERWIS  z  Lubonia. 
Zbierali je uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, do których przyłączyli się licznie 
mieszkańcy miasta. Okazało się, że jest w Luboniu wielu ludzi nieobojętnych na losy 
biednych dzieci. Cała kwota ze sprzedaży puszek – 2611,70 została przeznaczona na 
kształcenie i potrzebne do utrzymania środki dla dzieci z Kamerunu. 





Uczestniczyliśmy także w II edycji akcji Puszka dla Maluszka



Podczas jesiennej szarugi należy puścić wodze wyobraźni...

Był jesienny, zimny dzień. Siedziałam w domu i myślałam co by tu robić, ale 
nic mi nie przychodziło do głowy. W pewnym momencie przyszła do mnie Ewa, 
moja  koleżanka  z  propozycją  wspólnego  wyjścia  do  lasu.  Nie  zastanawiając  się 
długo, ubrałam się, spakowałam do plecaka prowiant i ruszyłyśmy w drogę.

W lesie było chłodno, a silny wiatr rozwiewał nam włosy. Rozmawiałyśmy 
sobie, słuchałyśmy odgłosów ptaków oraz szumu spadających liści. Chodząc tak po 
lesie, nie zauważyłyśmy kiedy zrobiło się ciemno.

W pewnym momencie moja koleżanka zniknęła mi z oczu i w lesie zostałam 
zupełnie  sama.  Trochę  się  przestraszyłam,  ale  postanowiłam  przełamać  strach 
i znaleźć drogę powrotną do domu. Odważnie ruszyłam przed siebie. Nagle moim 
oczom  ukazał  się  widok,  którego  nigdy  nie  zapomnę.  Pod  wielkim  krzakiem 
zobaczyłam siedzącego, małego jeża. Patrzył na mnie swoimi oczami, a po chwili 
zaczął mówić do mnie ludzkim głosem. Byłam w szoku, nie wiedziałam co się dzieje. 
Zwierzę  poprosiło  mnie,  abym  usiadła  obok  niego,  bo  chce  mi  powiedzieć  coś 
ważnego. Jeż zaczął opowiadać mi o tym, jak mu się mieszka w lesie, że uwielbia 
nocne  wędrówki,  a  gdy nadchodzi  zima,  to  zasypia  pod drzewami  lub krzakami. 
Zapytał  mnie  czy  wiem,  że  jeże  są  bardzo  pożyteczne,  ponieważ  zjadają  wiele 
szkodliwych owadów i ślimaków, które są udręką dla człowieka. Dowiedziałam się 
też, że największym przysmakiem jeża jest mleko, a nie jak wszyscy myślą jabłka. 
Byłam zdziwiona tym, co się dzieje i ciekawa co wydarzy się dalej. Siedząc obok 
krzaka patrzyłam na jeża, który po chwili powiedział, że musi się ze mną pożegnać. 
Po tych słowach pomachał mi łapką i zniknął za krzakami. A ja jeszcze długo stałam 
bez  ruchu  i  myślałam o  tym co  mnie  spotkało.  Nie  oglądając  się  już  za  siebie, 
ruszyłam  w  drogę  powrotną.  Mijałam  mnóstwo  krzaków  i  drzew,  aż  w  końcu 
znalazłam się w moim domu. Od samego progu zaczęłam wołać mamę i Ewę, która, 
jak się okazało, siedziała w moim domu, czekając na mój powrót. Opowiedziałam im 

o  tym,  co  mnie 
spotkało  w  lesie, 
a one  jednogłośnie 
stwierdziły,  że  mam 
bujną  wyobraźnię 
i wymyśliłam  sobie 
to wszystko.

Od  tamtego 
dnia  spacerując  po 
lesie,  obserwuję 
każdy krzak, bo mam 
nadzieję,  że  jeszcze 
kiedyś  spotkam 
gadającego jeża.

