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Nadal wspominamy wakacje ...
Konkurs Junior Media na najlepszą wakacyjną fotkę Junior Dziennikarza wygrała 

Julia Napierała z kl. 6c. Na zdjęciu Jula w Las Palmas w Hiszpanii.
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Julia otrzymała w nagrodę zestaw gadżetów z Junior Media. Przesyłkę wręczyła jej 

pani dyrektor Lidia Kałwińska.   
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Nadal wspominamy wakacje …
Wakacje bez telefonu, telewizji i komputera – wspomnienia pisali uczniowie kl. 6c

Martyna Jaskuła z klasy 6c była na takim wyjeździe.

Latem, w 2015 roku pojechałam na obóz harcerski. W regulaminie było napisane, że nie wolno brać 

telefonów komórkowych, tabletów i innych sprzętów elektronicznych. Według mnie właśnie taki wyjazd nas 

jednoczy i zbliża do siebie.

Na obóz jechaliśmy w góry do Janowa. W pociągu dużo śpiewaliśmy. Gdy dojechaliśmy na miejsce,  

zajęliśmy się rozbijaniem namiotów. Następnie był obiad i przydzielanie do namiotów, każdy zastęp mieszkał 

w jednym.  Mieliśmy dużo  ciekawych  gier  i  zabaw.  Drugiego dnia  na  bazie  robiliśmy zaribe,  jest  to  płot 

wykonany ze sznurków. W tym dniu wykonaliśmy 

też  bramę  wartowniczą,  gdzie  przebywaliśmy 

podczas  warty.  Pogoda  obozowa  naprawdę  nam 

sprzyjała,  przez  całe  dziesięć  dni  było  bardzo 

gorąco,  tylko  przez  dwa  dni  przelotnie  padało. 

Pewnego  dnia  kazali  nam się  przebrać  w  stroje 

kąpielowe, ustawić się w szyku i iść za druhnami – 

nie  wiedzieliśmy  co  będzie.  Tymczasem  kazali 

nam stać na baczność i druhna komendantka lała 

nas zimną wodą z węża ogrodowego. Przez pięć 

minut tak staliśmy cali  przemoczeni.  Usłyszeliśmy syreny straży pożarnej,  wszyscy tylko rozglądali  się za 

dymem lub ogniem, myśleliśmy, że coś się pali. Okazało się, że przyjechali nas lać z węża, gdy wróciliśmy do 

podobozu przypominaliśmy ptaki, które wpadły do jeziora. Dziewiątego dnia był, jak zawsze, poranny apel. 

Kadra  kazała  spakować  nam  do  plecaków  śpiwory,  karimaty,  odzież  i  wodę.  Ustawiliśmy  się  w  szyku 

i ruszyliśmy w głąb lasu. Zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie było strasznie 

dużo  patyków.  Drużynowi  kazali  nam  z  tych  patyków  zbudować  szałas. 

Nadeszła noc, położyliśmy karimaty i śpiwory w szałasach, a później poszliśmy 

spać.  Następnego  dnia  zjedliśmy  śniadanie  i  wróciliśmy  do  podobozu. 

W ostatni  dzień poskładaliśmy kilka namiotów, następnie mieliśmy ognisko. 

Druhny  kazały  nam  przebrać  się  w  piżamy,  było  rozpalone  ognisko  przy 

którym spaliśmy w śpiworach  na  karimatach.  Ja  z  moimi  przyjaciółmi  nie 

spaliśmy, prawie całą noc śmialiśmy się i rozmawialiśmy.

Całe dwa tygodnie nie mieliśmy TV, telefonów i komputerów. Strasznie 

się zbliżyliśmy do siebie. Jestem najlepszym przykładem, że można żyć bez 

elektroniki.
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Arek Plewa z kl. 6c, nasz fachowiec od komputerów, który wygrał konkurs na lepieje, napisał 

parodię.  Dowiedzieliśmy  się  jak  można  spędzić  „korzystnie”  wakacje  z  telefonem,  telewizją 

i komputerem.

W lipcu tego roku zdecydowaliśmy się polecieć na wakacje do Włoch (Mediolan). Lecieliśmy 2 –  3 

godziny, z czego przez 3/4 czasu grałem na telefonie...

Przyjechaliśmy ok. godziny siedemnastej. We włoskiej telewizji o godz. 17:30 nadawano program po 

polsku, więc całą końcówkę dnia spędziłem przed telewizorem w hotelu, a w czasie reklam sprawdzałem, co 

tam nowego na facebooku. Po skończeniu oglądania o godz. 20:00, na zabranym laptopie, zacząłem czatować 

na steamie, czy koledzy pograją w Unturned. Na szczęście napisali, że tak. Miałem więc rozrywkę do końca 

dnia. Po obudzeniu się następnego dnia, sprawdziłem, kto mi na facebooku wysłał wiadomość. Dwie godziny 

później pojechaliśmy wypożyczonym samochodem do katedry Duomo. To dobra okazja do pochwalenia się 

zdjęciami z wycieczki na instagramie. Potem, w czasie, gdy rodzina jadła obiad, ja siedziałem w kafejce 

internetowej obok restauracji, ale żałowałem, bo byłem bardzo głodny. Rodzinie nie chciało się jednak wracać 

do restauracji.  Wkrótce zapomniałem o głodzie, skupiony na grze na nintendo.

Nim się spostrzegłem, byliśmy już w domu. Niestety, nie powiem wam, co widziałem w Mediolanie, bo 

widziałem tylko telewizję, telefon i komputer.

Parodia spełnia  funkcję  humorystyczną,  jest  to  rodzaj  zabawy  literackiej,  niekoniecznie  musi 

wywoływać głośny śmiech, ale raczej bardziej subtelny. Parodia często skierowana jest przeciwko czemuś lub 

komuś. W przypadku pracy Arka jest  sposobem krytyki  poświęcenia czasu wyłącznie na gry telefoniczne, 

komputerowe i oglądanie telewizji. Parodia znana jest w literaturze od starożytności i w delikatny sposób od 

zamierzchłych czasów sugerowała pewne sprawy. Czy nam też opowiadanie Arka coś zasugerowało, jeżeli nie, 

to spójrzmy na jego rysunek. Czyżby naprawdę nie było chętnych do gry w piłkę ?!

Alicja Walenciak – Galińska

Rys. Arek Plewa, kl. 6c
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Zaczytana Cieszkowianka

Wywiad z Panią Burmistrz Miasta Luboń 

Małgorzatą Machalską

Dominika Galińska: Dzień dobry, jesteśmy ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu. W obecnym roku szkolnym 

rozpoczęliśmy  akcję: Zaczytana Cieszkowianka. Chcemy w ten sposób 

zachęcić uczniów do czytania. Najlepszym przykładem są dla nas czytający 

dorośli. Chciałybyśmy z Panią porozmawiać o czytaniu książek.

Pani Burmistrz: Bardzo się cieszę, bo to jest świetny temat.

Agnieszka Borowska: Ze względu na wcześniej wykonywany zawód i obecnie pełnioną funkcję więcej Pani 

czyta aktów prawnych i pism urzędowych czy literatury?

Pani Burmistrz: Niestety, tak wcześniej, jak i teraz więcej czytam pism urzędowych i ustaw aniżeli książek, 

nad czym bardzo ubolewam.

Kornelia Grzesiak: Jakiego typu książki Panią interesują i dlaczego?

Pani Burmistrz: Moje ulubione książki to biografie, czyli życiorysy znanych osób. Interesują mnie dlatego, że 

dowiaduję się z nich,  jak ciekawie można przeżyć życie,  jakie można mieć pomysły,  co można świetnego 

w życiu zrobić. Biografie, które mówią o życiorysach ludzi i o tym, jak oni przeżyli swoje życie, czego w tym 
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życiu dokonali, to świetny przykład i wzór dla nas. Dlatego myślę, że są to są najważniejsze dla mnie książki.  

