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Czy święta to tylko prezenty? Jakie wartości  powinny być 
ważne  w  czasie  świąt  i  czy  są  one  we  współczesnym  świecie 
doceniane? 

Co myślą o tym uczniowie Cieszkowianki?



Nr 4 (21) grudzień 2011r.       Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                         2

Moim zdaniem, wi ta, to nie tylko prezenty.ś ę  Podczas wi t powinni my docenia  te  inneś ą ś ć ż  

bardzo wa ne warto ci.ż ś
Osobi cie najbardziej  lubi  kolacjś ę ę wigilijn .  Wówczas  spotykamy  si  razemą ę  

z rodzin .  Wspólnie  modlimy  si ,ą ę  dzielimy op atkiem i jemy posi ek. ł ł
Bardzo  przyjemny  jest  te  czasż  przed wi teczny.  Zazwyczaj,  dzieś ą ń 

przed  Wigili  razem  z  tat  robią ą ę pierogi, a wraz z mam  inne potrawy.ą  

Panuje  te  nadzwyczajnaż  atmosfera.  Wszyscy  si  ciesz ,  e zaę ą ż  

par  dni b d  wi ta. W sklepachę ę ą ś ę  natomiast, panuje szale stwo zakupówń  

i ogólny  rozgardiasz.  Ludzie  kupuj  dla  swoich  bliskichą  

prezenty  oraz  sk adniki  nał  potrawy wigilijne.

Niestety,  nie  wszyscy we  wspó czesnych  czasachł  

doceniaj  istotne  sprawy.ą  Niektórym  dzieciom  jest  

oboj tne  czy  wspólnie  zę  rodzin  sp dz  cudownyą ę ą  

czas  wi t.  Najwa niejsześ ą ż  jest  dla  nich,  eby  dostaż ć  

jak najwi cej prezentów odę  gwiazdora.  Na szcz cie s  teęś ą ż 

dzieci, którym zale y nie tylko na ilo ci zabawek pod choink .ż ś ą
Marcin Dondajewski, kl. 6b

Czy święta to tylko prezenty? Nie, nie tylko. Najważniejsze w czasie świąt to życzliwość i bycie razem  

z rodziną.  Przecież  Boże  Narodzenie  to  najbardziej  rodzinne święta.  Chyba nie  ma człowieka,  który  nie  

chciałby być w tym czasie razem z rodziną. Powinniśmy być wtedy dla siebie bardzo mili, uprzejmi i pomocni.  

Dzieci powinny pomagać mamie w kuchni przy potrawach świątecznych, a jeszcze wcześniej przy sprzątaniu.  

Należy wspólnie z tatą ubierać choinkę, przygotować ozdoby świąteczne. Jeżeli gdzieś w pobliżu mieszka  

samotna  osoba,  to  powinniśmy  jej  pomóc,  a  nawet  zaprosić  na  wigilię.  Święta  Bożego  Narodzenia  to  

najpiękniejszy czas na pogodzenie się ze wszystkimi, z którymi nie żyliśmy w zgodzie.

Czy te wszystkie wartości są doceniane we współczesnym świecie? W większości polskich rodzin tak,  

ale zdarza się, że młodzi ludzie goniący za karierą i pieniędzmi nie uznają tego, co najbardziej wartościowe.  

Dla nich liczy się tylko osiąganie sukcesów zawodowych i finansowych. Tak się dzieje z ludźmi, którzy za  

pracą uciekają za granicę i nie mają czasu wrócić do kraju na święta.

Klaudia Konieczna kl.5d
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Wszystkim czytelnikom naszej gazetki 

życzymy

wesołych świąt, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
smacznego karpia, pięknego zapachu choinki,
ciepła oraz miłości od całej rodzinki. 

Redakcja 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ 

ŚW. MIKOŁAJEM

W  naszej  szkole  przed  świętami 
zorganizowano akcję:  I Ty możesz zostać  
świętym  Mikołajem.  Polegała  ona  na 
przynoszeniu  artykułów  spożywczych. 
W klasach  1-3  można  było  oddawać  je 
swoim wychowawcom, a w klasach starszych, 
czyli  4-6  były  one  zbierane  przez 
przedstawicieli  Samorządu  Uczniowskiego. 
Wszystkie  artykuły  ofiarowano  ludziom  potrzebującym.  Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z wyników akcji, ponieważ świadczy to o wielkim 
sercu uczniów Cieszkowianki.  

