
Nr 4 (58)  listopad  2015r.

Kwestowanie

1 listopada – Wszystkich Świętych –  z moją ciocią 

kwestowałam przed cmentarzu w Kłodawie. Kwestowanie 

to  zbieranie  datków  pieniężnych.  Ta  zbiórka  była  na 

renowacje  nagrobków  osób  zasłużonych  dla  miasta: 

państwa Witanowskich i Jankowskich. 

Ciocia  trzymała  puszkę,  a  ja  rozdawałam  ulotki 

z informacją o celu zbiórki i książki. Książkę można było 

dostać  za  wyższą  kwotę.  Miała  ona  tytuł: Kłodawskie  

cmentarze.  Napisali  ją  Barbara  Gańczyk,  Bartłomiej 

Grzanka, Adam Maliński, Ireneusz Niewiarowski.  

 

Martyna Rzepka, kl. 4b 
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W  październikowym  numerze  sugerowaliśmy, 

że  nie  ma  chętnych  do  gry  w  piłkę

Rys. Arek Plewa, kl. 6c

Zaprzeczeniem  jest  piłkarski  fenomen  Cieszkowianki 

Kacper  Sommerfeld  z  klasy  5c
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Kacper  jest  uznanym  piłkarzem 

i zawodnikiem  KKS  Lech  Poznań,  gdzie 

zdobywa  liczne  sukcesy  i  godnie 

reprezentuje  klub  w  rozgrywkach  Ligi 

WZPN. 

Możemy byś  z  niego  dumni  i  serdecznie 

gratulujemy !!! 
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L i s t o p a d o w e    p e j z a ż e

Idziemy pomalutku
A za nami spada liść
Pocichutku 

Na jeziorze pływa lilia
Taka sama
Tak niewinna

Ognisty poryw wiatru
Zasłonił rudego lisa
A za nim
Ostatni kasztan 
Z drzewa zwisa

A my nadal idziemy
Pomalutku
A żaden liść
Nadal nie może
Nas 
Dogonić

I gdy tak idziemy
Rozglądając się wokół
Nie ma ani barwy zielonej
Tylko przyglądający się nam sokół 

Julia Jankowiak, kl. 6c

II miejsce w szkolnym konkursie na jesienną posesję

Gratulujemy naszej redakcyjnej koleżance
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Jesień może być piękna

J e s i e n n a   G a l e r i a
Dla uczniów klas drugich odbył się w listopadzie konkurs na jesienny krajobraz. 

Poniżej zwycięskie prace.

I miejsce – Oliwia Urbańska z kl. 2g
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II miejsce – Nicola 

Winkel z kl. 2a

III miejsce –

Oskar Sobecki z kl. 2f

GRATULUJEMY !!!
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S z a c h t y   j e s i e n i ą
Zdjęcia przysłała Ania Błażejak z kl. 4c
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I  jeszcze  jedno zdjęcie  od Ani  Błażejak.  Gratulujemy Aniu –   trzeba  spoglądać 

w górę. Tak wygląda nasz Wielkopolski Park Narodowy jesienią.

Kornelia Grzesiak z kl. 4b widziała piękną jesień na Łęgach Dębińskich.
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Piękna jesień w Wierzenicy u patrona szkoły Augusta hr. Cieszkowskiego
Wspomina  Dominika  Galińska  z  kl.  4c:  Pewnej  niedzieli  na  początku  listopada  pojechałam  z  

rodzicami do Wierzenicy.

 Wyruszyliśmy na spacer Aleją Filozofów i dotarliśmy do pięknego pomnika przyrody.
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W oddali było widać dwór, w którym mieszkał nasz Patron.
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W czasie spaceru można było przeczytać informacje o ludziach żyjących i bywających  

w Wierzenicy, oczywiście z naszym Patronem na czele. 
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Piękne jesienne niebo nad Wierzenicą.

I na koniec jesiennego spaceru wizyta w Wierzenickim kościele i udział we Mszy św.  