A drugi rodzaj, który lubię, to książki podróżnicze. Interesują mnie właśnie dlatego, że dowiaduję się z nich jak 

wygląda świat, o tym, jak ludzie, którzy go zwiedzają, go widzą, jakie spotykają osoby na swej  drodze. Mój 

ulubiony  tytuł  wśród  książek  podróżniczych  to:  Okrążmy  świat  raz  jeszcze Tadeusza  Perkitnego  i  Leona 

Mroczkiewicza – profesorów naszego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  I trzecia kategoria książek 

przeze mnie ulubionych, to książki historyczne. Lubię książki, które są taką mieszanką książek historycznych. 

Nie takie stricte popularnonaukowe, ale powieści historyczne nawet z wymyślonymi postaciami, takimi, które 

żyją w realnych czasach. Najbardziej jednak lubię powieści historyczne opisujące nasze dzieje. Kiedy byłam 

nastolatką, to zaczynałam czytać książki Karola Bunscha o piastach i starożytnej Grecji. I czwarta kategoria to 

książki o zwierzętach.  Moją ulubioną pozycją są książki Jamesa Herriota z cyklu: Wszystkie stworzenia duże  

i małe. Na bazie tych książek powstał cykl filmów. To jest opowieść o weterynarzu, który w sposób serdeczny 

mówi o swojej  pracy i  spotykanych ludziach.  Z przyjemnością  się  te  książki  czyta,  bo są pogodne.  Moje 

zamiłowanie do książek podróżniczych zrodziło się, kiedy miałam dwanaście, trzynaście lat i czytałam książki 

Alfreda Szklarskiego. Zakochałam się w ich bohaterze  –  Tomku Wilmowskim. Moje ulubione książki dla 

dzieci to: Kubuś Puchatek, Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata. Książka, którą odkryłam niedawno, kiedy 

moje dzieci zaczęły ją czytać, to Opowieści z Narnii. Te tytuły są dla mnie najważniejsze i nie mogłam o nich 

nie powiedzieć. Czytuję również literaturę trudniejszą i moim ulubionym pisarzem jest Dostojewski, ale na 

niego ostatnio w ogóle nie miałam czasu. 
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Dominika: Ja też lubię książki o zwierzętach.

Pani Burmistrz: O popatrz! A jakie ty czytasz książki o zwierzętach?

Dominika: Głównie takie zmyślone historie.

Pani Burmistrz: A czytałaś książkę Puc, Bursztyn i goście?

Dominika: Tak, to była lektura

Pani Burmistrz: Prawda, że przyjemna. A o koniach są całe serie, czytasz je może?

Dominika: Ja czytałam wszystkie książki z serii:  Stajnia pod podkową, Aurelia, księżniczka amazonka oraz 

O Białku, kucyku z Gotlandii.

Pani Burmistrz: Też znam Stajnię pod podkową, na bazie tej książki powstał serial. A znam go, ponieważ 

moja córka bardzo lubi konie i czyta głównie książki o koniach i ogląda filmy o koniach.

Dominika: Jeszcze bardzo lubię książki z serii Holly Webb  Zaopiekuj się mną.  A jest taka książka, która 

wywarła na Pani największe wrażenie i pozostanie w Pani pamięci? Jeżeli tak, to dlaczego Pani ją zapamiętała? 

Pani Burmistrz: Nie ma jednej takiej książki, która byłaby dla mnie najważniejsza, która na mnie wywarła 

duży wpływ. Stwierdziłam, że  ogromne  wrażenie wywarły  na  mnie  książki,  które  czytałam  kiedy byłam 

w waszym wieku. To one pobudzały moją wyobraźnię i ich fragmenty pamiętam do dziś. Jedną z nich jest zbiór 

baśni Andersena, niektóre pamiętam w szczegółach i one przez całe życie mi towarzyszyły, bo czytałam 

je kiedy miałam tyle lat co wy, po czym wróciłam do nich, kiedy urodziły się moje dzieci. Oglądałam razem 

z nimi również filmy nakręcone na bazie tych baśni. 

Dominika: Ja też je czytałam i mam filmy na płytach.

Pani Burmistrz: Ja również mam cały zestaw tych płyt.

Dominika: A ja nie mam całego.

Pani Burmistrz: Może się powymieniamy, bo mam niektóre podwójne. To musimy się spotkać.  Baśnie 

Andersena to była właśnie ta książka, która wywarła na mnie największe wrażenie, bo ona towarzyszy mi już 

od ponad 40 lat.  

Agnieszka: Wraca Pani czasem teraz do książek z lat dziecięcych, czy tylko czyta Pani książki dla dorosłych?

Pani Burmistrz: Jest  mnóstwo książek,  do  których  wracam,  czytałam je  będąc  nastolatką,  potem swoim 

dzieciom i  mam nadzieję  że  będę  je  czytała  jeszcze  raz,  kiedy moje  dzieci  poproszą  mnie  o  opiekę  nad 

wnukami. Cały czas wracam do książek z lat dziecięcych. Moim dzieciom, kiedy dorastały, czytałam te książki 

niemal co dzień, teraz najmłodsza moja córka ma już 13 lat i nie czytam jej książek. Jednak  bardzo często 

w czasie wyjazdów wakacyjnych, kiedy wyjeżdżamy w większym gronie, to są zawsze jakieś młodsze dzieci 

i wtedy staramy się razem spędzać kilka godzin na wspólnym czytaniu książek dla dzieci. Dzielimy  się 

obowiązkami i jedna z mam czyta dzieciom książki. I dlatego książki dziecięce cały czas są mi bliskie. Ostatni 

raz na wyjeździe zimowym czytaliśmy W pustyni i w puszczy, bo wśród uczestników tego wyjazdu były dzieci, 

które miały taką lekturę. Uważam, że książki dziecięce to wspaniała lektura.
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Kornelia: Którego z bohaterów literackich poleciłaby Pani jako wzór i dlaczego?

Pani Burmistrz: Ostatnio najbardziej zafascynowało mnie rodzeństwo z książki Opowieści z Narnii, a moim 

wzorem byłaby Łucja. Miała ona w sobie taką dobroć, delikatność i wrażliwość dzięki której dzieci znalazły 

przejście do Narnii. A oprócz tego była mężna. Mężna i odważna, bo tak została nazwana – Łucją Mężną. I to 

mnie w niej urzekło. Dostała eliksir życia, jako rzecz, która ją cechowała. I myślę, że to byłby ten bohater, 

dziewczyna, która troszczy się o innych i ma w sobie dobroć, jest wrażliwa i dostrzega coś, czego inni nie 

widzą.. Bardzo często tak było, że inni nie dostrzegali pewnych rzeczy, nie czuli czegoś, a Łucja to czuła, 

widziała… Słyszała, jak drzewa rozmawiają, a inni nie. Widziała i słyszała Aslana, a inni nie. Wiedziała, że 

będzie dobrze i wszystko się uda, bo ufała. To mnie w niej urzekło.
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Dominika: Czy w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie młodzi ludzie, według Pani, powinni czytać 

książki?

Pani Burmistrz: Oczywiście, że tak, tym bardziej powinni czytać książki. Czytanie rozwija naszą wyobraźnię, 

znajomość języka, potrafimy ładniej się wypowiadać i znamy więcej słów, gdy czytamy książki. Nawet sobie 

z tego nie zdajemy sprawy, ale czytając,  z czasem posługujemy się tym językiem. Znacznie trudniej byłoby 

uczyć się wyrazów, gdybyśmy mieli je w tabelce i zastanawiali się co oznaczają. Kiedy się czyta, to wchodzą 

nam do głowy w sposób niezauważalny. 

Agnieszka: Wiele książek zostało przeniesionych na ekran. Jak Pani uważa, lepiej czytać książki, czy oglądać 

adaptacje filmowe?