Magdalena Skorlińska, kl. 4b         
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M o j a   p a s j a 

Mam na imię Maciej i jestem uczniem 
klasy piątej. Moją największą  pasją  jest piłka 
nożna,  a ulubionym  klubem  Lech Poznań. 
Poza  polską  ligą  lubię  także  drużyny 
z Francji, Anglii, Włoch, Niemiec i Hiszpanii. 
Ze  wszystkich  piłkarzy  grających  w  Polsce 
moim  ulubieńcem  jest  Manuel  Santos 
Arboleda Sánchez. Urodził  się on 2 sierpnia 
w 1979 roku w miejscowości   Buenaventura 
w Kolumbii.  Oprócz  Kolumbii  grał  także 
w Peru,  a  w  roku  2006  trafił  do  Polski. 
Najpierw  grał  w  Zagłębiu  Lubin,  a  od   18 
czerwca  2008  roku  został  piłkarzem 
poznańskiego  Lecha.  Arboleda  w  Lechu 
występuje  na  pozycji  środkowego  obrońcy. 
Półtora  roku  temu  spotkałem  mojego 
ulubionego  zawodnika  na  lotnisku 
w Poznaniu  i  poprosiłem  go  o  wspólne 
zdjęcie.  Jest  to  moja  najlepsza  pamiątka 
z wakacji.

   Maciej Rumiński z kl. 5d
 

Zapraszamy do dzielenia się wiadomościami 
o swoich pasjach i zainteresowaniach.

Teksty będziemy umieszczać w naszej gazetce.
,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,

Humor z zeszytów szkolnych Cieszkowianki

W wierszu występuje biały rodzaj rymów.

Autorka zastosowała rymy, które się rymują.

Pięćdziesiątnica to pięćdziesiąta rocznica śmierci Pana Jezusa.

Gwara to tłum ludzi.

Lutnik to ten, który lata samolotami.

Wariacja to znaczy, że muzyka zaczyna wariować.
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Pieniądze  ze  sprzedaży  250  gazetek 

drukowanych w drukarni Głosu Wielkopolskiego 

przeznaczyliśmy na szczytny cel – na potrzeby 

Stowarzyszenia  Pomocy  Osobom 

Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” w Luboniu. 

Uczniowie  Cieszkowianki 

sprzedawali  gazetki  w  szkole 

podczas zebrań z rodzicami oraz 

na osiedlu Lubonianka. 

Uzyskaliśmy 

441 złotych.
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Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom 

Niepełnosprawnym:  Wspólna  Droga działające 

w Luboniu inicjuje akcję zbierania nakrętek od 

plastykowych  butelek.  To  proekologiczne 

działanie ma szczytny cel:  pozyskanie funduszy 

na zakup działki i budowę placówki w Luboniu, 

w  której  odbywać  się  będą  zajęcia  dla  osób 

niepełnosprawnych. Nie wykręcajmy się – także 

w Cieszkowiance zbierajmy nakrętki.

Chcieliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o Stowarzyszeniu: 
Wspólna Droga. Najlepszym sposobem okazała się rozmowa 

z Panią Beatą Krystkowiak - Gryczą  -  
wiceprezesem tego Stowarzyszenia

Martyna  Koćmierowska:  Jak 

rozpoczęła  się  działalność  

stowarzyszenia?

Pani Beata Krystkowiak - Grycza:  Rozpoczęło się  

to zupełnie paradoksalnie. 6 grudnia 2003 roku  

nasze  dzieci  miały  możliwość  przeżyć  spotkanie  

z Mikołajem,  które  zorganizowali  nauczyciele  

z SP2.  Widząc  zainteresowanie,  nauczyciele  

ciągnęli  dalej  temat  i  organizowali  zajęcia  

z dziećmi niepełnosprawnymi. Zainteresowanie zaczęło się rozszerzać i zahaczyło o władze  

samorządowe.  Ówczesny  burmistrz  Ryszard  Olszewski  często  uczestniczył  w  naszych  

spotkaniach  i  on  zaproponował  nam założenie  stowarzyszenia  dla  tych  wszystkich  dzieci  

z niepełnosprawnością. Obiecał też pomoc z Urzędu Miasta. Byliśmy z tego dumni, ale też  

pełni  obaw.  Trzeba  było  jednak  zacząć.  Chcieliśmy  założyć  prawnie  stowarzyszenie  
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i dokładnie 27 września 2004 roku odbyło się zebranie założycielskie dla wszystkich rodziców,  

którzy  chcieliby,  żeby  ich  dzieci  były  członkami  tego  stowarzyszenia.  Wtedy  też  została  

wybrana  nazwa  stowarzyszenia,  statut  i  władze.  1  października  2004  roku  komitet  

założycielski, czyli rodzice złożyli wniosek do sądu. Droga sądowa nie była łatwa i trwała  

długo. Dopiero 9 lutego 2005 roku zostaliśmy zarejestrowani jako Stowarzyszenie Pomocy  

Osobom Niepełnosprawnym Wspólna Droga.

