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Dla nauczycieli 

Nauczycielu, 

Mój drogi przewodniku, 

Ile to razy sprawdzałeś zadania domowe w podręczniku? 

Ile razy męczyłeś się z nami, twoimi uczniami? 

Ile razy byłeś rozbawiony przeglądając nasze sprawdziany? 

Ile razy męczyłeś się z naszymi kartkówkami? 

Dziś dziękujemy za wszystko, 

Za te kartkówki też. 

Drogi Nauczycielu,  

My wiemy, że ty wiesz. 

Czekamy na twe słowo, 

By lekcje mogły toczyć się z pasją, 

Kolorowo. 

Wszystkiego najlepszego. 

Twoi uczniowie 

Julia Jankowiak, kl. 5c 
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14 października – Dzień Edukacji Narodowej 

Tym wierszem, napisanym przez jedną z uczennic, chcielibyśmy podziękować wszystkim 

nauczycielom i pracownikom szkoły oraz złożyć serdeczne życzenia z okazji ich święta! 

„W szkole najbardziej lubię uśmiechniętych uczniów” 

– wywiad z panią dyrektor Lidią Kałwińską 

 

Jakie ma Pani pasje, hobby? 

Bardzo lubię wycieczki rowerowe, pływanie, narty biegowe, czytanie książek, spacery 

z psem. W wolnych chwilach rozwiązuję SUDOKU. Zbieram też Anioły. 

Co lubi Pani w naszej szkole? 

W szkole najbardziej lubię uśmiechniętych uczniów, takich, którzy życzą mi dobrego 

dnia mówiąc z uśmiechem „dzień dobry”. Lubię gwar szkolnych korytarzy natomiast 

przeszkadza mi nadmierny hałas. 

 

Czy lubi Pani swoją pracę? 

Lubię uczyć innych, cieszę się, gdy mogę coś dobrego zrobić dla innych oraz 

odczuwam zadowolenie, gdy uczniowie wychodzą uśmiechnięci ze szkoły. Lubię 

moją pracę, dlatego też wykonuję ją od 1982 roku. 

 

Jak Pani czuje się na stanowisku dyrektora? 

Stanowisko dyrektora takiej dużej szkoły to dla mnie spore wyzwanie. To trudne 

i bardzo odpowiedzialne stanowisko. Staram się zadbać, by każdy uczeń czuł się 

w szkole bezpiecznie. Szkoła to takie duże przedsiębiorstwo gromadzące społeczność 

w różnym wieku i o różnych też potrzebach. 

 

Jak to jest być dyrektorem SP2? 

Nie wiem jeszcze jak to jest być dyrektorem SP2. Dwa miesiące to zbyt krótki czas, 

żeby coś podsumowywać. Uczę się swojej nowej funkcji, poznaję zadania, które są 

z tym stanowiskiem związane. 

 

Wywiad przeprowadziły: Zuzanna Kubiak i Alicja Nowicka, kl. 5c 
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Uczniowie Cieszkowianki otrzymali stypendia  

Stypendyści Cieszkowianki o uroczystości i swoich odczuciach 

 

 Dnia  13 października 2014r. odbyło się wręczenie tytułów Stypendysty Miasta 

Luboń. Wśród nominowanych osób było trzech uczniów Cieszkowianki. Na początku mowę 

wygłosił Burmistrz Miasta p. Dariusz Szmyt. Wręczono dyplomy i kwiaty.  

  

 Bardzo mi się spodobało,  

 choć na początku iść mi się nie chciało. 

 Mama dumna ze mnie była, 

 razem ze mną to przeżyła. 

 Śledziła moje postępy 

 pełna dumy i zadumy, 

 że takie zdolne dziecko ma. 

 Piękna ta uroczystość była, 

 i aż jest mi szkoda, 

 że tak szybko się skończyła. 

 

 Bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że w obecnym roku szkolnym ponownie 

zapracuję na stypendium. Będę się bardzo starać. 