Pani Burmistrz: Lubię ekranizacje książek. Nie stawiałabym jednak sprawy w ten sposób, czy lepiej czytać, 

czy oglądać. Gdybym miała wybierać, czy przeczytać książkę, czy obejrzeć film nakręcony na jej podstawie, to 

wybrałabym książkę, bo film rządzi się swoimi prawami np. ze względu na koszty i czas. Na potrzeby filmu 

trzeba scenariusz skracać i wybierać tylko określone wątki z książki. Nie da się wszystkiego sfilmować, co jest 

opisane – coś trzeba opuścić. Dlatego właśnie o wiele lepiej jest czytać książki.  

Kornelia: Moją ulubioną serią są książki o Harrym Potterze. Czytam je już w języku angielskim. Chciałam 

zapytać Panią Burmistrz, czy Pani także je czytała, a jeżeli tak, to co się w nich Pani podobało? 

Pani Burmistrz: Nie czytałam tych książek, bo tak pokochałam Opowieści z Narnii, że one całkowicie mnie 

pochłonęły. Ta ilość magii i czarów, która tam jest, już mi wystarczyła i czary Harry’ego Pottera mi nie były 

potrzebne. Nawet nie starczyło mi już czasu na czytanie tych książek. A poza tym, dlatego, że staram się robić 

inaczej niż większość, to jeżeli większość coś robi, ja akurat chciałabym robić inaczej, więc jeśli większość to 

czyta, to może ja niekoniecznie. Ale wiem, że to na pewno może być interesująca lektura, a jeśli w języku 

angielskim już jesteś w stanie czytać te książki, to podziwiam. Więc z tego względu jest to korzystne. Czytanie 

w języku oryginalnym to świetna rzecz.

Agnieszka: Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Pani Burmistrz: Również dziękuję.

Z Panią Burmistrz Małgorzatą Machalską 

rozmawiały: Kornelia Grzesiak z kl.4b 

oraz Agnieszka Borowska i Dominika Galińska z kl. 4c.
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Zaczytana Cieszkowianka – ale o co chodzi?

W XXI wieku ludzie coraz bardziej zapominają o tym, co ich ukształtowało –  o książkach. A tak 

naprawdę, książki dają nam duuużo więcej niż samą radość płynącą z czytania – dzięki nim możemy nauczyć 

się ortografii bez ,,wkuwania’’ różnych zasad, możemy też rozwijać swoją kreatywność…

Dlatego właśnie  u nas, w Szkole Podstawowej nr  2 w Luboniu, w  różnoraki  sposób  zachęcamy 

do czytania książek.  Nasza przygoda z czytaniem rozpoczęła  się od śmiesznych zdjęć osób, które czytają 

w różnych miejscach. 

Na  festynie  szkolnym  we  wrześniu  śpiewaliśmy  hymn  zaczytanej 

Cieszkowianki, sprzedawaliśmy ciastka z cytatami o książkach, a uczniowie z każdej 

klasy  przygotowali  inscenizację  wybranego  fragmentu  książki  i  ułożyli  hasło, 

zachęcające do czytania. Nawet nauczyciele występowali w przedstawieniu.

Efekty  naszej  pracy  publikujemy  również  w  szkolnej  gazetce  Odgłosy 

z Cieszkowianki.  A  ja,  jako  redaktor  naczelna,  bardzo  serdecznie  zapraszam 

do brania udziału w naszej akcji i czytania o jej efektach – Bo książki nie gryzą, one  

pożerają w całości! :)

Julia Jankowiak, kl.6c

Na festynie śpiewaliśmy hymn Zaczytanej Cieszkowianki

… i prezentowaliśmy hasła zachęcające do czytania książek. Oto hasła, które wygrały:

1d – Szkoda czasu na ziewanie, weź się lepiej za czytanie. 

1e – Czytam rano i wieczorem, kiedyś będę profesorem.

3c – Zima, jesień, wiosna, lato, czytaj ze mną mamo, tato!
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Kto czyta, ten wie !

Zagadki pojawiają się w wielu tekstach i sprawdzają inteligencję bohatera.

Pytanie Sfinksa opublikowane w numerze wrześniowym naszej gazetki

Bohater greckiej mitologii, Edyp, pewnego dnia wyruszył do Teb. Okazało się, że miasto jest nękane 

przez  Sfinksa.  Potwór  zadawał  mieszkańcom  zagadki,  a  gdy  nie  umieli  podać  rozwiązania,  pożerał  ich. 

Edypowi jako pierwszemu udało się odpowiedzieć na pytanie Sfinksa: Co to za zwierzę, które rano chodzi 

na czterech nogach, w południe na dwóch, a wieczorem na  trzech? Zrozpaczony przegraną Sfinks rzucił się 

w przepaść, a Edyp otrzymał w nagrodę tron Teb.

Odpowiedź

Człowiek rano, czyli  w dzieciństwie,  chodzi  na czworakach; w południe,  czyli  w wieku dorosłym, 

na dwóch nogach, a wieczorem, czyli na starość, na trzech, bo podpiera się laską.

Kolejną  zagadkę  przesłała  nam  Agnieszka  Borowska  z  klasy  4c,  która  znalazła  ją  w  jednej 

z książek znanego polskiego autora, niestety, już nieżyjącego. Poniżej treść tego fragmentu.

Westchnąłem ciężko. Wyrwałem z notatnika kartkę i wyrysowałem na niej duży krzyż.

– Czy pan dyrektor pozwoli, że dam mu do rozwiązania pewną zagadkę?

Na chwilę aż zaniemówił z gniewu. Ale zdołał się opanować. Doszedł mych uszu jego złowróżbny szept:

– Jestem człowiekiem bardzo zajętym i nie przychodzę do biura, aby od swych pracowników wysłuchiwać  

zagadek.

– Tak jest,  panie dyrektorze – przytaknąłem grzecznie – ale  na ten raz niech pan zrobi wyjątek.  Oto  

i zagadka:  Żył,  był  pewien  bogacz,  któremu umarła żona.  Wystawił  on jej  na cmentarzu wspaniały  

pomnik z  krzyżem  przybranym  diamentami.  Tak  wyglądał  ten  krzyż,  a  tak  oto  wtopiono  w  niego  

diamenty. Bogacz ów bał się – ciągnąłem dalej – o swoje diamenty. Dlatego przychodził codziennie  

na cmentarz  i  liczył je.  W jaki  sposób? Z dołu do góry – jedenaście  diamentów.  Z dołu  do końca  

prawego ramienia – jedenaście diamentów. I z dołu do lewego ramienia – jedenaście diamentów. Tak,  

panie dyrektorze? Sprawdził pan?

Zaciekawiony dyrektor Marczak końcem długopisu przeliczył diamenty na krzyżu.

– Zgadza się. W każdą stronę wychodzi jedenaście.
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– Ale żył również sprytny złodziej.  Bezczelnie ukradł dwa diamenty, choć bogacz nigdy się o tym nie  

dowiedział.  Jak  dawniej  codziennie  przychodził  na  cmentarz  i  liczył  diamenty.  Z  dołu  do  góry  –  

jedenaście.  Z  dołu  przez  prawe  ramię  –  jedenaście,  przez  lewe  ramię  również  jedenaście.  Ilość  

diamentów zgadzała się, a przecież dwa diamenty zostały skradzione.

– Ależ to nonsens! - pokręcił głową dyrektor Marczak. – Nie mogło być wciąż jedenaście, skoro, jak pan  

twierdzi, ukradł dwa diamenty.

– Proszę. Oto, co zrobił złodziej.

Proszę odpowiedzieć na pytania:
1. Kto jest autorem książki, z której pochodzi ten fragment?
2. Jaki tytuł nosi książka?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą nam się dowiedzieć w jaki sposób skradziono dwa diamenty.