Magda Skorlińska: Ile osób niepełnosprawnych i w jakim wieku należy do stowarzyszenia?

Pani Beata: Początki były znikome, było tylko 16 osób, ale zaczęliśmy pytać, szukać i dziś już  

mamy 71 osób z niepełnosprawnością. Są to różne rodzaje niepełnosprawności np. porażenie  

mózgowe,  zespół  downa,  autyzm, niepełnosprawność  intelektualna czy  uszkodzony aparat  

ruchu i słuchu. Jeżeli chodzi o wiek, to jest naprawdę zróżnicowany, od 2,5 lat do dorosłych  

osób, które mają przeszło 50 lat. Choć rozpiętość jest tak duża, to każdy się tutaj znajduje, bo  
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nie ma rozgraniczeń, wszyscy jesteśmy jedną wspólnotą, jak nasza nazwa wskazuje. 

Martyna: Czy są to tylko osoby z Lubonia?

Pani Beata: Większość dzieci z niepełnosprawnością są to osoby z Lubonia, aczkolwiek coraz  

częściej przybywa dzieci z okolic Lubonia i z Poznania. My jako stowarzyszenie cieszymy się,  

że  społeczeństwo  dowiaduje  się  o  naszym  istnieniu  nie  tylko  w  Luboniu,  ale  również  

w Poznaniu  i  innych  miejscowościach.  Jest  to  zasługa  naszych  rodziców,  których  dzieci  

chodzą  do  różnych  szkół  i  przekazują  informacje  o  naszej  działalności.  Rodzice  są  

zadowoleni, że prężnie działamy i próbujemy się dalej rozwijać. 

Magda: Jakie mają oni zajęcia i gdzie?

Pani Beata:  Zajęcia naszych dzieci odbywają się co tydzień w  

środę  i  są  to  zajęcia  bardzo  różnorodne,  poczynając  od  

plastycznych,  muzyczno  –  teatralnych,  sportowych  do  

komputerowych.  Prowadzą  je  nauczyciele  ze  Szkoły  

Podstawowej nr 2 i  są to panie Mariola Haenel.  Agnieszka  

Grzeszkowiak,  Beata  Maciaszek,  siostra  Luiza,  Katarzyna  

Minge,  Anna  Słonka  –  Moskwa,  Michał  Szwacki,  Teresa  

Zygmanowska, Magdalena Budziszewska i Aneta Wołosowicz.  

Na  zajęciach  tanecznych  pracują  z  dziećmi  państwo  

Garwaccy.  Co  najważniejsze,  mamy  oprócz  tego  zajęcia  

typowo  rehabilitacyjne,  jest  to  hipoterapia,  pływalnia  

i konsultacja logopedyczna. 

Martyna:  Dlaczego  stowarzyszenie  zbiera  nakrętki  plastikowe  i  na  jakie  to  pójdzie 

potrzeby?

Pani Beata:  Nasze stowarzyszenie istnieje już 7 lat, od 2005r. Na dzień dzisiejszy nie mamy  

własnej siedziby, ale korzystamy z uprzejmości Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu, która  

udostępnia nam lokum. W tym roku udało nam się przy życzliwości Starostwa Powiatowego  

i Wojewody kupić kawałek gruntu, na którym zamierzamy postawić budynek naszej siedziby.  

Będą  się  tam  odbywać  warsztaty  terapii  zajęciowej  dla  niepełnosprawnych  (  WTZ  ).  

Stowarzyszenie zapłaciło pierwszą ratę kredytu, a teraz odbywa się zbiórka nakrętek, która  
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ma nam pomóc w spłacie kolejnych zobowiązań. Akcja zbierania nakrętek nie będzie jedyną  

inicjatywą ze strony stowarzyszenia. Społeczność lubońska odpowiada na każdą naszą akcję,  

pytania i potrzeby. Wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola w Luboniu zaangażowały się  

w zbiórkę nakrętek.

Magda:  Jak  jeszcze  inaczej  można  pomagać  osobom  niepełnosprawnym  ze 

stowarzyszenia?