Magdalena Różańska, kl. 5b



Choć  była  to  już  późna  jesień,  to  jeszcze  ładnie  świeciło  słońce,  więc 
wybrałem  się  na  spacer  do  lasu  z  kolegami.  Wędrowaliśmy  przed  siebie. 
Niespodzianie  kopnąłem  przypadkowy  kamień,  i  ku  naszemu  zaskoczeniu, 
ujrzeliśmy  w tym miejscu  tajemniczy  otwór  w ziemi.  Odrzuciliśmy  jeszcze  parę 
dużych  kamieni  i  weszliśmy  tam,  gdzie  ciągnął  się  długi  korytarz.  Na  szczęście 
mieliśmy  ze  sobą  latarki  i  poszliśmy  wzdłuż  korytarza.  W końcu  dotarliśmy  do 
miejsca, gdzie droga rozwidlała się. Było nas dokładnie trzech, a korytarze były tylko 
dwa, więc zrobiliśmy tak: ja poszedłem na prawo, Maciej w lewo, a Kuba pozostał na 
miejscu.  Gdy  wyszedłem z  korytarza,  zobaczyłem fantastyczną  krainę.  Były  tam 
latające  samochody,  przeźroczyste  domy  i  roboty.  Ten  świat  krył  bardzo  wiele 
tajemnic i bardzo chciałem poznać go trochę bliżej. Byłem zafascynowany tym, co 
widziałem. Nie mogłem w to wszystko uwierzyć.... 

Moje zdziwienie było największe w momencie, gdy spotkałem się z Maciejem 
i Kubą. Jakoś tu trafili,  w jakiś niezbadany sposób. Ucieszyłem się bardzo na ich 
widok. 

Ta przygoda, która nam się przydarzyła, to było coś wspaniałego, podobnie jak 
cała ta kraina mieszcząca się pod powierzchnią ziemi. 

Nagle przypomnieliśmy sobie, że musimy wracać do domu na obiad. W tym 
momencie  wszystko  zniknęło.  Znaleźliśmy  się  w  rzeczywistości.  Tajemnica 
podziemnej „Andory” pozostała niezbadana. Wrócimy tam jeszcze…

Bartek Baraniak, kl 4d

Niezbadane są losy dziennikarzy...

Była jasna i  (  puki  co) ciepła część dnia. Kolorowe listki  spadały z drzew. 
Wybrałem się  na  spacer.  Chodziłem po  parku,  ale  nie  byłem za  wesoły.  Jestem 
dziennikarzem  i  mam  bardzo  duży  problem.  Problem  dręczący  bardzo  wielu 
dziennikarzy.  Brak tematu do gazety.  Nie wiedziałem co mam zrobić,  żeby jakoś 
zainteresować  czytelników.  Mijały  godziny,  a  ja  wciąż  nie  miałem  pomysłu. 
Nadszedł  wieczór.  Wstając  z  ławki,  zobaczyłem  spadającą  gwiazdę.  Chciałbym 
napisać coś ciekawego – pomyślałem i ... wtedy z nieba przyleciało UFO. Chowałem 
się  przed nim,  aż wylądowali.  Nie miałem szans na ucieczkę,  więc się  poddałem 
i czekałem na marny los. A oni ( kosmici ) położyli tylko przede mną jakieś czarne 
pudło  i  odlecieli.  Po  ich  odlocie  przedmiot  otworzył  się,  a  z  niego wysunęła  się 
karteczka.  Popatrzyłem a tam:  tysiąc  różnych ciekawych tematów wypisanych po 
polsku.

Listopad  2010  roku.  Minęły  2  lata  od  spotkania  z  obcymi.  Zostałem 
redaktorem gazety, na początek szkolnej. Dzięki obcym już wspinam się na wyżyny. 
Teraz rozumiem, że szczęście to nie wszystko, ale trochę jednak tak.

Adam Araszkiewicz, kl.6b



Choć  była  już  późna  jesień,  to 
jeszcze  ładnie  świeciło  słońce,  więc 
wybrałam się do lasu nazbierać grzybów. 
Przydarzyło  mi  się  coś  niezwykłego. 
Zamiast  grzybów  znalazłam  błyszczący, 
niebieski kwiat. Był okryty diamentowym 
kloszem z blado - niebieską korbką, która 
sama się kręciła.  Zatrzymałam ją. Nagle 
roślinka zwiędła.

Wtedy  zrozumiałam,  że  korba 
dawała jej życie. Nie chciałam, żeby takie 
piękno  zmarnowało  się.  Zaczęłam  więc 
kręcić ile sił.  Zauważyłam, że im dłużej 
kręcę, tym nabiera blasku i koloru. Blask 
dawały jej drobinki diamentowe. Dlatego 
też  nazwałam to  zjawisko  „diamentową 
mżawką”.

Nagle  usłyszałam,  że  ktoś  mnie 
woła. I nie była to moja mama, ani tata, 
ale  głos  słyszałam  z  bliska.  Roślinka 
przemówiła do mnie:

— Witaj!–  powiedział  delikatnym 
głosikiem.  –  Nazywam  się  Ifeon 
Niebieski.  Jestem  królem  roślin 
i zwierząt. A ty? Jak ci na imię?