 

Julia Jankowiak, kl. 5c   

(tekst i na zdjęciach) 
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Informacja umieszczona w „Wieściach Lubońskich” i dyplom, który otrzymała Julia 

 

 

 

Bardzo ucieszyłem się z wiadomości o otrzymaniu tytułu Stypendysty Miasta 

Luboń. Jestem dumny z tego wyróżnienia. Cieszę się, że za mój wysiłek i trud 

otrzymałem taką nagrodę. Mobilizuje mnie to do dalszych sukcesów i lepszego 

trenowania. Gra w piłkę w KKS LECH POZNAŃ jest dla mnie wielkim 

sukcesem. Jestem zadowolony z tego, że mogłem dać moim rodzicom oraz 

nauczycielom i trenerom dużo radości i satysfakcji. 

Kacper Sommerfeld, kl. 4c 
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 Kacper udzielił Inter – odgłosom z Cieszkowianki wywiadu w minionym roku szkolnym 

i zapraszamy do przypomnienia sobie o jego sukcesach i przeczytania treści wywiadu w 42 numerze 

naszej gazetki z grudnia 2013 r. na stronie internetowej naszej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplom Kacpra i informacja z „Wieści Lubońskich” 
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Rada Miasta Lubonia wręczyła mi i innym uczniom stypendium za rok szkolny 2013/2014. Odbyła 

się miła uroczystość, podczas której otrzymaliśmy dyplomy i kwiaty. Było to ukoronowanie mojej 

sześcioletniej nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu. Pragnę podziękować wszystkim 

osobom, które przyczyniły się do mojego sukcesu. 

      Andrzej 

Gauza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplom Andrzeja i informacja z „Wieści 

Lubońskich” 
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Stypendyści oraz nagrodzeni przez Burmistrza nauczyciele SP2  
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Sukcesy sportowe uczniów Cieszkowianki 

Mistrzostwa Szkół Podstawowych Lubonia w indywidualnych 

biegach przełajowych 

W czwartek 9 października odbyły się nad Wartą biegi przełajowe lubońskich 

podstawówek. Były 2 grupy: chłopcy i dziewczynki. Najpierw biegły dziewczyny 

z 5-tej klasy, a później chłopcy i tak samo z klasami 6-tymi. Z klas 5-tych: 

1 miejsce zajęła Julia Napierała z klasy 5c. Z klas 6-tych: 1 miejsce - Maja 

Samorek. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowali się na Mistrzostwa Powiatu na 

poznańskiej Malcie. 

 

Najlepsze wyniki naszych uczniów: 

Dziewczęta: 

I m - Maja Samorek VIa 

IV m – Jagoda Urbaniak VIc 

I m – Julia Napierała V c 

III m – Gabrysia Matuszczak Ve 

Chłopcy: 

III m - Szymon Kordziński VI c 

V m - Jacek Lewicki VI a 

II m - Bartosz Nowak IV 

VI m - Jakub Biernacki V 

Zuzanna Kubiak, kl. 5c 
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Podzielmy się tym, co mamy!  
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;  

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”  

Jan Paweł II 

Zakończyliśmy w Cieszkowiance akcję Kup Pan szczotkę!!! 

  Na początku bieżącego roku szkolnego zorganizowana została w naszej szkole 

zbiórka past i szczoteczek do zębów, która trwała aż do 15 października. Szczoteczki te 

przeznaczone są dla dzieci z Kamerunu w Afryce. Organizatorem akcji było szkolne koło 

Caritas.  

 Takie akcje są bardzo potrzebne, bo dzięki nim można pomagać ludziom 

z biedniejszych krajów. Uczniowie naszej szkoły przynieśli ponad 500 szczoteczek i tyle samo 

tubek pasty do zębów.  

 

DZIĘKUJEMY!!! 

Kornelia Grzesiak, kl. 3b 
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Dlaczego zbieraliśmy w Cieszkowiance szczotki do zębów ? 

Z Panią Justyną Janiec - Palczewską rozmawiała Dominika Galińska z kl. 3c 

(widoczne również na zdjęciu) 

 

Dominika: Czy udało się uzbierać dużo szczoteczek? 

Pani Justyna: Szczoteczek mamy bardzo dużo. Wysłaliśmy już do Kamerunu sześć dużych paczek. 