Nr 3 (57) październik  2015r.        Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                   13

Czym jest dla mnie książka? 

To proste... Jest przygodą, która może 

się nigdy nie kończyć. Po prostu – czytanie to 

fajne czasu spędzanie.

   Nina Wolińska, kl. 5c

Zdjęcia  Niny  Wolińskiej  i  jej  kuzyna  zrobione 

w ruinach starego, zabytkowego dworku w Czempiniu, 

będącego własnością jej rodziny. 
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Recenzja sagi Magiczne Drzewo Andrzeja Maleszki

Saga  Magiczne  drzewo  Andrzeja  Maleszki  to  książka  wydana 

przez wydawnictwo Znak.  Autor urodził się 3 marca 1955 w Poznaniu. 

Jest reżyserem, scenarzystą i autorem książek dla dzieci i młodzieży. Był 

nominowany i nagradzany wieloma nagrodami. Cykl  Magiczne drzewo 

zdobył  19 listopada 2007 w Nowym Jorku międzynarodową Nagrodę 

Emmy w kategorii produkcji telewizyjnych dla dzieci i młodzieży.

W ramach  cyklu  jest  sześć  książek.  Oto  ich  tytuły:  Czerwone 

krzesło, Tajemnica mostu, Olbrzym, Pojedynek, Gra, Cień smoka.

W  pierwszej  części  pojawia  się  troje  dzieci,  dwoje 

rodziców, niemiła ciotka i  … czerwone krzesło,  które potrafi  spełniać 

każde życzenie dobre i złe. Dzieci muszą odczarować rodziców, których 

pochłania zarabianie pieniędzy.  Czeka ich daleka podróż, pełna niebezpieczeństw i magii. Ciotka zmieni się 

w dziewczynkę,  dom  zacznie  latać,  autobus  zwariuje,  pojawi  się  most  ze  światła  i  olbrzymi  lew...  

W drugiej części Kuki, Wiki i Melania muszą odnaleźć Most Zapomnienia. Bohaterowie zmierzą się 

z gigantycznym pająkiem, podziemną rzeką i groźną Gretą o trzech oczach. Spotkają się z ogromnym mrozem,  

powodzią z coca-coli i masą innych niebezpieczeństw.

Trzecia  część  to  opowieść,  w której  Kuki  zostaje  obdarzony nadludzką siłą,  by pokonać  olbrzyma 

o siedmiu wcieleniach. Wędrują z nim mądra Gabi, Blubek i gadający pies Budyń. W dalekiej Azji szukają 

tajemniczego domu pilnowanego przez złotego tygrysa.

W części  Pojedynek Kuki  wyjeżdża na  obóz szachowy.  Wyczarowuje tam sobowtóra,  który ma go 

zastąpić na nudnych zajęciach,  a potem zniknąć.  Jednak klon okazuje się złą  istotą  i  nie  tak łatwo się go 

pozbyć.  Kuki,  Gabi  i  Blubek  muszą  stoczyć  z  nim  bardzo  niebezpieczny  pojedynek.  Przed  nimi  walki 

olbrzymich robotów, żywe labirynty, pływająca wyspa i drapieżne ryby...

W części pt.  Gra klon Kukiego powrócił  i  szuka tajemniczej  kostki do gry.  Wraz ze służącymi mu 

robotami włamuje się do Galerii Globo. O włamanie zostaje oskarżony Kuki i musi uciekać z domu. Odnajduje 

kostkę, która ma potężną moc, lecz wciąga posiadacza do niebezpiecznej gry. Kuki, Gabi i Blubek wyruszają na 

poszukiwanie klona.

Cień smoka naprawdę mnie zachwycił! Przeczytałam całą sagę, ale muszę powiedzieć, że ta część, była 

świetna! Przygody moich ulubionych bohaterów nie nudzą się, co chwila coś mnie zaskakuje. ;) Najbardziej  

podoba mi się to, że żyją oni w świecie takim jak ja, z Internetem i gadżetami pod ręką. No i wszędzie jest 

pełno magii i nieprawdopodobnych zdarzeń. Polecam wszystkim. Gwarantuję, że wciągnie was tak mocno, jak 

mnie ;)

  Nina Wolińska, kl. 5c
(widoczna również na zdjęciu)
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Recenzja pierwszej części Magicznego drzewa pt. Czerwone Krzesło 

W dwutysięcznym roku nad Doliną Warty przeszła straszliwa burza. Trwała bez przerwy  

przez trzy dni i trzy noce. [...] W wielu domach zgasło światło, a dachy porwała wichura.  

Trzeciego  dnia  piorun  uderzył  w  olbrzymi  stary  dąb  rosnący  na  wzgórzu.  Drzewo  pękło  

i runęło na ziemię.  Zadrżały domy w całej  dolinie,  a burza natychmiast ustała.  Nie był to  

zwyczajny dąb. Było to magiczne drzewo. Miało w sobie ogromną cudowną moc lecz wtedy nikt o tym nie  

wiedział.  Ludzie  zawieźli  je  do  tartaku i  pocięli  na  deski.  Z  drewna zrobiono setki  różnych  przedmiotów,  

a w każdym przedmiocie została cząstka magicznej mocy.  Tak zaczyna się wszystkie książki z serii  Magiczne 

drzewo.  Ja  przeczytałam  pierwszą  część  pt.  Czerwone  krzesło.  Tytułowe  krzesło  jest  zaczarowanym 

przedmiotem wykonanym właśnie z powalonego dębu. 

 Niestety za namową złej ciotki Maryli rodzice trójki głównych bohaterów przyjęli propozycję pracy 

na luksusowym statku Queen Victoria, stając się też złymi ludźmi. Dzieci – Tosia, Filip i Kuki mieli zamieszkać 

u cioci. Jednak odkryli co się stało z ich rodzicami. Wyruszyli w daleką podróż do Kopenhagi, na początku 

której zamienili złą ciotkę w siedmioletnią dziewczynkę. Stało się to za pomocą magicznego krzesła, które 

znaleźli.  Ścigani przez złoczyńcę Maksa, który chciał ukraść im krzesło, zmienili kierunek jazdy autobusu, 

wyczarowali  olbrzymiego lwa i krowę, która chciała by Kuki ją wydoił,  most ze światła i inne niezwykłe 

rzeczy. Wszystko to miało służyć dotarciu do celu. Warto przeczytać, czy im się to udało. Na pewno podczas  

czytania nie można się zbyt nudzić. Akcja dzieje się szybko, jest wiele wesołych wydarzeń, dzieci są bardzo 

pomysłowe.

Według  mnie  książka  jest  bardzo 

ciekawa i zachęca do przeczytania innych 

z tej serii.

Dominika Galińska, kl.4c

(Na zdjęciu Dominika siedzi na 
Magicznym Krześle w Bydgoszczy,

na którym zrealizowało się 
jej marzenie o czytaniu książek.)



Nr 3 (57) październik  2015r.        Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                   16

O swej pasji czytania opowiadają rodzice naszych uczniów pod hasłem:

Niedaleko pada jabłko od jabłoni

O czytaniu książek opowiada Pani Sylwia Grzesiak – mama Kornelii Grzesiak, uczennicy z klasy 4b.

Właściwie  to  nie  pamiętam,  kiedy  nauczyłam  się  czytać,  to  było  tak  dawno  temu…  Pamiętam 

natomiast, że pierwszą książką, którą w całości przeczytałam samodzielnie, była książka „Na jagody” Marii 

Konopnickiej,  w wydaniu pokazanym poniżej. Była to wówczas lektura szkolna,  a lektury,  jak wiadomo – 

trzeba czytać! Na zakończenie roku po klasie pierwszej dostałam natomiast w nagrodę książeczkę „Czarna 

owieczka”,  z  dedykacją  od  mojej  nieżyjącej  już,  wspaniałej  wychowawczyni.  Książeczkę  tą  na  pamiątkę 

posiadam w swoich zbiorach do dziś. 
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Potem czytałam różne  książki,  lektury i  nie  tylko, 

i nigdy nie rozumiałam dlaczego niektóre dzieci narzekają, 

że „znów trzeba coś przeczytać”… Dla mnie był to (i jest 

do  dziś)  najprzyjemniejszy  sposób  na  spędzanie  czasu 

wolnego. Oczywiście miło było spotkać się z koleżankami 

na podwórku, ale nic nie mogło się równać z czytaniem. 