— Zuzia!– odparłam nieśmiało.
— Co tu robisz?– zapytał Ifeon.

— Przyszłam nazbierać grzybów. Ale żadnych tu nie ma – stwierdziłam.
— W takim razie znajdziesz je za tym starym dębem – uśmiechnął się kwiatek 

i dodał: To w nagrodę, że ocaliłaś mi życie.

Rzeczywiście. Za dębem było mnóstwo grzybów. Gdy nazbierałam cały kosz, 
podziękowałam królowi i wróciłam uradowana do domu.  

Zuzia Budzyńska, kl. 5b



Obchody rocznicy

 odzyskania

 niepodległości 

w SP2

Dnia 16.11.2010r w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Luboniu  odbył  się  występ  upamiętniający  Święto 
Odzyskania  Niepodległości,  które  obchodzimy  11 
listopada.  Uczniowie  klas  czwartych  i   piątych,  aktorzy 
oraz  chór  muzyczny  pod  przewodnictwem  Pani  Moniki 
Musielak-Heyer  oraz  Pana  Radosława  Jastaka 

przypomnieli  wydarzenia  z  czasów  niewoli  podczas  zaborów  i  z  1918  roku,  kiedy  to  Polska 
powróciła  na  mapę  Europy.  Uczniowie  przedstawili  historię  odzyskiwania  przez  Polskę 
niepodległości, a piękne pieśni z dawnych lat przeplatały sceny obrazujące wydarzenia historyczne. 
Wśród odśpiewanych pieśni znalazły się m.in. Rota, Pierwsza Brygada, a także repertuar bardziej 
współczesny -  piosenka Kocham Cię Polsko.

Na  przedstawienie  przybyło  wiele  osób  i  warto 
było.  Występ  okazał  się  bardzo  udany.  Aktorzy 
i muzycy stanęli  na  wysokości  zadania,  a  widownia 
wynagrodziła ich dużymi brawami. Atmosfera na gali 
była bardzo uroczysta.

Kornelia Kolibska, kl.5b



Prezentacja prac Julii Światłowskiej – naszej 
redakcyjnej koleżanki ilustrującej 
Inter – odgłosy z Cieszkowianki 
i Informator szkolny.

Autoportret



Wywiad z Julią przeprowadziła Magda Różańska

Magda: Dzień dobry. Dziękuję, że zgodziłaś się udzielić 
wywiadu. Czy ktoś namówił cię abyś zaczęła rysować?
Julia:  Tak  namówiła  mnie  moja  rodzina,  ale  głównie  mama, 
ponieważ wierzą we mnie i twierdzą że mam ogromny talent.

Magda:  Czy  plastyka  jest  twoim 
ulubionym przedmiotem?
Julia:  Lubię  plastykę,  ale  wolę  
rysować  w  domu w  samotności,  

ponieważ na lekcjach często mamy określoną tematykę zajęć  
i wtedy nie mogę wykazać się pomysłowością i wyrazić siebie 
w tym co robię.
Magda: Czy poza rysowaniem masz jeszcze inne hobby?
Julia:  Tak,  oczywiście  bardzo  lubić  spędzać  wolny  czas 
grając  na  komputerze,  bo  to  mnie  odpręża,  poza  tym 
naturalnie sztuka, malarstwo oraz lepienie z plasteliny.
Magda: Co najbardziej lubisz rysować? Dlaczego?



Julia:  Najbardziej  lubię  rysować  misie  oraz  karykatury,  mogę  w  tych  pracach 
wyrazić siebie.
Magda: Czy swoją przyszłość wiążesz z rysowaniem?
Julia:  Nadal się nad tym zastanawiam, ale bardzo chciałabym zostać wizażystką.  
Bardzo  lubię  rysować,  a  ten  zawód  jest  bardzo  powiązany  z  moimi  
zainteresowaniami.
Magda: Dziękuję za udzielenie wywiadu. Życzę Ci powodzenia w życiu, aby spełniły 
się Twoje marzenia.

Doskonalimy swoje umiejętności  na warsztatach dziennikarskich

Dnia 26  listopada  2010 roku przedstawiciele  kółka  dziennikarskiego z  SP2 
wraz z panią Alicją Walenciak-Galińską wybrali się do kina Muza w Poznaniu, aby 
uczestniczyć  w  warsztatach  dziennikarskich.  Zorganizowała  je  redakcja  Głosu 
Wielkopolskiego. Zajęcia te nazwano pierwszym w Polsce kongresem Junior Media. 