Tak minęło jedno z listopadowych, niedzielnych przedpołudni.

Dominika Galińska, kl. 4c 
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Ale jeszcze mi się coś przypomniało – mówi Dominika. Po przyjeździe z Wierzenicy  

zaczęłam się rozglądać, gdzie jeszcze jest jesień i znalazłam ją na swoim ogródku.
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I ostatnia nasza jesienna róża przed domem !!!

Dominika Galińska, kl. 4c
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Do Jesiennej Galerii dołączyła Pani Agnieszka Grzeszkowiak

Dziękujemy
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Listopadowe  zdjęcia  wykonywaliśmy  w  ramach  projektu  Junior  Media,  w  którym 

mówiliśmy o fotografowaniu.  Możemy jeszcze  pochwalić  się  zdjęciem Julii  Napierały pt. 

Moja  Klasa  z  Klasą  czyli  6c. I  oczywiście,  jak  to  w 6c  bywa,  nie  obeszło  się  bez  wielu 

komentarzy, np.

To jest piękna sprawa, że jesteśmy razem.

Dobrze, że mamy różne zainteresowania.

Sport – lubię to !!!

Odrębność jednoczy.
 

A co nauczyciela cieszy, młodzi ludzie czytają książki !!!

Alicja Walenciak - Galińska
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I jeszcze jedno zdjęcie wynikające z pasji fotografowania w ramach projektu Junior 

Media – Sposób na jesienną nudę Alicji i Dominiki z klasy 4c – drzewa przed domem 

Dominiki.  Fot.  trzecia  koleżanka  –  Ania  Błażejak,  która  po  wykonaniu  zdjęcia  też 

wskoczyła na drzewo !!! 
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Zaczytana Cieszkowianka

Rys. Alicja Nowicka, kl. 6c



Nr 4 (58) listopad 2015r.        Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                         22

Julia Jankowiak z kl. 6c promuje Zaczytaną Cieszkowiankę
Opowiadanie o przeżyciach dotyczących czytania książek i rysunek Julii Jankowiak spotkały się z 

uznaniem redaktorów ogólnopolskiej gazety Victor Junior i zostały w numerze październikowym 

opublikowane. 

Gratulujemy !!!
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Zaczytana Natalia Matyjasik z kl.5b napisała: Gdy odwiedziłam wujka Maka na wsi, czekały na mnie  

trzy psy Maisy, Cola i Kongo. Nie mogłam znaleźć tam cichego miejsca, by poczytać moją ulubioną lekturę.  

I ku mojemu zdziwieniu okazało się , że Maisy i Cola lubią słuchać, gdy czytam. Kiedy jednak pieski nabrały  

ochoty na psoty, musiałam poszukać zakątka mniej dostępnego dla nich. W tym przypadku cichym i spokojnym  

miejscem był dach samochodu oraz drzewo, na które kocham się wspinać.
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Zaczytany  Arek Plewa z  kl.  6c  twierdzi,  że  nad  książką  najlepiej  spędzić  czas  we 

dwójkę. Jeden ma ucztę dla ciała, drugi dla ducha. 

Zaczytana  Zuzanna  Baryś  z  kl.  3e 

napisała,  że  czyta  w  przerwie  między  kraulem, 

a żabką.
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Zaczytana Oliwia Tylka kl. 4a uważa, że pies Borys i książka to jej najlepsi przyjaciele.

 

Nawet na placu zabaw fajnie zrobić sobie przerwę na ciekawą książkę. 

Czytanie na świeżym powietrzu jest SUPER !!! 

Oliwia  znalazła  piękny  cytat  o  książkach: Książki  to  najlepsi  Twoi  przyjaciele.  Nie  

wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele. Tak powiedział Jan Rak.
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Zaczytany Kuba Gembara z kl. 3c czyta młodszemu kuzynowi.

Rodzeństwo przyłapane na czytaniu !!!