Tak naprawdę wyrzeczeniem była dla  mnie  konieczność 

oderwania  się  od  lektury,  gdy należało  zająć  się  czymś 

pożytecznym-  pomocą  w  domu,  odrobieniem lekcji  czy 

nauką.  Czasu  wolnego  nie  miałam  zbyt  dużo,  bo 

chodziłam  do  szkoły  muzycznej,  zajęcia  tam  miałam 

codziennie  i  trzeba  jeszcze  było  ćwiczyć.  Na  czytanie 

zostawały  więc  wieczory  i  weekendy.  I  tu  niejeden  raz 

dochodziło  do  nieporozumień  między  mamą  a  mną. 

Mama, jak każda mama, kierując się rozsądkiem, kazała 

o przyzwoitej porze kłaść się spać, bo przecież następnego 

dnia trzeba wstać wcześnie do szkoły.  Bezceremonialnie 

gasiła mi światło w pokoju, życząc „Dobrej nocy”. Z początku próbowałam jeszcze negocjować – „Mamuś – 

tylko do końca rozdziału…”, albo „Jeszcze 10 minut”… Niestety,  mama zbyt  szybko zorientowała się,  że 

niektóre rozdziały w moich książkach nie miały końca, a 10 minut trwało całe wieki. Zostałam zmuszona, by 

radzić  sobie  inaczej.  Bez  protestu  więc  gasiłam światło,  nakrywałam się  szczelnie  kołdrą i  czytałam przy 

świetle latarki. Takie małe oszustwo, dzięki któremu dwie osoby były szczęśliwe: mama, nareszcie myśląc, że 

się porządnie wysypiam i ja,  której  nikt nie przeszkadzał dowiedzieć się,  co tam w książce wydarzyło się  

dalej…  

Dziś nadal dużo czytam, najchętniej sięgam po biografie, książki historyczne, dokumentalne i reportaże. 

Nie czytam romansów i sag rodów, bo ich czytanie wydaje mi się stratą czasu- z góry przepraszam miłośników 

tego rodzaju literatury. Rozumiem, że każdy może czuć się zainteresowany czymś innym. Czasem w wakacje 

czy ferie umawiamy się z Kornelią, że dziś niczego nie planujemy, tylko sobie poczytamy  Jest super, latem 

leżymy na kocu w ogrodzie, a zimą siedzimy przy kominku i bez wyrzutów sumienia możemy poświęcić cały 

dzień na nasze ulubione zajęcie.
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Uwaga!  Uwaga!
Konkurs dla wszystkich zaczytanych uczniów Cieszkowianki!

Zapraszamy do zilustrowania ciekawego fragmentu przeczytanej książki. 

Wszystkie formy plastyczne dozwolone. Praca na kartce A4, do której trzeba 

dołączyć informacje z jakiej książki (autor i tytuł) pochodzi oraz jakiej sceny 

dotyczy – kilka zdań na ten temat. Trzy najlepsze prace na poziomie klas 1 – 3 

i 4 – 6 zostaną nagrodzone, a wszystkie opublikowane w gazetce szkolnej.

Konkurs  trwa  do  końca  listopada.  Prace  należy  przynosić  do 

organizatorki  –  pani  Alicji  Walenciak  –  Galińskiej  lub  oddawać  panu 

Szymonowi Nowickiemu w bibliotece szkolnej.

Zapraszamy
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Źle mówić i pisać – to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją budowali. 

Janusz Korczak

W Cieszkowiance tępimy pluskwy językowe
Pluskwa to mały, żyjący w pomieszczeniach owad, który żywi się krwią. Tak samo w dzisiejszych 

czasach nazywa się urządzenie służące do podsłuchu. Pojęcie pluskwa jest również obecnie akceptowane 

przez użytkowników komputerów w znaczeniu błędu samej maszyny lub błędu w programie. 

Pluskwy  językowe  –  wyrażenie  powstałe  na  nasze  potrzeby,  to  po  prostu  błędy  językowe  !!! 

W Cieszkowiance uczymy się jak mówić i pisać poprawnie, logicznie i zrozumiale.

Czy można włanczać włancznikiem?

Rys. Adam Słonka – Moskwa, kl. 4b

Oczywiście WŁĄCZAĆ. W końcu mamy włączniki (urządzenie służące do uruchamiania czegoś; 

kontakt), a nie włanczniki !

Pamiętajmy forma włanczać, choć bardzo często używana, jest błędna !!!

Alicja Walenciak – Galińska 



Nr 3 (57) październik  2015r.        Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                   20

Piękna nasza Polska cała
Idą dwaj żołnierze w hełmach, mundurach, z bronią w ręku i całują dumnie polską flagę. Obu lecą łzy 

po policzkach. Dwie pielęgniarki pędzą jak wiatr, jadące czołgi nie uznają litości, a nic nie wiedzące dzieci 

płaczą ... 

Idą dwaj żołnierze, coś przeszkadza im, mówią w ojczystym języku, zbliżają się do niemieckich wojsk.

– Jakie życie jest niesprawiedliwe, dopiero od czterech godzin mam 19 lat,  a już muszę opuścić was 

wszystkich.

– Zabij, uduś, męcz i tak się nie poddam, to najpiękniejsza chwila, kiedy mogę umrzeć dla Polski.

Generał usłyszałam huk, a to był strzał w głowę.

Szli dwaj żołnierze i zobaczyli krew. Całując flagę mówili:

– Kochamy Cię, Polsko!

Julia Napierała, kl.6c

Piękny Toruń
W  miesiącu  sierpniu  byłem  z  dziadkami 

w Toruniu. Dziadek zrobił mi zdjęcie przed pomnikiem 

Mikołaja Kopernika. Pomnik ten znajduje się na Rynku 

Staromiejskim.  Wykonany  on  jest  z  brązu  przez 

berlińskiego  rzeźbiarza  Fryderyka  Abrahama  Tiecka. 

Ma  2,6  metry  wysokości.  Pomnik  jest  jednym 

z najważniejszych symboli miasta. Za nim znajduje się 

Ratusz Staromiejski, który został  zbudowany w stylu 

gotyckim pod koniec XIV wieku. Obecnie znajduje się 

tam muzeum.

Igor Wawrzyniak, kl.5a 
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Piękne polskie morze

Tegoroczne wakacje spędziłem nad morzem 

w  Rewalu.  Jest  to  miejsce  bardzo  piękne  pod 

względem  krajobrazów  jak  i  atrakcji 

turystycznych,  dlatego  chciałbym  przedstawić  je 

jako jedno z ciekawszych miejsc naszego kraju.

Gmina  Rewal  to  najmniejsza  gmina 

województwa zachodniopomorskiego, usytuowana 

w jego północnej części nad Morzem Bałtyckim. 

Jej  powierzchnia  wynosi  zaledwie  41  km2. 

W skład  gminy  wchodzi  siedem  miejscowości: 

Pogorzelica,  Niechorze,  Rewal,  Śliwin,  Trzęsacz,  Pustkowo i  Pobierowo,  z  których  aż  sześć  znajduje  się 

bezpośrednio nad morzem.