Pani  Beata:  Nie będę  ukrywać,  że   to  jest  bardzo trudny temat,  bo młodzież  nie   zawsze  

rozumie  osoby  z  niepełnosprawnością.  Przede  wszystkim  ważne  jest  to,  żeby  te  dzieci  

traktować tak, jak wy traktujecie siebie, bo one nie są złe, one są po prostu troszeczkę inne.  

Dzieci niepełnosprawne potrzebują więcej pomocy i cierpliwości, ale  są bardzo podobne do  

was,  lubią  się  śmiać,  bawić  i  przebywać  z  innymi.  Powinniśmy  traktować  je  jak  swoich  

rówieśników. One chciałyby być z wami, chociaż społeczeństwo jest jeszcze trochę na dystans.  

Miejmy nadzieję, że to się zmieni. 

Najlepszą  pomocą  dla  nas  byłaby  pomoc  finansowa.  Można  np.  dać  nam swój  1  % od  

podatku  dochodowego.  Dużo  pieniędzy  zbieramy  dzięki  

naszemu  stoisku,  na  corocznym  Festynie  Rodzinnym  

w Cieszkowiance. Tam są  prace naszych dzieci, które można za  

nieznaczną sumę pieniędzy kupić.

Martyna:  Czy  organizowane  są  jakieś  wspólne  imprezy,  

wycieczki i spotkania dla tych osób?

Pani Beata: Oczywiście, to jest podstawa każdego stowarzyszenia  

dla takich osób. Staramy się organizować wycieczki, ale niestety  

nie zawsze nas stać. Nasze niepełnosprawne dzieci bardzo lubią  

wszelkie takie imprezy i  są naprawdę zadowolone. Zabieramy  

ich  do  kina,  teatru,  na  kręgielnie.  Mamy  osoby  

niepełnosprawne w różnym wieku i dzielimy je  wtedy na grupy wiekowe. Byliśmy też na  

wielu  wycieczkach.  W tym roku pierwszy  raz  udało  nam się  zrealizować program: Mam  

talent. Była to niesamowita radość, bo każdy pokazał to, co umiał. Każdy był zadowolony  
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i cieszył  się tym, że był na scenie.  Mamy nadzieję,  że w przyszłym roku uda nam się coś  

takiego po raz kolejny zorganizować dla naszych dzieci na szerszą skalę. Wszystkie te imprezy  

są dla osób niepełnosprawnych bardzo istotne, bo uczą ich znajdować się w grupie.

Magdalena: Jakie jest Pani zadanie w stowarzyszeniu?

Pani  Beata:  Pełnię  funkcję  wiceprezesa  stowarzyszenia.  Moim zadaniem jest  organizacja  

wszystkich  zajęć  o  których  mówiłyśmy  wcześniej.  Ja  koordynuję  to  na  zasadzie  godzin.  

Sporządzam plany i wysyłam sms-y do każdego rodzica o nadchodzących zajęciach.

Magdalena i Martyna: Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu.

Pani Beata: Ja także dziękuję.
Wywiad przeprowadziły: 

Magdalena Skorlińska i Martyna Koćmierowska, dziennikarki z klasy 4b

W tekście pojawiają się zielone choinki, zostały one wykonane z szyszek przez osoby ze stowarzyszenia. 
Na zdjęciach: Pani Beata Krystkowiak – Grycza i dziennikarki.
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Dzień 
pluszowego 

misia 
w 

Cieszkowiance

Pan Michał Szwacki 
w krawacie super misia.

Misiowata klasa 2a z wychowawczynią.
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Cała klasa 3a  zrobiła misiowe pacynki, a pani wychowawczyni nosiła misiową koronę.

######################################################################################

Zwycięzcy konkursu Mój własny wiersz o misiu

1. Malutki Miś - Ola Sroka z kl. 3a
2. Misiu kochany -  Oliwia Rydlewska z kl. 2f
3. Mój miś jest moim przyjacielem - Łukasz Pancer z kl. 2e
4. Pluszowy miś - Ola Jakubowska z kl.  2e