Klara Hofman z kl. 4b: Może czytanie nie ma związku z gotowaniem, ale za to potrawa  

była oblana przygodami !
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Olaf Hofman z kl. 6d: Jedzenie samo w sobie ciekawe nie jest. Chyba, że się akurat  

przemierza pustynię siedząc przy talerzu !

Zapraszamy do czytania,  a  zdjęcia  pojawią się  też  na korytarzach 

naszej szkoły.

Ale przecież chodzi o to, 

żeby czytać zawsze, 

wszędzie, ciągle J
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Kto czyta, ten wie !
Zagadki pojawiają się w wielu tekstach i sprawdzają inteligencję bohatera.
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.

– 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.
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Odpowiedź:
1. Zbigniew Nienacki
2. Pan Samochodzik i zagadki Fromborka

Ukradł  po  jednym diamencie  z  prawego i  lewego ramienia.  A pierwszy 
diament  od  góry  przeniósł  na  sam dół  krzyża.  Ot,  tak:  i  proszę  liczyć,  panie 
dyrektorze. Z dołu do góry - jedenaście. Z dołu przez prawe ramię - jedenaście. I 
tak samo przez lewe ramię. A jednak dwa diamenty zostały zabrane.
Marczak aż klasnął w dłonie.

– Świetna, świetna zagadka. Powtórzę ją dziś swojemu synowi.

Zagadka Kornelii Grzesiak z kl. 4b

Najpierw pomyśl o kimś, kto żegna się czule,

Potem się zastanów, czego ci brakuje, 

Gdy mówisz o chłopcu, że kogoś całuje.

Wreszcie dodaj do tego sam końca początek,

Albo koniec początku. Już złapałeś wątek.

Bo gdy to połączysz- już spokojna głowa,

Wyjdzie ci stworzenie, chociaż nie osoba,

Którego byś nigdy nie chciał pocałować.

Odpowiedź: pająk.

Zagadka Sfinksa i  rozwiązanie zagadki znajduje się w książce J.  K. Rowling  Harry Potter  

i Czara Ognia.
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O swej pasji czytania opowiadają rodzice naszych uczniów pod hasłem:

Niedaleko pada jabłko od jabłoni
O czytaniu książek opowiada Pani Bogna Szałamacha – mama Agnieszki Bobrowskiej, uczennicy z kl. 4c.

Moja przygoda z czytaniem

Nauczyłam się czytać już będąc w przedszkolu. Na początku były to książeczki – bajeczki, gazetki dla  

dzieci.  Swoją  przygodę  z  czytaniem  datuję  jednak  nie  od  książki,  którą  przeczytałam  jako  pierwszą 

samodzielnie, ale od książki, która jako pierwsza przeniosła mnie w inny, cudowny świat. Świat wzruszeń, 

radości,  wyobraźni.  Ta  książka  to  „Serce”  Edmunda  de  Amicisa,  zbiór  opowiadań  przekazujących  proste, 

czasem zapominane prawdy życiowe.

Od  tamtej  pory  czytanie  uważam  za  jedną  z  najlepszych  rzeczy,  jakie  znamy.  Polecam każdemu. 

Obecnie najchętniej sięgam po książki podróżnicze, biograficzne, ale też wracam do dwóch mistrzyń kryminału 

– Agaty Christie i Joanny Chmielewskiej.
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Recenzja książki pt. Wszystkie moje mamy

Chciałabym  zaproponować  Wam  książkę  pt.  Wszystkie  

moje  mamy Renaty Piątkowskiej,  wydanej  przez  Wydawnictwo 

Literatura  16  X  2013  r.  w  Łodzi,  która  opowiada  o  smutnej 

przygodzie małego Szymka podczas II wojny światowej.

Renata Piątkowska jest mamą Marty i Kacpra, lubi jeździć 

konno, dostała już dużo nagród za swoje książki dla dzieci, m.in. 

nagrodę  im.  Kornela  Makuszyńskiego.  Opisywany  przeze  mnie 

utwór otrzymał nagrodę pt. Najlepsza książka dziecięca 2013.