Rewal znany jest z wielu ciekawych obiektów takich jak taras widokowy ulokowany w jego centrum, 

przy głównym zejściu na plażę. Będąc tam warto odwiedzić także Aleję Zakochanych z ławeczką Romea i Julii 

oraz Pomnik Rybaka znajdujący się niedaleko bazy rybackiej, a także Park Wieloryba. Można przejechać się  

kolejką  retro  czy  odwiedzić  Chatę  bajek.  Oczywiście  najmilej  wspominam  czas  spędzony  na  plaży  i  na 

kąpielach w morzu oraz w Parku Wieloryba. 

Park  Wieloryba  to  miejsce,  gdzie  można 

zapoznać  się  z  wieloma  ciekawostkami  fauny 

i flory morskiej. Główną jego atrakcją  jest płetwal 

błękitny o długości 35 metrów oraz ok. 100 modeli 

ryb i ssaków morskich w oryginalnych rozmiarach. 

W  parku  znajdują  się  cztery  różne  krainy 

tematyczne  stanowiące  wspaniałe  atrakcje  dla 

dzieci  i  dorosłych: giganci  z  oceanów,  potwory  

z głębin, osada piracka z papugami, Bałtyk.  

Bardzo  polecam  wakacje  nad  morzem 

w miejscowości Rewal.

Kacper Kaźmierczak, kl. 6c
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Piękne Trójmiasto
W sierpniu spędziłam tydzień w Trójmieście.  Nazwy Trójmiasto używano potocznie jako określenie 

trzech miast: Gdańska, Sopotu i Gdyni, ale jak sprawdziłam w przewodniku, od 28 marca 2007 r. jest to już 

oficjalna nazwa. Naszym celem było zwiedzanie.  Przed wyjazdem przygotowaliśmy sobie główne miejsca, 

które chcemy zobaczyć, ale i tak dużo korzystaliśmy z map i przewodników. 

Całe Trójmiasto połączone jest bardzo dobrze kolejką miejską, którą można szybko dojechać z Gdyni 

przez Sopot do Gdańska.  Podczas podróży kolejką prawie każdy wolny kawałek muru pokryty był bardzo 

kolorowymi graffiti. Zresztą wszędzie pełno było graffiti, nawet w przejściach podziemnych.

Opis  moich  wakacji  zacznę  od  Gdańska.  Pojechaliśmy  specjalnie  wtedy,  kiedy  trwał  Jarmark 

Dominikański. Jest zupełnie inny niż w Poznaniu. Wszędzie coś się dzieje. Stragany zajmują całą ulicę Długą 

i Długi Targ, i jeszcze wszystkie boczne. Najwięcej było bursztynów, ale wszystkich i tak ciekawiło, jak pewna 

pani zbierała na wielbłąda. 
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Spotkaliśmy  też  cudowną  wróżkę,  która  obsypała 

mnie  magicznym brokatem.  Zwiedziliśmy Dwór  Artusa, 

zobaczyliśmy Fontannę Neptuna, Żuraw Gdański. Żuraw 

powstał w połowie XV wieku i jest najstarszym dźwigiem 

portowym w Europie. Zwiedziliśmy też Kościół Mariacki, 

to  największy  na  świecie  kościół  zbudowany  z  cegły. 

Weszliśmy na wieżę – ma ona wysokość 82 m i wchodzi 

się na samą górą po 402 stopniach. Na początku wejścia 

i na koniec zejścia schody są wąskie i kręte i trochę można 

się bać po nich iść. Jak jednak weszliśmy na wieżę, to było 

widać prawie cały Gdańsk.
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Z Gdańska popłynęliśmy statkiem na Westerplatte. Ta nazwa oznacza dokładnie z języka niemieckiego 

West – Plaate – zachodnia płyta i jest jedyną zachowaną nazwą w tym języku ze względu na bohaterstwo 

obrońców tego półwyspu, jest symbolem walki o wolność. Tutaj rozpoczęła się II wojna światowa. 

Stoi  tam  Pomnik  Obrońców  Wybrzeża,  są  też 

zachowane  resztki  składnicy  wojskowej.  W  drodze  na 

Westerplatte widzieliśmy między innymi Stocznię Gdańską, 

Martwą Wisłę i Twierdzę Wisłoujście. Bez zgody z twierdzy 

nikt nie mógł wpłynąć do Gdańska.



Nr 3 (57) październik  2015r.        Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                   25

W Sopocie poszliśmy na molo. To najdłuższe molo 

nad  Bałtykiem,  najdłuższe  molo  drewniane  w  Europie. 

Widzieliśmy Grand Hotel, spacerowaliśmy po „Monciaku”, 

widzieliśmy  Krzywy  Domek,  w  którym  są  kawiarnie 

i biura.  W środku domku na ścianach jest  dużo podpisów 

różnych  aktorów,  dziennikarzy.  W  Sopocie  dużo  było 

miejsc, które nazywały się „Haffnera”. Okazało się, że Jean 

Georg Haffner był lekarzem wojsk napoleońskich i  osiadł 

w Gdańsku. Później przeniósł się do Sopotu, który wtedy 

był  małą  wioską,  i  to  on  założył  w  1823  r.  uzdrowisko 

Sopot. W parku stoi jego pomnik.
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W Gdyni koniecznie trzeba pójść do Akwarium. Można tu zobaczyć ryby, płazy i gady z całego świata, 

różne plansze edukacyjne. Przy Skwerze Kościuszki z piękną fontanną zacumowane są dwa statki – muzea: 

„Dar  Pomorza”  i  „Błyskawica”.  Można  zobaczyć  jadalnie,  kajuty,  maszynownie,  wystawy  starych  zdjęć, 

dokumentów, pamiątek. 

Np. na „Darze Pomorza” jest  kajuta Karola Olgierda Borchardta,  który był tam oficerem, a napisał 

między innymi książkę „Znaczy Kapitan”.  „Błyskawica” to  okręt  niszczyciel,  który brał  udział  w bitwach 

podczas II wojny światowej. 
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W Gdyni znajduje się też Centrum Nauki Experyment. Można tam zobaczyć, jak wygląda człowiek 

w środku, jaką siłę ma woda, posłuchać ptaków, poczuć trzęsienie ziemi i wiele innych rzeczy. Najbardziej 

podobało mi się trzęsienie ziemi i chodzenie po bagnie.

Naszym  celem  na  wakacjach 

było  też  odwiedzenie  Fokarium 

w Helu.  Dopłynęliśmy  tam  z  Gdyni 

statkiem w niecałą godzinę. To stacja, 

w  której  ratuje  się  foki  i  bada  ich 

życie.  Wielką  atrakcją  był  pokaz 

karmienia  fok  i  ich  sztuczek 

z różnymi  kolorowymi  zabawkami. 

Dowiedziałam  się  też,  jak 

zanieczyszcza się Bałtyk. 
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Do Gdyni wróciliśmy pociągiem wzdłuż całego Półwyspu Helskiego. Czasem jest on tak wąski, że po 

jednej stronie widać było Zatokę Gdańską, a po drugiej Bałtyk.

Niestety,  cały pobyt  był  za  krótki,  żeby zobaczyć  wszystko,  co  chciałam.  Bardzo mi  się  podobało 

w Trójmieście, ale najbardziej w Gdyni. Mam nadzieję, że za rok też tam pojedziemy, chociaż na kilka dni. 

A wszystkich  zachęcam  do  zwiedzania  tych 

i innych miejsc w Trójmieście.

Na podstawie tego, co widziałam 

i informacji z przewodników – 

napisała Agnieszka Borowska z klasy 4c
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Piękna polska jesień
Oto  Jezioro  Kociołek.  Jest  obszarem  ochrony  ścisłej  w  Wielkopolskim  Parku  Narodowym.  To 

niewielkie, koliste, polodowcowe jezioro o powierzchni 4,3 ha i maksymalnej głębokości 7,77 m. Otaczają je 

200 – letnie dęby i sosny. Jest to ciekawe miejsce na pieszą lub rowerową, weekendową wycieczkę. Podróż 

najlepiej rozpocząć od Osowej Góry (Mosina) lub od położonego niedaleko Jeziora Góreckiego. Warto zabrać 

ze sobą aparat fotograficzny. 