Przedstawiono nam proces zbierania informacji do gazety.   Dowiedzieliśmy 
się, że wszyscy pracownicy zbierają się w jednej sali i omawiają co będzie w gazecie. 
Napisany  tekst  oddawany  jest  do  korekty,  później  sprawdzany  przez  szefa. 
Podstawową formą są informacje słowne, ale również pojawiają się zdjęcia, mapki i 
rysunki.  Informacje  zdobyte  w ostatniej  chwili  nazywamy NEWSEM. W żadnym 
wypadku  nie  można  zmieniać  oryginalnych  informacji,  ponieważ  może  to  być 
kłamstwo.  Podstawowymi pytaniami w tworzeniu informacji  prasowej  są  pytania: 
Kto? Co? Gdzie? Kiedy?  Najważniejszą sztuką zbierania informacji jest rozmowa, 
dlatego często w gazecie spotykane są również wywiady. 

Mimo  ważności  słowa,  najbardziej  swoją  prezentacją  zaskoczył  nas 
fotoreporter Sławomir Seidler. Ciekawie opowiadał o swojej pracy i robił zdjęcia na 
sali.  Przyznał,  że  fotoreportera  należy  szukać  w  bardzo  nietypowych  miejscach, 
ponieważ sztuką jest zrobienie zdjęć z zaskoczenia.   Fotoreporter musi zrobić nawet 
200 zdjęć, aby jedno z nich trafiło do gazety. Dlatego, by zrobić zdjęcie trzeba cały 
czas próbować i się nie poddawać.

Na  koniec  podano  nam  informacje  dotyczące  projektu   Junior  Media 
prowadzonego przez  Głos Wielkopolski. Jest to internetowa platforma do tworzenia 
gazet skierowana dla uczniów. Planujemy skorzystać z oferty i nasza szkolna gazetka 
Inter  –  odgłosy  z  Cieszkowianki będzie  powstawać  na  szablonach  dzienników 
regionalnych. 

Uważam, że warsztaty wiele nas nauczyły. Okazało się, że praca dziennikarzy 
jest ciekawa i zaskakująca. 

Gabriela Raczkowiak, kl. 5b



 Na zdjęciu uczestniczki warsztatów z SP2  z dziennikarzami Głosu Wielkopolskiego 
prowadzącymi zajęcia. 



Mój wyjazd do fundacji pomocy humanitarnej Redemptoris Missio

Dnia  25.10.2010r.  byłam  w  fundacji  Redemptoris  Missio  z  Panią  Alicją 
Walenciak- Galińską i moją koleżanką z klasy Dorotą Małecką. 

Dowiedziałam się, że  fundacja powstała w 1992 r., a jej celem jest pomaganie 
najuboższym.  Misjonarze  budują  tam w  tych  krajach  nie  tylko  kościoły,  ale  też 
szkoły i szpitale. 

Kiedy byłyśmy w fundacji, zaszywałyśmy paczki z lekami, które są wysyłane 
do Kamerunu. Z  Polski wyjeżdżają do tego kraju także lekarze. 

Fundacja organizuje różne akcje mające na celu wszelaką pomoc. Przykładem 
mogą być: Puszka dla maluszka, Ołówek dla Afryki, Stop malaria now. 

Warto  wiedzieć,  że  nazwa  Redemptoris  Missio  wzięta  została  z  Encykliki 
Redemptoris  Missio   Ojca  Św.  Jana  Pawła  II  O  Stałej  Aktualności  Posłania 
Misyjnego.

Oto zdjęcia z naszego pobytu:

Zaszywanie paczek z lekami. Z Panią Justyną  Koordynator Centrum 
Wolontariatu Fundacji

M arta Wa lkowiak, k l.5b

Przedstawienie dla Rodziców

Dnia 9 listopada 2010 roku o godzinie 18:00 w stołówce szkolnej odbyło się 
przedstawienie pt. Legenda o Poznańskich Koziołkach. Przygotowała je klasa 4d, do 
której  ja  również  chodzę,  dla  swoich  Rodziców.  Pracowaliśmy  razem 
z wychowawczynią, panią Małgorzatą Smoczyk. 

Legenda  opowiada  o  tym,  skąd  się  wzięły  na  wieży  poznańskiego  ratusza 
trykające się koziołki.