Nadal ludzie nam je przynoszą, np. dostaliśmy pudełko, na którym było napisane: Szczoteczka zamiast 

cukiereczka. Przynieśli je chłopcy, którzy zrobili taką akcję w szkole. Zamiast cukierków dostali na 

dzień chłopca szczoteczki. Dostarczymy oczywiście to wszystko do kameruńskich dzieci. Jeszcze 

mamy pasty i szczoteczki, które dotarły z waszej szkoły i one się bardzo, bardzo przydadzą.  Też  

dopilnujemy, żeby dotarły do dzieci w Kamerunie. 
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Dominika: Co będzie dalej działo się w Kamerunie ze szczotkami? 

Pani Justyna: Dojadą one do Kamerunu w bagażu naszego dentysty albo dotrą drogą morską. Na 

miejscu zostaną rozpakowane przez siostry zakonne. One razem z naszym dentystą wybiorą się do 

szkół. Dentysta ma dużą, pokazową szczotkę i dużą szczękę. Najpierw pokazuje jak myć zęby. Dzieci 

patrzą z reguły dziwnie, bo nie wszystkie wiedzą o czymś takim jak mycie zębów, a potem  powtarzają 

ruchy jakie zobaczyły. Dla nich to wspaniała zabawa. Prawdziwa radość wybucha, gdy okazuje się, że 

dostają własne szczoteczki i będą mogły szczotkować zęby naprawdę. Bardzo często zdarza się, że 

niektóre maluchy od razu zjadają pastę, bo dla nich to nowy, nieznany smak. Dentysta już był 

w Kamerunie i po powrocie opowiadał, że kiedy znalazł się wśród Pigmejów, oni przynieśli z buszu 

taki owoc, który pachniał i smakował jak guma do żucia Donald.  

Dominika: Czy chłopcy dostają chłopięce szczotki, a dziewczynki dziewczęce? 

Pani Justyna: Nad tym zaczęłam się dziś zastanawiać jak ty powiedziałaś mi, że przywiozłaś 

szczoteczki dla chłopców i dla dziewczynek, i że jest między nimi różnica. Nigdy się nie 

przypatrywałam na zdjęciach, ale gdy przyjedzie do nas dentysta, a przyjeżdża co wtorek, to go 

zapytam o to i poproszę, żeby twoje szczoteczki były rozdane wg tego klucza chłopcy – chłopięce, 

a dziewczęta –  dziewczęce. Odpowiada ci to ? 

Dominika: Tak! Bardzo dziękuję za rozmowę. 

 

Zdjęcia z pierwszej wizyty poznańskiego dentysty w Kamerunie 
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W tym roku poznański dentysta dopiero pojedzie do Kamerunu, ale pierwsza dostawa 

szczoteczek dotarła przed nim. Na zdjęciach widać, że dzieci dobrze sobie z nimi radzą. 
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Szkolne zabawy słowami 
Uczniowie klasy 5c w ramach zajęć dodatkowych z języka polskiego przygotowali zabawne 

teksty, których celem jest gimnastyka buzi i języka, czyli sprawdzenie swojej dykcji.  

Teksty najlepiej przeczytać na głos. Zapraszamy do zabawy! 

 

Żuk i chrząszcz 

Chrząszcz z żukiem szuka żuka, 

bo dla niego to jest sztuka, 

by się schrząszczyć na takty trzy. 

Chrząszcz w trzcinie szuka żuka, 

bo się zżuczył i zignorował drugiego żuka. 

Z tego wynika taka nauka, że chrząszcz 

nie schrząszczy nigdy żuka. 

Julia Jankowiak, kl. 5 c 

 

Zażenowany żuk wrócił z Rzymu pociągiem pospiesznym 

zatrzymującym się w Tczewie. Kiedy przyszedł do domu, na ulicę 

Tkacza przy skrzyżowaniu z ulicą Kasztanową odwiedził go 

rozentuzjazmowany żuk. 

Arek Plewa, kl. 5c 
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Ciemna strona jasności 
Opowiadanie pisane w odcinkach. 

Rozdział 2 –Kot, który miał w oczach 

kogoś, kogo pragniesz widzieć 

W pewnym momencie Isabella wstała z łóżka i usiadła na moim. 