Autorka  zapoznając  nas  z  codziennym  życiem  dziecka 

żydowskiego,  przedstawia  piękną  postać  Ireny  Sendlerowej. 

Kobieta ta uratowała z rąk Niemców ponad 2500 dzieci i wielu 

dorosłych.  A  jak  to  się  stało,  że  chociaż  zmieniały  adresy 

i nazwiska,  po  wojnie  część  rodziców  odnalazła  swoje 

pociechy…?

Pani Irena miała dużo polskich pomocników, a część z nich 

jest opisanych w opowiadaniu. Ratowniczka dzieci podczas wojny działała pod pseudonimem Jolanta.

Akcja książki opowiedziana jest przez autorkę spokojnym tonem. Narrator mówi potocznym językiem 

żydowskich dzieci.

Moim zdaniem przesłanie tej książki brzmi: Nie tylko w czasach wojny, ale także w czasach pokoju, na  

co dzień pomagajmy sobie bezinteresownie, z myślą o tym, że po to się urodziliśmy.

Uważam, że jest to historia bezpieczna dla dziecka, ponieważ opisując o wojnie nie pokazuje przemocy. 

Dzięki w tej książce dowiedziałam się o Irenie Sendlerowej, o której powinien 

dowiedzieć się każdy człowiek. Lektura zachęciła mnie do czytania o II wojnie 

światowej. Gdy czytałam o Szymku, czułam się podobnie jak on. Chciałabym 

zachęcić Was do przeczytania tej książki.

Będę szukać inne książki z tej serii. Ma ona tytuł:  Wojny dorosłych – 

historie dzieci.

Marta Przybysz, kl.5b
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Recenzja filmu pt. Czarny Książę, 

który powstał na podstawie książki
 

Obejrzałam niedawno piękny film pt. Czarny Książę. Powstał on w 1994 r. 

Jak  się  później  dowiedziałam z  Internetu,  zrealizowano  go  na  podstawie 

książki  Anny  Sewell  pod  tym  samym  tytułem,  którą  ta  autorka  napisała 

w 1877 r. I właśnie w tych czasach dzieje się akcja, aby zwrócić uwagę na złe 

traktowanie  koni,  które  były  wykorzystywane  do  bardzo  ciężkiej  pracy 

fizycznej.

Głównym bohaterem filmu jest oczywiście  koń nazwany Czarnym 

Księciem. Opowiada on historię swojego życia, od narodzin po starość. To 

prawda – koń opowiada !!! Przemawia on w pierwszej osobie i wyraża w ten 

sposób swoje zdanie.  Przeczytałam w Internecie, że tak samo jest w książce, której autorka stwierdziła, że nie 

napisała Czarnego Księcia, ale tylko przetłumaczyła go z języka końskiego na angielski. 

Tytułowy Czarny Książę, choć rozpoczął swoje życie jako szczęśliwy rumak, to spotkał wielu złych 

ludzi. Jego pierwsi właściciele byli bardzo dobrzy, na szczęście sprzedali go też uczciwym ludziom, ale kiedy 

pani się rozchorowała, trzeba go było ponownie  sprzedać. Odtąd  już jego losy potoczyły się źle, bardzo 

cierpiał. 

Czarny Książę nie  tylko opowiadał fakty ze swojego 

życia, ale przekazywał nam swoje przemyślenia. Wielokrotnie 

stwierdził,  że  ludzie  są  okrutni  nie  tylko  dla  koni,  ale  dla 

innych  ludzi  też!  On  jednak,  jako  zwierzę,  postanowił  być 

lojalny  i  na  końcu  swego  życia  powiedział,  że  jedność 

z człowiekiem  to  wspaniała  sprawa.  Na  szczęście  koń był 

ze swojego życia zadowolony. Jak to się stało, można 

dowiedzieć się oglądając cały film. Zachęcam, bo warto !!! 