Arek Plewa, kl.6c

A jak wygląda Twoja jesień ?  

Zapraszamy do przysyłania pięknych, jesiennych, polskich krajobrazów.
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Reporterzy Cieszkowianki informują !!!

Jesienny wyjazd do Wielkopolskiego Parku Narodowego

W piątek, 9 października br. uczniowie klasy 4c i 4d z paniami Beatą Adamską, Anną Słonką – Moskwą 

i Elżbietą Gierszewską wybrali się do Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Na samym początku obejrzeliśmy film pt. Cztery pory roku. Po nim zwiedzaliśmy muzeum. Nie tylko 

można było podziwiać eksponaty, ale i rozwiązywać rożne przyrodnicze zadania. Potem wreszcie wyszliśmy na 

spacer do lasu. Pan przewodnik pokazywał nam ciekawe rzeczy, np. jak daleko skaczą żabki, zające i sarny.  

Później  sami  tak  skakaliśmy.  Na  dworze  składaliśmy też  puzzle  z  dużych  tekturek.  W lesie  można  było 

zobaczyć  pogryzione  przez  bobra  drzewa.  Po pobycie  na  świeżym powietrzu  zrobiliśmy jeszcze  pracę  na 

konkurs pt. Widokówki z leśnej wędrówki.

Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym jest piękna.

Dominika Galińska, kl.4c
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O czym milczą rzeźby? - sprawozdanie z wycieczki
10 października 2015r. odbyła się wycieczka krajoznawcza do Poznania na Stary Rynek pt.  O czym 

milczą  rzeźby?  Opiekunami  były panie  Marta  Lewandowska i  Emilia  Wallheim.  Wzięło  w niej  udział  13 

uczestników.

Pierwszym celem było obejrzenie poznańskich koziołków na szczycie Ratusza. Następnie podzieliliśmy 

się na 2 – 3 osobowe grupki i zaczęliśmy poszukiwania hasła zgodnie z instrukcją do gry miejskiej. Najpierw 

rozwiązaliśmy zagadkę pomnika DIVO IOANNI NEPOMUCENO (św. Jana Nepomucena), wpisaliśmy nazwę 

i ruszyliśmy pod fontannę z Apollo. Idąc dalej oglądaliśmy pomnik kata z dumnie uniesioną głową. Później 

przeszliśmy obok fontanny z Hadesem, który trzyma porwaną Prozerpinę.  Niedaleko ujrzeliśmy drewnianą 

studzienkę  Bamberkę,  a  na  szczycie  budynku  z  prawej,  niegdyś  pluły  wodą  gargulce  (smoki).  Po  drodze 

obejrzeliśmy  dokładnie  fontannę  z  bogiem  Marsem  i  poszliśmy  do  makiety  Ratusza.  W  tym  miejscu 

umówiliśmy miejsce zbiórki po przerwie na toaletę, śniadanie i pamiątki. Po przerwie ponowiliśmy wycieczkę 

i znaleźliśmy ułana na koniu.

Kiedy uzupełniliśmy hasło, doszliśmy do recepcji Hotelu Rzymskiego. Każdy uczestnik miał możliwość 

wstawienia  pieczątki  na  własnej  instrukcji  do  gry oraz  podpisania  się  w Księdze  Questowiczów.  Gdy po 

skończonej wyprawie dojechaliśmy do szkoły, panie rozdały nam mapy Poznania.

Wycieczka  pogłębiła  naszą  wiedzę  o  historii 

Poznania.  Poczuliśmy  się  jak  prawdziwi  detektywi. 

Największe wrażenie wywarły na mnie koziołki i trębacz na 

Ratuszu. Wszyscy wycieczkowicze świetnie się bawili.

Marta Przybysz, kl. 5b
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Pasowanie na ucznia widziane oczami piątoklasistki
Dnia 14 października 2015 r. świętowaliśmy pasowanie klas pierwszych: Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If, Ig, Ih. Chór 

szkolny odśpiewał hymn państwowy, po czym wprowadzono poczet sztandarowy. Następnie dwóch chłopców 

z klasy trzeciej  (Kuba Gembara  i  Wiktor  Gajda)  zapowiedzieli  występy artystyczne  naszych uzdolnionych 

koleżanek  i  kolegów.  Potem  wcześniej  wymienieni  chłopcy  opowiedzieli  nam  o  swoich  osiągnięciach 

i zachęcili pierwszaki do odnalezienia własnego talentu oraz pogłębiania go na licznych kółkach zainteresowań 

w naszej szkole. 

Pierwszoklasiści  zaśpiewali  „Razem w  szkole”,  później  zabrała  głos  pani  Burmistrz  –  Małgorzata 

Machalska,  pani Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Dyrektor oraz pani Wicedyrektor. Po przemówieniach 

rozpoczęło się ślubowanie dzieci i rodziców. Kiedy uczniowie wrócili do ławek, przedstawiciele klas szóstych 

rozdali im koszulki z logo szkoły w kolorze pomarańczowym. Na zakończenie chór szkolny zaśpiewał hymn 

Cieszkowianki. 

Nowym uczniom naszej szkoły bardzo ładnie wyszedł pociąg z literkami. Życzę im wszystkim pięknych 

wrażeń w naszej szkole.

Marta Przybysz, kl. 5b (widoczna na zdjęciu w pierwszym rzędzie od góry z lewej strony)
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Pasowanie na  ucznia widziane oczami pierwszoklasistki
Dnia14 października 2015 r.  pani burmistrz przyjechała do naszej  szkoły na  pasowanie na ucznia. 

Mówiła, że kiedyś pani burmistrz chodziła do Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu. Pani burmistrz ma na imię  

Małgorzata  Machalska.  Mówiły  też  panie:  pani  dyrektor,  pani  wicedyrektor,  pani  przewodnicząca  Rady 

Rodziców. 

My siedzieliśmy na ławkach. Były klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, osiem klas – i wiecie, jak to dużo 

było – pełno ludzi.  Oglądaliśmy występy starszych koleżanek i kolegów. Jeden o kowbojach i o dziewczynach. 

Pewna  dziewczynka  grała  na  keyboardzie.  Ślicznie  grała.  Jeden  chłopiec  śpiewał  ładnie  przez  mikrofon. 

Trzecia klasa śpiewała bardzo ładnie. Moja siostra śpiewała hymn szkoły i hymn państwowy „Marsz, marsz 

Dąbrowski”. Dwóch chłopców mówiło, że wygrali w konkursie recytatorskim. 

Do ślubowania podeszło dwoje dzieci z każdej pierwszej klasy. Dzieci, które podeszły do przodu miały 

pałkę z literą klasy, do której chodzą. Z klasy 1b byli to: Szymon Stachowiak i Wiktoria Krawczyk. Także 

rodzice ślubowali, że będą się starali zrozumieć dziecko. 

Potem dostaliśmy koszulki pomarańczowe z logo szkoły – z napisem „Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Augusta hr.  Cieszkowskiego”.  Dzieci z innych klas miały koszulki z logo szkoły w innych kolorach, były 

kolory: czerwony, żółty, niebieski i zielony. 

Na koniec staliśmy do zdjęcia przy dużej literce. My staliśmy przy literce B, bo ja jestem z klasy 1b.  

Moją wychowawczynią jest pani Marta  Gidaszewska. 

Bardzo mi się podobało. Lubię hymn naszej szkoły. Lubię szkołę. Szkoła jest fajna. 

Joanna Przybysz, kl. 1b ( widoczna na zdjęciu trzecia w pierwszym rzędzie od litery B)
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Spotkanie z panią z Aquanetu
16 października  2015 r.  przyjechała do nas pani z Aquanetu,  żeby nam opowiedzieć o Aquanecie, 

o oczyszczaniu rzeki Warty i o bobrach. Na ekranie przywitał nas także bóbr Plusk.