Występ rozpoczęły  narratorki:  Ola  i  Agata.  Następnie  na scenie  pojawił  się 
znakomity włoski architekt Jan Babtysta Quadro, który kierował pracami rozbudowy 



ratusza. Potem mistrz Bartłomiej Wolf z Gubina zaprezentował zegar, który miał być 
zamontowany na ratuszowej wieży. Oczywiście występowali chłopcy z naszej klasy.

Następnie  historia  przeniosła  się  do  ratuszowej  kuchni,  w  której  mistrz 
kucharski  Mikołaj  ze  swym  pomocnikiem  Pietrkiem  kończyli  przypiekać 
najważniejsze danie dnia - udziec sarni. Nagle rozległ się huk, a kuchnię wypełnił 
czarny dym. Przez nieuwagę kucharza i pomocnika udziec obsunął się i spadł w sam 
środek ognia. Pietrek zaczął biegać od sklepu do sklepu szukając innego mięsa, ale 
wszystkie były pozamykane ze względu na miejskie uroczystości. Gdy wybiegł za 
miejskie mury, dostrzegł dwa małe koziołki. Ani myśląc Pietrek zerwał postronek, 
którym były uwiązane i pognał z nimi do ratusza. Wesołe koziołki, gdy tylko weszły 
do kuchni, uciekły na schody, a potem na gzyms pod zegarem.
W tym samym czasie pod ratuszem czekał lud Poznania, gdyż nadjeżdżał Wojewoda 
wraz z małżonką, którą miałam zaszczyt grać.

Pan Burmistrz przywitał dostojną parę. Kiedy czcigodni goście mieli wchodzić 
do ratusza, nagle do nóg wojewody padła kobiecina i zaczęła się żalić na kradzież 
koziołków.  W pewnym momencie  wszyscy  zobaczyli  koziołki  na  wieży  ratusza. 
Mikołaj z Pietrkiem opowiedzieli całą historię Wojewodzie. A on zaczął się śmiać 
i kradzież wybaczył.

Na końcu znów wyszły narratorki i pokazały Poznańskie Koziołki,  które na 
pamiątkę opisanego wydarzenia zostały dołączone do zegara.

Inscenizacja  podobała  się  wszystkim.  Chciałabym uczestniczyć  w  większej 
ilości takich przedstawień.

Maja Smaglewska, kl.4d

Ojciec pyta Adasia:
− Co robiliście dziś na matematyce?
− Szukaliśmy wspólnego mianownika.
− Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też 

nikt go do tej pory nie znalazł...



Dzień Pluszowego Misia

W Bibliotece Publicznej 
przy ulicy Żabikowskiej wisiała 

wyróżniona praca naszej redakcyjnej 
koleżanki Julii Światłowskiej, 

zajmującej się  grafiką

Wszyscy wiedzą, że to dziś święto ma pluszowy miś!
25  listopada  to  hasło  przyciągnęło 

do  biblioteki  SP  2  miłośników 
pluszowych  misiów.  Światowy  Dzień 

Pluszowego Misia był szansą do pokazania swojego pupila wielu osobom. 
Nasze dziennikarki z 4d z misiami ...



i nie tylko one – również uczniowie z klasy 2a

Sukcesy sportowe

Nasza dwójka rozbiegana
Dnia 27.09.20100r. odbyły się sztafetowe biegi przełajowe przy ul. Rzecznej. Rywalizowały 

między sobą wszystkie szkoły w Luboniu. Na początku zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 
wystartowali z małą przewagą, ale potem udowodniliśmy, że jesteśmy najlepsi i to nam należały się 
złote  medale.  Dzięki  zwycięstwu  awansowaliśmy  do  etapu  powiatowego.  Naszą  szkołę 
reprezentowali:  Sonia  Jankowska,  Weronika  Kalińska,  Michalina  Matuszczak,  Adrianna 
Owczarczak,  Dominika  Pałka,  Wiktoria  Pracz,  Damian  Dankowski,  Mariusz  Dotka,  Jan 
Jakubowski,  Filip  Reflandowski  i  Alex  Szafran.  Choć  pogoda  nam nie  dopisała,  to  po  takim 
zwycięstwie z dobrymi humorami wróciliśmy do szkoły. 