Dominika Galińska, kl 4c
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Recenzja książki  Łysek z pokładu Idy

Opowiadanie   Łysek z pokładu Idy Gustawa Morcinka zostało po 

raz pierwszy wydane w 1933 roku, później zaś weszło w skład wielu 

zbiorczych wydań jego utworów.

Akcja  Łyska rozgrywa  się   na  z  początku  XX  wieku,   wtedy 

w polskim górnictwie korzystano jeszcze z pomocy zwierząt. W takim 

właśnie celu do kopalni Gwido został sprowadzony tytułowy Łysek – 

piękny, silny koń, który pod ziemią miał ciągnąć wagoniki wypełnione 

węglem z pokładu Idy, przeprawiając się przez ciasne korytarze, gdzie 

nie  było  możliwości  zastosowania  parowych  lokomotywek.  Konie 

pracowały tam aż  do  śmierci,  bo  nie  opłacało  się  wywozić  ich  na 

powierzchnię po oślepnięciu. Zwierzęta traciły wzrok, gdyż spędzały 

całe życie pod ziemią, bez światła dziennego, bez świeżego powietrza. 

Łysek z  pokładu Idy  to  piękna,  wzruszająca opowieść o ciężkiej 

pracy pod ziemią,  pracy ludzi i  koni.  Łyskowi zostały nadane rysy 

człowieka, które stanowią o jego niepowtarzalnym, bardzo indywidualnym charakterze, jaki wzbudzał podziw 

wśród całej załogi kopalni.

Jest  to  przede  wszystkim opowieść  o  miłości,  o  miłości  człowieka  do  konia,  górnika  do  swojego 

towarzysza pracy pod ziemią i o walce tego człowieka z bezdusznymi przepisami, skazującymi jego przyjaciela 

na ślepotę i śmierć.

Kacper Kaźmierczak, kl.6c 

Zapraszamy pod nowym hasłem do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na podstawie przeczytanych książek 

Przeczytane – polecane
Zachęcam do przeczytania serii książek dla dzieci pt. Kroniki Archeo. Jest 

to bardzo ciekawa i wciągająca seria, składa się ona z 8 tomów. Akcja każdej 

części  rozgrywa się zawsze w innym kraju. Głównymi  bohaterami jest 5 dzieci: 

Bartek, Ania, Jim, Martin, Mary Jane. Są one dziećmi archeologów. Podróżują po 

różnych  krajach  i  szukają  zaginionych  skarbów,  przeżywają  przy  tym  wiele 

ciekawych i często niebezpiecznych przygód. Raz nawet rozbili się samolotem w 

środku dżungli. Moim zdaniem najciekawszy jest tom 4, w Chinach ale wszystkie 

części bardzo mi się podobały i warto je przeczytać.

Kacper Wawrzyniak, kl.4b
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Zbiórka puszek aluminiowych, mydła i książek w Cieszkowiance

Wywiad z panią Justyną Janiec – Palczewską z Redemptoris Missio w Poznaniu

Dominika Galińska: Sprzedaliśmy w listopadzie do recyklingu puszki aluminiowe gromadzone od wiosny 

i pieniądze przekazaliśmy na akcję „Puszka dla maluszka”, dla konkretnych dzieci. Proszę o nich opowiedzieć.

Pani Justyna Janiec – Palczewska: Kiedy byłam we wrześniu w Kamerunie, usłyszałam historię o Cioteczce 

Kati, 62 letniej kobiecie, która, jak zostawił ją mąż, przygarnęła porzucona dzieci i się nimi opiekuje. Obecnie 

ma ich 24.

Dominika: To tak, jak w mojej klasie.

Pani Justyna: A tam jest tyle w jednym domu, w którym nie mają prądu. Mieszkają w pewnym oddaleniu od 

miasteczka Ayos, ale codziennie o 6.00 rano wszyscy są na mszy. Utrzymują się tylko z tego, co dostaną od 

dobrych ludzi. Dzieci chodzą do szkoły, ale okazało się, że tam kradną innym  jedzenie. 