Miś Zosi - Zosia Kozłowska z kl. 2d
Mój kochany miś - Liliana Marciniak z kl. 2e

Wyróżnienia:
Ola  Klema  z  kl.  1e,  Patryk  Szymański  z  kl.  1e,  Mateusz  Lipiński  z  kl.  1e,  Oliwia 
Andrzejewska z kl. 3a, Adam Niemiec z kl. 2f, Zuzanna Szymkowiak z kl. 3d, Natalia 
Zatońska z kl. 2f,  Aleksandra Kopeć z kl. 2f, Olaf Hofman z kl. 2d, Basia Budzyńska 
z kl. 3b, Hania Florek z kl. 2f, Łukasz Waligórski z kl.3b, Agata Kozłowska z kl 1e., 
Sonia  Nowak z  kl.  3a,   Jakub Wawrzyniak z  kl.  3a,  Michalina  Hudzińska  z  kl.  3a, 
Łukasz Gryska z kl.3a, Maria Frąckowiak z kl. 3d, Julia Breszyk z kl. 2e, Martyna Parol 
z kl. 3d, Wiktoria Durczyńska z kl. 3d, Paulina Konieczna z kl. 2f,  Zuzia Waligórska 
z kl. 2e, Julia Bilska z kl. 2d, Zuzanna Martinek z kl. 3d, Magdalena Paradowska z kl. 2e, 
Paweł Urbański z kl. 3a.
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Prezentujemy zwycięskie wiersze i zdjęcia laureatów

Malutki Miś

Malutki, grubiutki Miś,
Jest ze mną aż do dziś.
W mym pokoju miejsce ma
I prześlicznie dla mnie gra.

Przytulanką moją jest co dnia,
Nawet gdy na dworze mgła.
Swym uśmiechem wita mnie,
A me serce cieszy się!   

           Ola Sroka z kl. 3a

Misiu kochany
Misiu, misiu kochany!
Oczka masz błyszczące
I serce kochające!

Misiu, misiu kochany!
Uszka masz stojące,
Futerko pachnące.

Misiu, mój kochany,
Od lat ze mną związany,
Na zawsze oddany,
Bazyli kochany!

Oliwia Rydlewska z kl. 2f
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Miś Zosi

Kiedy cztery latka miałam,
Pluszowego misia na święta dostałam.
Taki mały, taki szary, całkiem miła przytulanka.
Ma wesołe oczka, nosek i zabawne ma ubranka,
Które babcia mu uszyła, bo to sroga zima była.
Misiek słodki sypia ze mną,
Tulę go gdy jest już ciemno,
Gdy się kładę on jest przy mnie już do rana.
Chroni mnie przed złymi snami, potworami i strachami.
Choć już trochę poszarpany,
Lecz najbardziej ukochany.
Różne lalki i zabawki swym pokoju miałam,
Ale misiek ciągle ze mną – mój PRZYJACIEL 

w ciemno!

Zosia Kozłowska z kl. 2d

Mój miś jest moim przyjacielem

Jest ze mną zawsze, nawet w niedzielę.
Mój miś mnie kocha, a ja kocham jego.
Szkoda, że nie jest prawdziwym kolegą.
Ale choć nie jest, to nic nie szkodzi,
Choć nic nie mówi, nie może chodzić,                      Na zdjęciu laureaci z kl. 2e:
I tak go lubię najbardziej przecież             Liliana Marciniak, Ola Jakubowska i Łukasz  Pancer   
Ze wszystkich misiów na całym świecie.

Łukasz Pancer z kl. 2e

Pluszowy miś
 
Czy to było wczoraj?
Czy to było dzisiaj?
Pani Ula ogłosiła,
Dziś pluszowego misia!

Szukaliśmy pod tapczanem,
Szukaliśmy i w kartonie.
Takie było zamieszanie,
Każdy chciał być na szkolnej 
stronie!

Tsutsumi jest najmłodszy i 
najmniejszy,

a do szkoły gotowy był pierwszy.
Żółciaszek jest największy,
ale do tej pory nikt nie pisał o nim 

wierszy.
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Cieszą się wesołe misie,
Z tej szkolnej wyprawy. 
Na spotkaniu z całą klasą,
Będzie dużo śmiechu i zabawy.

A tam w szkole było,
Tyle oglądania.
I Misiaków pełno,
Do podziwiania.

Każdy chciał o sobie,
Usłyszeć dwa słowa.
Zanim nas właściciel,
Do tornistra schowa.

Teraz w domu się męczymy,
Jak tu wiersz napisać!
Wymyślamy i kreślimy,
Na pamiątkę pluszowego misia.

Ola Jakubowska z kl.  2e

Mój kochany miś 
Rok temu mama kupiła mi misia,
Który jest ze mną aż do dzisiaj.
Kiedyś ciągle o czymś zapominałam,
Więc Przypominaczkiem go nazwałam.