Oczywiście  mnie wystraszyła. Patrzyłam na nią chwilę z wyrzutem, 

aż do momentu gdy zobaczyłam to, co ona. Pośrodku drogi siedział 

kot i to nie był zwykły kot. Jego futro błyszczało jak latarnie nocą, 

a oczy miał srebrne i duże. Nieoczekiwanie spojrzał na mnie – w jego 

oczach pojawiło się to, co chciałam – a raczej ktoś, kogo chciałam 

zobaczyć. To była Blackberry, która wyjechała do Francji i miała 

wrócić za 3 tygodnie. Bardzo za nią tęskniłam. Nagle – kot wskoczył 

na ławkę, która stała w rogu bujnie zarośniętego ogrodu. ,,Widział 

mnie’’ – pomyślałam.  

-Widzisz? W jego oczach jest Anna! Widzisz, widzisz? - wyszeptała 

Isabella. 

-Ale… Anna jest w Ameryce! Ja widzę w jego oczach Blackberry! 

Powiedziałam z naciskiem na jej imię.  

- Co jak co, ale jeśli ten kot ucieknie nigdy nie dowiemy się, o co mu 

chodziło.  

- Tak. Ale co, jeśli nam coś zrobi? - stwierdziłam. 
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- Nie bój się! Chodź za mną…  

Pociągnęła mnie za włosy, a ja – z uczuciem bólu – poszłam za nią. 

Kot siedział i przyglądał się raz mi, raz Isabelli, która wyciągnęła do 

niego dłoń, a ja zrozpaczona faktem, że może jej się coś stać, 

pociągnęłam ją za pidżamę. Kot widząc mój strach, usiadł koło mnie 

i spojrzał na mnie swoimi pięknymi, srebrnymi oczami. Aż żal mi 

było powiedzieć, że może mi coś zrobić. Pogłaskałam go, a on położył 

się na moich kolanach i zasnął. Isabella wpatrywała się w gwiazdy. 

- Pamiętasz jak opowiadałaś mi o planecie Paradija? - spytała. Gdzie 

ona jest? - mówiąc to, wtuliła się w swój koc, patrząc na mnie 

z nadzieją. 

- Wiesz… Nie wiem. Może ten kociak wie? Spojrzałam na kota, który 

patrzył na mnie z taką uległością w oczach, że aż mu uwierzyłam, że 

jest mój. 

- Może wie… Wiesz co? - spytała ponownie, nieco głośniej. Może 

tam żyją jakieś inne stworzenia?                                                                            

I lekko osunęła się na moje ramię i zasnęła… Kot  widząc to, 

skorzystał z okazji i spojrzał na mnie swoimi wielkimi oczami. „Nie 

mogę  w nie patrzeć, nie mogę!”- powtarzałam sobie w myślach 

usiłując patrzeć na Isabellę. Niestety, mój chytry, aczkolwiek prosty 

plan się nie powiódł. Kot jeszcze bardziej próbował zwrócić moją 

uwagę. W końcu nie wytrzymałam, delikatnie położyłam Isabellę na 

ławce i poszłam za nim. Pomiędzy uschniętym krzakiem róży, 
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a dużymi słonecznikami leżało coś błyszczącego. Było koloru złotego, 

połyskiwało i wydawało się lekkie. Stwierdziłam, że to jakiś 

drogocenny kamień. 

C. D. N. 

Julia Jankowiak, kl. 5c 

 

Inspirujące spotkania 
 

Spotkanie z pisarką    Mam wielką przyjemność opowiedzieć Wam o pewnym spotkaniu 

z pisarką Lidią Miś Nowak, które miało miejsce 13 czerwca 2014 roku, 

w Bibliotece Miejskiej w Luboniu. 

Lidia Miś jest osobą sympatyczną, często się uśmiecha, mówi miłym 

głosem i wierzy, że nawet czarownice są dobrymi ludźmi. Autorka ma 

miłą, spokojną i wesołą twarz, oraz ciemnobrązowe włosy.  

 Podczas spotkania dużo mówiła o swoich książkach i o tym jak one 

powstały, a także skąd czerpała pomysły na stworzenie ich bohaterów. 

Przykładowo Asia - główna postać bajki pt. „Odwiedzając czarownice” 

wzorowana jest na córce Pani Lidii. 