Dominika: Dlaczego zaczęły kraść?

Pani Justyna: Przyczyna jest prosta – były głodne. Dowiedziałam się, że utrzymacie takiej gromadki kosztuje 

miesięcznie 400 zł, czuli 100 euro. To pieniądze na ryż, na chleb i coś do chleba dla dwudziestu czterech 

dzieci! Kiedy tam pojechaliśmy, rozdaliśmy dzieciom przybory szkolne i plecaki. Ale się cieszyły! Było widać, 

że dzieci u Tantin Katie (Cioteczka Katie –  bo tak nazywają ją miejscowi) są bardzo szczęśliwe i wreszcie 

znalazły dom. Byłoby dobrze, gdybyśmy mogli pomóc Cioteczce w jej misji.

Dominika: To właśnie dlatego pieniądze za nasze puszki będą dla dzieci Cioteczki Katie?

Pani Justyna: Tak, dla nas to niesamowicie mało. Mało, a dla nich dużo Powiedziałam, że może uda mi się 

kogoś poszukać w Polsce – i tak od razu pomyślałam sobie o was, o waszej szkole i o całym Luboniu, którego 

mieszkańcy zbierają puszki. Bo zbieracie tyle, że to by starczyło na utrzymywanie tego sierocińca. 

Dominika: Zbieraliśmy też w szkole mydło. Kto je otrzyma?

Pani Justyna:  Jest taka szkoła w Kamerunie w prowadzi Abong Bang. Tam uczy siostra Alicja Adamska. 

Pokazuje też dzieciom w szkole jak myć ręce mydłem. Z domu tego nie znają, nikt nie przestrzega higieny.  

Życie dzieci bardzo rożni cię od życia naszego, tam jednak dzieci ciężko pracują, najczęściej  noszą wodę. 

Myciu rąk mydłem uniknie wielu chorób. Dur brzuszny i biegunki w Afryce są śmiertelne.

Dominika: Zebraliśmy 120 kg mydła. Jak dotrze ono do Kamerunu? 

Pani Justyna: Wasze mydło, razem z 7 tonami zebranymi w Wielkopolsce, trafi pod Wrocław samochodami, 

tam znajduje się zaprzyjaźniona fundacja, która je zapadkowe w kontener i wyśle do Gdyni. Drogą morska uda 

się później do Duala – portu w Kamerunie i tam zostanie rozdzielone między potrzebujące miejscowości. 

Dominika:  To tu przywożą bydło z całej  Wielkopolski? A ślad byli  ci chłopcy w mundurach, który przed 

chwilą przyjechali razem z nami.

Pani Justyna: Oni przyjechali ze Środy Wielkopolskiej, z liceum o profilu wojskowym. 
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Dominika: Przez ostatni tydzień października zbieraliśmy też książki. Co się z nimi stanie? 

Pani Justyna: Pomysł zbierania książek pochodził też z mojej wyprawy do Kamerunie. Tam świeczka polska 

misjonarkę zajmuje się dziećmi, które nie służą  i są głuchonieme. Takie dzieci w Kamerunie  są pozbawione 

zupełnie opieki, a ona ma szkołę. Poprosiła o książki z obrazkami dla nich, bo dzieci bardzo lubią obrazki. Dla 

nich to takie okno na świat, telewizora nie mają, żyją bez prądu. 

Dominika: To dobrze, że mary dużo książek. Są takie o zwierzętach, z których dowiedzą się jakie żyją u nich 

i u nas.

Pani Justyna: Tam nie ma takich zwierząt, jak my sobie wyobrażamy, że powinny byś na tym kontynencie. 