Mój misio jest przy mnie:
W szkole, w domu, na spacerze.
Bardzo sympatyczne jest z niego zwierzę
I tylko mamie go czasem powierzę.

Gdy jestem wesoła, bawię się z nim w dom,
Zrobiłam dla niego różowiutki kąt.
Gdy jestem smutna, o kłopotach mówię mu do uszka
I przytulam do mojego serduszka.

W pierwszej klasie chodził ze mną do szkoły,
W sklepiku kupował pyszne batony.
Na lekcjach siedział na mojej ławce,
Później pojechał na pierwsze wakacje.

Wieczorem całuję go w czarny nos
I bajkę mu czytam na cały głos.
Na noc przykrywam kołdrą puszystą,
Zawsze pachnącą i zawsze czystą.

Nie to jest jednak najważniejsze,
Lecz to, że on ma …prawdziwe serce!
Jeszcze koledzy powiem Wam dzisiaj,
Że bardzo kocham mojego misia.

Liliana Marciniak z kl. 2e
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Wywiad z Panią Urszulą Ferdynus 
przeprowadzony podczas obchodów 

Dnia Pluszowego Misia
 

Marta  Piątek:  Skąd  wzięła  pani  pomysł  na  świętowanie  Dnia 
Pluszowego misia w naszej szkole?
Pani  Ula  Ferdynus:  Kiedy  dowiedziałam  się,  że  takie  święto 
istnieje,  postanowiłam  je  przeszczepić  do  naszej  szkoły. 
Pomyślałam, że jest to bardzo przyjemne i warto to zrobić.  

 
Ola Michalak: Czy dużo osób angażuje się w to przedsięwzięcie?
Pani Ula: Myślę, że bardzo dużo. Każdego roku tego dnia przychodzi do biblioteki bardzo 
wiele dzieci z klas młodszych i starszych, ale także wiele dorosłych z dużą aktywnością włącza 
się  w  to  święto.  Myślę,  że  sobie  przypominają,  jak  to  miło  było  bawić  się  pluszowymi 
niedźwiadkami i mają pretekst, aby zrobić to jeszcze raz. 

Marta: Jak pani uważa, czy dzieciom podoba się to święto?
Pani  Ula:  Sądzę,  że  dzieciom  bardzo  się  to  podoba.  Tak 
twierdzę, bo trudno jest wejść do biblioteki tego dnia, jest taki 
tłum zainteresowanych. 

Ola:  Czy  ma  pani  jakieś  nowe  pomysły  na  następny  rok 
dotyczące Dnia Pluszowego Misia?
Pani Ula:  Na razie nie,  ale  tak jak co roku pewnie coś mi 
przyjdzie do głowy. W tym roku w przygotowanie tego święta 
włączyli się też inni nauczyciele, więc co dwie głowy to nie 
jedna (uśmiech). W związku z tym będzie jeszcze ciekawiej. 

Na  razie  czekamy  na 
wiersze o misiach.

Marta: Od ilu lat obchodzimy Święto Pluszowego Misia w 
naszej szkole?
Pani Ula:  Oj,  myślę,  że osiem, dokładnie nie pamiętam. 
W pierwszym  roku,  kiedy  tutaj  pracowałam  nie 
obchodziliśmy tego święta, dopiero później, więc sądzę, że 
osiem lat. 
Ola: Czy lubi pani pluszowe misie? 
Pani  Ula:  Uwielbiam!  Jako  dziecko  zawsze  byłam 

przekonana,  o  tym,  że  pluszowe misie  żyją  i  czują  tak  samo jak ludzie.  Nie  sądziłam tak 
o lalkach (uśmiech). Czasami do tej pory myślę, że misie mają swoje myśli i swoje uczucia.  

Ola i Marta: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 
Z panią Ulą Ferdynus rozmawiały Marta Piątek i Ola Michalak z klasy 5d
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 Otrzymaliśmy drogą mejlową z Kamerunu zdjęcia domu Iny i jej rodziny.

W takim domu 
ulepionym z pustaków 
z gliny mieszka 
rodzina Iny.

Tak wygląda dom wewnątrz. Od lewej strony stoją: najmłodsza siostra – Pauline (7 lat), 
młodsza siostra  Charline (9 lat), Ina (10 lat) i mama - Konga Eugenie 
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Postanowiliśmy pomóc finansowo rodzinie  Iny we wzmocnieniu domu, 
aby  ulewne  deszcze  go  nie  zniszczyły.  Starczy  na  to  kwota,  oczywiście  po 
odliczeniu pieniędzy na kształcenie dziewczynki i jej potrzeby szkolne, wysłana 
w październiku do Kamerunu.
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Napisaliśmy list do Iny i wysłaliśmy drogą mejlową do Kamerunu.