Aquanet zajmuje się oczyszczaniem rzeki Warty. Pani pokazała nam na zdjęciu fusy z rzek. Te fusy 

wyglądały okropnie .  Pani  pokazała  nam błotko,  które  ma dobre  bakterie,  które  rozpuszczają  fusy.  Potem 

Aquanet  wpuszcza czystą wodę do rzeki.  Gdy będzie potrzebna ludziom, to oczyszczają wodę i dodają trochę  

chloru. Teraz już wpływa woda do kranów. 

Widzieliśmy zdjęcie bobra, który pływa i tylko głowa mu wystawała z wody. Bobry są całe schowane 

w wodzie żeby nic im nie groziło. Bobry wpływają pod wodą do tamy bobrów.  Jak już bobry zbudują dom, to  

też  gryzą  drzewa,  żeby  im za  długie  dwa  górne  zęby nie  urosły  i  dzięki  temu  też  jedzą.  Gdy bobry  są 

w niebezpieczeństwie, to ogonem chlapią o wodę i to znaczy „Alarm!”, „Niebezpieczeństwo!”. Uderzają  też 

ogonem w swoją chatkę, żeby ją umocnić.  Bobry  potrzebują ogona także do pływania, bo nim machają i on im 

pomaga.

Bardzo mi się podobało, słodkie były te bobry na zdjęciach. 

Joanna Przybysz, kl. 1b

Zapraszamy wszystkich chętnych do pisania do naszej gazetki

Przedstawiają  się  nam  nowi  dziennikarze 

Nazywam  się  Martyna  Rzepka.  Jestem  ciekawa  świata.  Bardzo 

lubię  tańczyć,  śpiewać,  czytać,  odkrywać  nowe rzeczy.  Moją  ulubioną 

książką jest "Wielka księga Pippi". Lubię też jeździć na rolkach, rowerze 

i deskorolce. Od trzech lat uczę się pływać. 

Martyna Rzepka, kl. 4b 
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Śmiejmy się na zdrowie !

W  roku  2015  Światowy  Dzień  Uśmiechu  przypadał 

2 października.  To  radosne  święto  obchodzone  jest  w  pierwszy 

piątek października od 1999 roku. Pomysłodawcą tego dnia był 

Harvey  Ball,  autor  znanego  na  całym  świecie  symbolu  żółtej 

uśmiechniętej  buźki,  tzw.  smiley face,  stworzonej  w 1963 roku. 

Symbol ten reprezentować ma dokładnie to, co na co dzień chcemy 

widzieć jak najczęściej u innych ludzi – bezinteresowny uśmiech 

i radość  życia.  Bo znane  powiedzenie  śmiech  to  zdrowie to  nie 

tylko metafora.  Rozwinęła się nawet nowa dziedzina badań nad 

tym  zjawiskiem,  zwana  gelotologią.  Dzięki  niej  potwierdzono 

naukowo, że śmiech rozluźnia i  odstresowuje,  przyczyniając się do wzmocnienia układu odpornościowego 

organizmu.  Ponadto  stymuluje  wydzielanie  endorfin,  czyli  hormonów  szczęścia.  Pod  względem  stopnia 

aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset czekolad. Istnieje aż 19 rodzajów 

uśmiechu,  które  angażują  od  5  do  53 mięśni  twarzy.  Zaobserwowano niestety,  że  częstotliwość  uśmiechu 

zmienia się z wiekiem. Jeśli więc chcemy podnieść tę niezadowalającą średnią, wystarczy częściej przebywać 

w towarzystwie osób uśmiechniętych – szwedzcy naukowcy dowiedli, że śmiech jest po prostu zaraźliwy.

Wiadomość z Internetu

W Cieszkowiance będziemy śmiać się przez cały rok, bo nie ma lepszego 

i tańszego  lekarstwa  na  wszystkie  smutki.  Poczucie  humoru  wymaga 

inteligencji,  wiedzy  i  błyskotliwego  kojarzenia  faktów  –  czy  uczniowie 

Cieszkowianki to posiadają? 

Przekonamy się już w następnym numerze.
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W Cieszkowiance są sympatycy koni. 
O swojej pasji napisał kolejny zwolennik końskiej jazdy –  Kacper Kaźmierczak z klasy 6c

Tegoroczne wakacje zapowiadały się zwyczajnie. Zaraz po zakończeniu roku szkolnego wyjechałem 

z rodzicami nad morze. Resztę wakacji miałem spędzić w domu na zabawach z bratem, grając na komputerze 

lub Playstation. Jednak tak się nie stało, ale od początku.                                                                  

Raz w tygodniu miałem lekcję angielskiego. Pewnego dnia pani Ania powiedziała mi, że jeśli dobrze 

opanuje materiał, zabierze mnie do stadniny i pokaże konia, na którym jeździ. Pilnie uczyłem się słówek, bo 

bardzo chciałem pojeździć na koniu. I tak też się stało. W lipcową sobotę pojechałem do stadniny. W boksach  

było wiele wspaniałych koni, różnej maści. Nie mogłem się doczekać, kiedy wsiądę na jednego z nich. Jakie  

było moje zdziwienie, kiedy pani instruktorka zaprowadziła mnie do boksu i przed lekcją kazała wyczyścić 

konia.  Musiałem nauczyć się nazw sprzętów do pielęgnacji  tych zwierząt,  prawidłowego podchodzenia do 

konia oraz ubierania go. Po tych czynnościach przyszedł czas na pierwszą jazdę. Fredzia, bo tak nazywał się 

mój koń, to bardzo spokojne zwierzę, pozwalała mi się przytulać i cierpliwie znosiła mój brak umiejętności. Od 

pierwszej chwili  polubiłem jazdę konną. Każdą chwilę spędzałem nad książką, o jeździectwie,  aby zdobyć 

nowe wiadomości.      

W ciągu  roku szkolnego kontynuuję 

lekcje  jazdy  konnej  w  każdą  sobotę. 

W każdym miejscu można odkryć ciekawe 

rzeczy czy odnaleźć swoje hobby. Od tego 

roku moim hobby,  oprócz  gry na  gitarze 

i trenowania taekwondo są konie.

         

Uwaga!  Uwaga!                      
Od listopada razem z gazetką szkolną Inter – odgłosy z Cieszkowianki będzie publikowana gazetka 

Klubu Koników. Już w listopadzie zamieścimy więcej informacji o konkursie na najładniejszy rysunek 

konia. Nagrodami będą figurki koni z firmy Schleich.
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Kącik komputerowy 

  prowadzi Arek Plewa z klasy 6c

Jak zrobić własną edycję systemu operacyjnego – Linuksa?  –  ciąg dalszy 

Kolejna rzecz, jaką musimy zrobić, to po zbudowaniu systemu kliknąć "Download".

Po pobraniu wchodzimy na stronę internetową virtualbox.org i naciskamy duży przycisk "Download". 

Potem uruchamiamy pobraną aplikację i po zainstalowaniu VirtualBoxa uruchamiamy go.

Na górze okienka klikamy duży przycisk "New".

Przy napisie "Name:" wpisujemy nazwę systemu, przy "Type:" wybieramy "Linux", a przy "Version:" - 

Other Linux (32-bit) lub (64-bit) - zależy od architektury utworzonego systemu. Pod napisem Memory Size 

wybierz min. 512mb, ale zalecam 1024mb. Potem klikamy na dole "Create", a potem ponownie "Create". Na 

górze wyświetlonego okienka po wyborze twojego systemu naciśnij "Start". Następnie kliknij ikonkę folderu 

i wybierz plik z pobranym systemem.
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Potem naciśnij "Start".

Po załadowaniu naciśnij na klawiaturze Enter, a po załadowaniu systemu możesz już z niego korzystać!
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