Widziałam pancernika, którego pan zwoził w trzymał na kiju, żeby go sprzedać. Małpki też łapią i sprzedają. Są 

robaki – takie duże. Ludzie je jedzą. Opowiadała mi siostra, która tam pracuje, że jak jej kiedyś kury zdechły, to 

je  zakopała, ale przyślij jej studenci i jak się  dowiedzieli, to wykopali z ziemi  i zjedli. Pokaże ci, Dominika, 

zdjęcia chłopa z robakami. Dzieci, jak idą do szkoły, to zastawiają sidła na szczuty i jak wracają, to mają 

złapane. To jest dla nich jedzenia i bardzo się z tego cieszą, jak mogą się najeść.

Dominika: Dziękuję za te wszystkie informacje. Powiem o tym, co usłyszałam, w szkole.

Rozmawiała Dominika Galińska z kl. 4c, 

widoczna również na zdjęciu. 
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Piękna nasza Polska cała

Piękne labirynty. Labirynty skalne położone na wysokości  853 m n.p.m.  położone w południowo – 

zachodniej Polsce w Sudetach Środkowych w Górach Stołowych. Robią ogromne wrażenie. Ciekawostką jest 

ze nagrywali tu film Opowieści z Narnii: Książę Kaspian i Przyjaciel wesołego diabła.

Szczeliniec Wielki najwyższy szczyt (919 m n.p.m.) w Górach Stołowych. Szczeliniec Wielki, podobnie 

jak całe Góry Stołowe, zbudowany jest ze skał górnej kredy, głównie piaskowców ciosowych. Powstawały one 

w środowisku morskim. Należy on do Korony Gór Polski.
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Kudowa Zdrój miasto uzdrowiskowe w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. Blisko do 

Czech, Szczelińca, oraz Błednych Skał.

W 3 dni zwiedziłam te trzy miejsca. Są wyjątkowe i warto je zobaczyć .                              

Oliwia Tylka, kl. 4a

Śnieżka  -  najwyższy  szczyt  w  Karkonoszach  (według 

źródeł polskich 1602 m n.p.m., zaś według najnowszych pomiarów 

czeskich 1603 m n.p.m. i jednocześnie w całych Sudetach, a także 

najwyższy  szczyt  Czech,województwa  dolnośląskiego  i  całego 

Śląska.

Jest najwybitniejszym szczytem Polski. Śnieżka należy do 

Korony Europy,  Korony Gór  Polski,  Korony Sudetów  i  Korony 

Sudetów Polskich. Na jej szczycie zbudowano kilka obiektów służy 

obsłudze  ruchu  turystycznego,  kultowi  religijnemu,  jak  również 

obserwacjom meteorologicznym. Nazwa Śnieżka pochodzi z XIX 

wieku i wzięła się od przymiotnika śnieżna, czyli pokryta śniegiem.

Polską  nazwę  Śnieżka  wprowadzono  urzędowo  w  1949 

roku.

Wchodziłam na Śnieżkę godzinę, ale dla takiego widoku warto było:)

Marta Kurlus, kl.5b 

Ciąg dalszy pięknych prezentacji w następnym numerze
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Reporterzy Cieszkowianki informują !!!

W sobotę 17 października byłam w Escape Room Enigma w Poznaniu. Jest to o wiele lepsza zabawa, 

niż siedzenie przed komputerem, telewizorem czy z telefonem. Może być to super zabawa dla miłośników gier  

komputerowych, bo pobyt w tym miejscu przypomina taką grę, tylko że na żywo. Celem jest odnalezienie 

schowanych  dokumentów  czy  pilota  do  telewizora.  Jest  to  rodzaj  rozrywki,  który  zmusza  do  logicznego 

myślenia. Osoba w każdym wieku może tam wejść oraz miło spędzić czas. W pokoju jest bardzo dużo różnych 

kłódek  i  ukrytych  kluczy,  a  wszystkie  z  nich  prowadzą  do  wskazówek  jak  wyjść  z  pomieszczenia.  Na 

rozwiązanie wszystkich zagadek jest 60 minut. Byłam tam z mamą, tatą i bratem. Pokój nazywa się Enigma, bo  

jest to dawny pokój Mariana Rejewskiego, który był matematykiem i kryptologiem. Rejewski wraz z dwoma 

innymi matematykami złamał szyfr niemieckiej maszyny kodującej, o nazwie Enigma. Polecam, bo to świetna 

zabawa!