Dziewczynka czytając książkę pt. „Odwiedzając czarownice” 

w pewnym momencie wpadła do krainy czarownic. Aby wrócić do domu 

musiała odwiedzić wszystkie czarownice. Każdej z nich Asia w pewien 

sposób pomogła. W zamian za to kobiety dawały jej podarunek, który 

ofiarowywała następnej czarownicy. Dzięki temu czarownice – siostry 
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zrozumiały, że są sobie nawzajem potrzebne i znów zamieszkały razem 

w zamku. Do domu Asia wróciła bez podarunków, ponieważ wszystkie 

rozdała potrzebującym wiedźmom. Gdy obudziła się rano, myślała, że to 

był tylko sen po przeczytaniu lektury. 

Pisarka zachęciła mnie do sięgnięcia po swoją książkę, 

czytając nam wybrane fragmenty utworu. 

 Pani Lidia, gdy opowiadała o książce pt. „W pewnym teatrze lalek” 

poprosiła na scenę tyle osób, ilu aktorów grało w teatrze lalek. Mali 

słuchacze mogli poczuć się jak aktorzy w prawdziwym teatrze!  

 Kolejną książką, o której wspomniała nam pisarka były „Opowieści 

biblijne Dziadzia Józefa”. W lekturze zawarte są przygody dzieci, 

uzupełnione fragmentami Biblii opowiedzianymi przez ich dziadka. 

Na spotkanie z panią Lidią przyszły głównie dzieci z zerówki. 

Młodsze dzieci siedziały na kolanach swoich mam, a starsi na poduszkach, 

na podłodze. Wszyscy uważnie słuchali Pani Lidii Miś i zadawali pytania. 

Na koniec gość spotkania rozdał autografy uczestnikom i na pamiątkę 

rozdał zakładki do książek, które można powiesić na klamce drzwi od 

pokoju, podczas czytania fascynującej lektury, aby nikt z domowników 

nam w tym czasie nie przeszkadzał. 

 Uważam, że warto było pójść do biblioteki na spotkanie z pisarką. 

Kiedy się z nią spotkałam, postanowiłam sobie, że będę pisać książki, 

opowiadania, wiersze, artykuły do gazetki i że będę  - tak jak ona - pisarką. 

 Zechciałam także zaraz pójść na parter biblioteki 

i wypożyczyć jej książki. W domu natychmiast poszłam przeczytać 

„Odwiedzam czarownice”, a kilka dni potem zaczęłam „W pewnym teatrze 

lalek” - nie przestałam czytać, dopóki nie skończyłam całej książki – tak 

mi się spodobała! 
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 Chciałabym polecić Wam wszystkim te książki, gdyż nie można 

oderwać się od ich lektury, kiedy np. czytałam „Odwiedzam czarownice” 

wpadłam do ich krainy... A gdy czytałam „W pewnym teatrze lalek”, 

stałam się jedną z kukiełek. 

 
                                           Marta Przybysz kl. 4b  

 

Recenzja książki pt. Tabi uczy się czarów 

  

Książka pt. Tabi uczy się 

czarów, o której piszę, pochodzi 

z serii Animal magic i jest to 

pierwsza z siedmiu części. 

Autorką całej serii jest Holly 

Webb. Mieszka ona w Anglii 

z mężem, trzema synami i ma 

w domu koty.  Książki  Holly 

Webb są o zwierzętach, do 

których pomysły czerpie 

z własnego życia wśród nich. 

 Główną bohaterką książki 

Tabi uczy się czarów jest 

kilkunastoletnia dziewczynka 

Lotka, która przyjechała do 

swojego wujka do małego 
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miasteczka w Anglii. Wysłała ją tam mama, która wyjechała do pracy do Paryża. Lotka 

odkryła, że zoologiczny sklep wujka jest zaczarowany, a zwierzęta mówią ludzkim głosem. 

Kiedy pewnego razu główna bohaterka była na spacerze z psem - Sonią znalazła bezdomnego 

kotka, którego straszyły złe dziewczyny z sąsiedztwa. Ten kotek to właśnie Tabi. Czy on też 

nauczy się czarów? Czary w książce mają dobrą moc. Lotka odkryła, że ją i Sonię łączy 

magiczna więź i dzięki temu udało się też dziewczynce przekonać co tak naprawdę czuje do 

niej jej mama.  