Luboń, 12.12.2011r.

Kochana Ino!

Bardzo Ci dziękujemy za list, w którym piszesz o sobie i o swojej rodzinie. Dziękujemy za wysłane nam 
Twoje świadectwo z ocenami. Nie wiemy jednak, jaka jest najwyższa ocena, gdyż na Twoim świadectwie są 
liczby i  to  naprawdę wysokie.  U nas  w Polsce  najwyższym stopniem jest  szóstka,  a  najniższym jedynka. 
Bardzo Cię prosimy, żebyś wytłumaczyła nam jak rozumieć te liczby oraz kwartały i śródkwartały. Ostatni list  
od Ciebie i świadectwo są w naszej szkolnej gazetce internetowej i wiele osób chciałoby to wiedzieć.

Ale dosyć już o szkole. Porozmawiajmy o przyjemniejszych tematach. W naszym kraju zbliżają się 
Święta Bożego Narodzenia. Jesteśmy ciekawi jak u Was się je obchodzi?  Dla nas Polaków to najwspanialszy 
okres  w ciągu  roku.  W Wigilię  -  24  grudnia  mamy wiele  obowiązków m.  in.:  strojenie  choinki,  a  także 
gotowanie 12 tradycyjnych, polskich potraw, które spożywamy podczas uroczystej kolacji. Cała rodzina śpiewa 
wówczas kolędy. Najważniejszą jednak chwilą, jest moment dzielenia się opłatkiem. Wtedy wybaczamy sobie 
wszystko co  złe  i  zasiadamy do pięknie  nakrytego stołu.  Po spożyciu  całego posiłku,  przychodzi  czas  na 
rozpakowywanie prezentów. 

W naszej tradycji mówi się, że przychodzi św. Mikołaj, który zostawia prezenty pod choinką. Czy u Was 
też znany jest św. Mikołaj? Czy w Kamerunie obchodzi się podobnie święta? A jak jest z Nowym Rokiem? Czy 
witacie go tak samo hucznie i radośnie jak my, nie śpiąc przy tym prawie całą noc? Prosimy, napisz o tym do 
nas w swoim liście. 

Pozdrawiamy i życzymy Wesołych Świąt, zdrowia i błogosławieństwa Bożego  – 
Magda i Gabrysia z klasy 6, Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.

P.S. Życzymy samych sukcesów w nauce i w życiu. Czekamy z niecierpliwością na list od Ciebie.

Do listu dołączone były świąteczne rysunki wykonane przez Julię Światłowską z kl. 6b
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Wycieczka do Szreniawy

      Dnia 30 listopada 2011r, uczniowie klas trzecich i czwartych z Cieszkowianki jechali na 
wycieczkę do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Każdy był bardzo podekscytowany tym co 
będzie  się  działo  i  gdy  dojechaliśmy  na  miejsce,  od  razu  zobaczyliśmy,  że  nasze  Panie 
przygotowały nam słodką niespodziankę, a mianowicie smacznie wyglądające pączki. Razem 
poszliśmy  najpierw  w  stronę  „zwierzęcej”  części  muzeum.  Obejrzeliśmy  też  ciekawe 
przedstawienie  o  Kasi,  która  nie  lubiła  dostawać  prezentów.  Następnie  poszliśmy  zrobić 
ozdobne gwiazdki, które można powiesić na choince. Nie każdy był zadowolony z efektów 
swojej pracy, więc na pocieszenie poszliśmy do pomieszczenia ze zwierzętami. Tam czekał na 
nas Pan, który opowiadał o zwierzętach i ich przeznaczeniu w dawnych czasach. Nagle rozległy 
się krzyki, na początku wiele osób nie wiedziało o co chodzi, ale kiedy podbiegła do mnie mała 
świnka,  wszystko  było  jasne.  Tych  świnek  było  dużo.  Według  większości  uczestników 
wycieczki, najpiękniejsze zwierzęta to konie, więc także udaliśmy się w ich stronę. Pod koniec 
zrobiliśmy  się  głodni,  więc  poszliśmy  do  następnego  pomieszczenia,  gdzie  czekała  na  nas 
ciepła herbata i wcześniej wspomniane pączki. Po najedzeniu się i odpoczynku odwiedziliśmy 
stoiska ze świątecznymi ozdobami. 
       Wycieczka była jak najbardziej udana i  wspaniale zorganizowana.  Mam nadzieje,  że 
jeszcze kiedyś tu zajrzymy.