Dnia 01.10.2010r. odbyły się z naszym udziałem sztafetowe biegi przełajowe w Kórniku. 
Tym razem przyszło nam rywalizować z 14 najlepszymi zespołami w powiecie poznańskim. Skład 
był podobny, nieobecnego Alexa Szafrana zastąpił Michał Piotrowski. Nasza drużyna po zaciętej 
walce zajęła 2 miejsce i awansowała do etapu wojewódzkiego.

Dnia 22.10.2010r. w mocno osłabionym składzie pojechaliśmy na zawody wojewódzkie do 
Racotu. Niestety tutaj nie poszło nam tak dobrze. Nasi przeciwnicy byli  od nas o głowę wyżsi. 
Zajęliśmy dalsze  miejsce.  Z  lekkim niedosytem wróciliśmy do domu.   Ogólnie  jednak  występ 
możemy zaliczyć do udanych i myślę, że godnie reprezentowaliśmy naszą szkołę i miasto. 



Indywidualnie też biegamy.

Dnia  8.10.2010r.  odbyły  się 
indywidualne biegi przełajowe przy ul. 
Rzecznej. W tej imprezie uczestniczyli 
uczniowie  klas  4,5,6  ze  wszystkich 
szkół w Luboniu. Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej  nr  2  wypadli  bardzo 
dobrze.  Do  zawodów  powiatowych 
awansowało  z  klas  piątych  i  szóstych 
aż 6 osób (na zdjęciu). 

Odbyły  się  one  13.10.2010r.  w 
Kórniku.  Świetnie  spisał  się  Filip 
Reflandowski zajmując  3  miejsce. 
Tym  właśnie  wynikiem,  jako  jedyny 
z naszej szkoły, awansował na zawody 
wojewódzkie, które odbędą się wiosną 
przyszłego roku. BRAWO!!!

Damian Dankowski, kl.5c

Z Filipem Reflandowskim- 
uczniem klasy Va, mistrzem 
Lubonia w biegach przełajowych 
i wicemistrzem Powiatu 
Poznańskiego 

rozmawia Damian Dankowski – nasz sprawozdawca sportowy.
Damian: Jak udało Ci się osiągnąć taki sukces? Czy było trudno?
Filip: Sportem interesuję się od dłuższego czasu, lubię biegać, sprawia mi to radość. Sport  
uprawiała także moja rodzina. Było trudno, bo konkurencja była silna.
Damian: Czy od dawna biegasz?
Filip: Biegam w zawodach od 2 lat.
Damian: Czy masz jeszcze inne sukcesy na swoim koncie?
Filip: Mam wiele medali z piłki nożnej.
Damian: Jak to jest być mistrzem Lubonia w biegach?
Filip: Bardzo fajnie, rodzina jest ze mnie dumna.
Damian: Czy dużo biegasz?
Filip: Nie biegam codziennie, ale staram się utrzymywać formę.
Damian: Czy uprawiasz jeszcze jakiś inny sport?
Filip: Tak, pływam i gram w piłkę nożną.
Damian: Kto jest twoim ulubionym biegaczem?
Filip: Nie mam ulubionego biegacza. Za to w piłce nożnej mam ulubieńców.
Damian: W jakich zawodach sportowych będziesz uczestniczył w najbliższym czasie?
Filip: W najbliższym czasie będę uczestniczył w turniejach piłki nożnej, zawody lekkoatletyczne 
będą wiosną przyszłego roku.
Damian: Czy myślisz, że za rok obronisz tytuł mistrza Lubonia?
Filip: Mam nadzieję, że tak, będę się starał z całych sił obronić ten tytuł. 
Damian: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.



Listopadowe sukcesy sportowe
Dzień 9 oraz 16 listopada 2010r. były dla SP2 wielkim przeżyciem.  W owe wtorki odbywały 

się mistrzostwa piłki ręcznej dziewcząt. 
9 listopada walczyłyśmy ze Szkołą Podstawową nr 1 oraz 3. Nie było łatwo, ale udało się. Po 

zaciętym meczu odniosłyśmy sukces. Zostałyśmy wynagrodzone olbrzymim pucharem oraz złotymi 
medalami, które osobiście wręczyła nam pani Teresa Zygmanowska – dyrektorka SP2. 

16 listopada,  pojechałyśmy na zawody powiatowe w Buku. Gra była równie zacięta,  lecz 
wywalczyłyśmy 3 miejsce. Dla nas wspaniale, lecz na zawody wojewódzkie się  nie załapałyśmy.

1 i 3 miejsce - nie jest źle. Przynajmniej tak sądzi reprezentacja dziewczyn z SP2.

Kinga Grzebyta, kl. 6b
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