 

Tematyka książki Holly Webb była bardzo ciekawa – 

o zwierzętach i magii, dzięki której można zrobić coś dobrego. Cały 

czas coś się działo. Było bardzo dużo pomysłów związanych z tym co 

robią i jak się zachowują różne zwierzęta w sklepie zoologicznym.  

 Choć tekst był miejscami trochę trudny i niestety nie było 

żadnych obrazków, to ogólnie książka mi się podobała. 

 

Dominika Galińska, kl. 3c 

(tekst i na zdjęciu) 
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„Każdy ma jakiegoś bzika, każdy 

jakieś hobby ma, a ja w domu 

mam...”         Fasolki 

...kotki! 

Niestety nie mam w domu żadnego kotka, ale bardzo je lubię. Te kotki z którymi się 

bawię są u sąsiadów. Często je odwiedzam. Jest ich pięć. Urodziły się 27 czerwca 2014 r. 

Pierwsza je znalazłam i sama nadałam imiona. Są dwie samiczki – 

Czarcia i Kolorcia i trzy samce – Białek, Kiciek i Misiek.  

Kolorcia i Kiciek to kotki bardzo płochliwe, natomiast najbardziej 

przyjazny jest Misiek. Imiona nadałam tak, żeby pasowały do kolorów, 

np. Czarcia jest czarna z małymi, rudymi plamami na pyszczku 

i grzbiecie, Kolorcia – trójkolorowa, Misiek i Kiciek są rude. Różnią się tym, że Misiek ma 

ciemniejszą sierść, a Kiciek jaśniejszą. Białek też jest rudy, ale nazywa się tak, ponieważ ma 

najwięcej białego ze wszystkich kociąt. U sąsiadów są też inne kocięta. 

 Bardzo lubię się z nimi bawić i czasem przychodzę do nich 

również z przyjaciółkami. 

Tekst i rysunki: Dominika Galińska, kl. 3c 
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Na zdjęciach Dominika z koleżanką Agnieszką Borowską bawią się z kotkami   
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List  do  Iny  z  Kamerunu 

Luboń, 29. 10. 2014 r. 

 

Droga Ino! 

 

 Dziękujemy za list. Był on bardzo interesujący. Piszę do Ciebie, ponieważ chciałabym 

zapytać co się dzieje po rozpoczęciu roku szkolnego? Jak wygląda u was nauka, czego się 

uczycie i co najbardziej lubisz? 

 Ja mam na imię Julia. Chodzę do 5 klasy i mam 11 lat. Chciałabym zostać Twoją nową 

korespondencyjną koleżanką.  

 W Cieszkowiance (tak nazywa się nasza szkoła) dzieją się też ciekawe rzeczy, np.  

festyn – pożegnanie lata, na którym było mnóstwo atrakcji, występy uczniów, mecze, 

stoiska... Sprzedawaliśmy wtedy ciastka, bransoletki i inne drobne rzeczy przyniesione 

z domu. Bardzo to lubimy. Właśnie pożegnaliśmy lato! Liście są brązowo – czerwono – żółte 

oczywiście w różnych kształtach. Jesienią lubię spacerować po lesie. Wszystko jest takie 

piękne… Ale jesień to nie tylko przyjemności. To także obowiązki. Jesienią rozpoczynamy 

szkołę. W naszej szkole jest bardzo miło. Moimi ulubionymi przedmiotami są: język polski, 

język angielski, matematyka, przyroda, informatyka i historia. A jakie są Twoje ulubione 

przedmioty w szkole? Może jesteśmy do siebie trochę podobne? Na nasze szczęście są 

jeszcze w szkole przerwy. Wtedy bawimy się w berka i dużo, bardzo dużo rozmawiamy. 

Przerwa to takie nasze małe szaleństwo, podczas którego staramy się czas wykorzystać na 

sprawy towarzyskie. Niektórzy słuchają muzyki, inni śpiewają, a jeszcze inni czytają książki 

lub po prostu uczą się na ostatnią chwilę.  