Tekst i zdjęcia Magdalena Skorlińska, kl. 4b
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Sukcesy sportowe
W pierwszą sobotę grudnia reprezentacja naszej szkoły, rocznik 2001/02, wzięła udział 

w piłkarskim Turnieju Mikołajkowym organizowanym przez UKS JEDYNKA Luboń. Oprócz 
naszych chłopców i organizatora były tam również drużyny z SP3 Luboń, SP4 Luboń, Salosu 
Poznań,  Objezierza  i  Owińsk.  Po  rozegraniu  3  meczy  zajęliśmy  w  grupie  1  miejsce 
i w półfinale graliśmy z SP3. Po wygranej, w finale, spotkaliśmy się z Salosem P-ń. Pojedynek 
był wyrównany, lecz szczęście było po naszej  stronie.  Wygraliśmy 3:0 i  zdobyliśmy w ten 
sposób Puchar Opiekuna UKS JEDYNKA Luboń, a także Puchar Prezesa HDK Lubonianka. 
Nasz  kolega,  Bartek  Nowakowski,  został  królem  strzelców  oraz  wygrał  konkurs  rzutów 
karnych. Na zakończenie turnieju każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz jak 
przystało na Mikołajki - gwiazdora z czekolady.

Z  zawodów  wróciliśmy  bardzo  szczęśliwi  i  mamy  nadzieję,  że  w  przyszłym  roku 
również zostaniemy zaproszeni.

MN

Na  zdjęciu  zwycięska  drużyna  w  składzie:  Dawid  Lange,  Bartosz  Nowakowski,  Szymon 
Kordziński, Michał Ciesielski, Szymon Kowalski i Maciej Urbaniak z opiekunem p. Andrzejem 
Chylińskim oraz Pan Dyrektor SP1-Zbigniew Jankowski i nasi najwierniejsi kibice – Rodzice.
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Kalendarz  frazeologiczny  Cieszkowianki

Bujać w obłokach – 
zamyślić się, rozmarzyć.
Niestety nikt nie odpowiedział 
poprawnie. 

Czyżby frazeologizmy były 
dla uczniów Cieszkowianki 
trudne?

Zzielenieć ze złości - bardzo się 
rozzłościć.
Jako pierwsza poprawnie odpowiedziała 
Magdalena Różańska z kl.6b
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Obiecywać złote 
góry – obiecywać 
wielkie korzyści bez 
możliwości spełnienia.

Cisza jak makiem zasiał 
– absolutna cisza.

Źle się dzieje – albo 
uczniowie Cieszkowianki nie 
znają tych frazeologizmów, 
albo im się nie chce wysłać 
odpowiedzi – znowu nikt nie 
odpowiedział poprawnie.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki   -   stopka redakcyjna
Adres redakcji:  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego, 

   ul. Żabikowska 40, Luboń
Redaktor naczelny: Magdalena Różańska, kl. 6b
Zastępca redaktora naczelnego: Magdalena Skorlińska, kl. 4b
Korekta i skład komputerowy: Alicja Walenciak – Galińska


	Moim zdaniem, święta, to nie tylko prezenty. Podczas świąt powinniśmy doceniać też inne bardzo ważne wartości.
	Osobiście najbardziej lubię kolację wigilijną. Wówczas spotykamy się razem z rodziną. Wspólnie modlimy się, dzielimy opłatkiem i jemy posiłek. 
	Bardzo przyjemny jest też czas przedświąteczny. Zazwyczaj, dzień przed Wigilią razem z tatą robię pierogi, a wraz z mamą inne potrawy. Panuje też nadzwyczajna atmosfera. Wszyscy się cieszą, że za parę dni będą święta. W sklepach natomiast, panuje szaleństwo zakupów i ogólny rozgardiasz. Ludzie kupują dla swoich bliskich prezenty oraz składniki na potrawy wigilijne.
	Niestety, nie wszyscy we współczesnych czasach doceniają istotne sprawy. Niektórym dzieciom jest obojętne czy wspólnie z rodziną spędzą cudowny czas świąt. Najważniejsze jest dla nich, żeby dostać jak najwięcej prezentów od gwiazdora. Na szczęście są też dzieci, którym zależy nie tylko na ilości zabawek pod choinką.