 Niedługo będzie u nas zima. W Polsce o tej porze roku jest bardzo zimno i leży biały, 

puszysty śnieg. Wtedy będą też święta Bożego Narodzenia. Już teraz życzymy Tobie i Twojej 

rodzinie z tej okazji błogosławieństwa Bożego Dzieciątka. 
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 Razem z tym listem przesyłamy obrazki od uczniów z klasy 5c i nie tylko – specjalnie 

dla Ciebie. 

 Pozdrawiam Cię serdecznie. Życzę dużo zdrowia i sukcesów w nauce. 

 

Julka Jankowiak  

Obrazki dla Iny wysłaliśmy razem z listem. 

Ina dostanie ich od nas bardzo dużo. Ich autorami są: Julia Piwowarska, Julia Jankowiak, Julia Kołtun, 

Szarona Magdziak, Martyna Jaskuła, Arek Plewa (jego rysunek znajduje się we wrześniowym numerze 

gazetki) z klasy 5c oraz Agnieszka Borowska i Dominika Galińska z kl. 3c. 
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Nr 2 (53) październik 2014 r.             Inter – odgłosy z Cieszkowianki       27 
 

List został przetłumaczony na język francuski i wysłany do 

Kamerunu 

 

Luboń, le 29. 10. 2014 

 

 

Chère Ina, 

 Nous te remercions de ta lettre qui est très intéressante. Je t’écris pour te demander  

ce que tu deviens après la rentrée scolaire. Quels sont les cours à l’école, les classes, quelles sont  

tes matières préférées ? 

 Je m’appelle Julie, j’ai 11 ans et chez nous c’est la classe niveau 5. J’aimerais être  

ta collègue par correspondance. 

Dans notre école (qui porte le nom de Cieszkowski) il y a beaucoup de choses intéressantes 

qui se passent. Dernièrement, par exemple, nous avons organisé une fête dite „Adieu, l’été »,  

sous forme de kermesse, avec beaucoup d’attractions, spectacles, présentations, matches, stands … 

A cette occasion nous vendons d’habitude des gâteaux, des bracelets et autres petites choses 

apportées de nos maisons. Nous l’aimons énormément ! Le mois dernier nous avons fait nos adieux 

à l’été  Maintenant, des feuilles sur les arbres sont de différentes couleurs: brunes, rouges, jaunes, 

et de différentes formes, bien sûr. Au printemps, j’aime bien me promener dans la forêt. Tout est 

tellement beau! Mais l’automne ce ne sont pas uniquement des plaisirs. En automne il y a la rentrée 

scolaire et le travail à l’école recommence. Nous aimons bien notre école. Je préfère le polonais, 

l’anglais, les mathématiques, les sciences naturelles, l’informatique et l’histoire. Et toi ? Quelles sont 

tes matières préférées? Peut-être nous nous ressemblons un peu, toutes les deux? Heureusement, 

à l’école il y a aussi des pauses ! Nous jouons alors au chat perché et nous discutons énormément. La 

pause c’est aussi pour nous le temps pour faire de petites folies et régler toutes  

nos petites affaires entre amis et collègues. Il y en a qui écoutent de la musique, d’autres préfèrent 

chanter, les autres encore lisent des livres ou bien se préparent aux cours au dernier moment. 

 L’hiver approche. En Pologne il fait froid en hiver, il y a de la neige, blanche et très douce. En 

hiver il y a le Noël. En profitant de l’occasion, nous présentons à toi et à ta famille nos meilleurs vœux 

de Noël et de Nouvel An. Que l’Enfant Jésus vous bénisse. 
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Nous t’envoyons avec cette lettre quelques images faites par des élèves de « 5c »,  

et pas seulement, spécialement pour toi. Ina 

 Je t’embrasse très cordialement en te souhaitant beaucoup de santé et de succès à l’école. 

 

Julie Jankowiak  

 

  

 

 

 

 

 

List wraz z rysunkami został wysłany do Kamerunu przez 

Agnieszkę i Dominikę z kl. 3c 

 

 

 

 

 

 

Inter – odgłosy z Cieszkowianki   -   stopka redakcyjna 

 
Adres redakcji:  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego, 

ul. Żabikowska 40, Luboń 

 

Redaktor naczelny: Julia Jankowiak, kl.5c 

Zastępca redaktora:  Arkadiusz Plewa, kl. 5c 

 

Korekta i skład komputerowy: Małgorzata Gorzyńska 