Kornelia Grzesiak, 4b
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Wycieczka do Nadleśnictwa Czeszewo

17 października 2015r.  chętni 

uczniowie klas 4 – 6 wraz z panią 

Urszulą Roszak i panią Bogumiłą 

Kurzawską oraz panem Michałem 

Szwackim  wyjechali  na 

wycieczkę  przyrodniczą  do 

Nadleśnictwa Czeszewo. 

Zwiedziliśmy  „Instalację 

rzeka”,  czyli  konstrukcję,  model 

rzeki.  Mogliśmy  aktywnie 

uczestniczyć  w  biegu  rzeki. 

Wlewaliśmy wodę do studzienki, 

obserwowaliśmy podnoszenie się 

poziomu  wody  w  rzece,  dolinę 

rzeczną, a nawet tamę bobrową. 

Po naszym wyjściu z niej, oglądaliśmy pewien eksperyment: zobaczyliśmy naturalne modele dwóch 

środowisk – leśny i górski.  Wlaliśmy trzy wiaderka wody do tych dwóch modeli  i  wywnioskowaliśmy, że 

w terenie górskim, nie zalesionym, woda szybciej wsiąka i wypływa, a na zalesionym są rośliny i korzenie 

zabierające wodę i zatrzymujące ją. W pobliżu zobaczyliśmy model Warty w „Poznaniu”, był wybetonowany 

i uregulowany przez ludzi.  Po przejściu na drugą stronę,  po drewnianym mostku, widzieliśmy rzekę,  która 

płynie, tak jak chce przyroda. Na koniec doszliśmy do sztucznego oczka wodnego, ujścia rzeki do „morza”.

Następnie  wybraliśmy się  na  krótki  spacer  po  lesie,  przeprawiliśmy się  promem łańcuchowym po 

Warcie. Znaleźliśmy się w rezerwacie przyrody „Mała Starucha”, gdzie rosły wspaniałe, kilkusetletnie dęby - 

„Kolosy Sienkiewicza”, ciekawe owady, miseczkowate hubiaki i żabę trawną. Na koniec wycieczki zjedliśmy 

kiełbaski przy ognisku.

Na  wycieczce  otrzymaliśmy  przewodnik  „Czeszewski  las.  Nadleśnictwo  Jarocin”  i  przypinki 

„Nadleśnictwo Jarocin”.

Uważam, że wycieczka była ciekawa. Najbardziej spodobały mi się różne osobliwości natury. Mieliśmy 

możliwość poczuć się jak obserwatorzy przyrody i uczestniczyliśmy w edukacyjnej przygodzie z biegiem rzeki.

Marta Przybysz, kl. 5b
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Przedstawiamy naszą nową gazetkę o koniach.

Będziemy tutaj pisać o rasach koni, będą również konkursy z nagrodami i zagadki. 

Zapraszamy  do czytania!

K l u b   K o n i k ó w

Informacje o Klubie Koników:

Klub  Koników  powstał  dzięki  pomysłowi   Alicji  Neumann  z  klasy  4c.  Przez  to 

została ona przewodniczącą Klubu. Obecna przy tym Dominika Galińska, zgadzając się 

na jej pomysł objęła funkcję zastępcy. 

Jak  już  było  wspomniane  Alicja  jest  przewodniczącą,  a  Dominika  jej  zastępcą. 

Członkiniami są Martyna Błażejczak z kl. 4c i Marta Przybysz z kl. 5b. 

Zasady Klubu:

1. Do Klubu mogą należeć tylko dziewczyny.

2. W Klubie nie wolno się kłócić.

3. Osoby z Klubu nie mogą mówić złych rzeczy o koniach.

4. Osoby z Klubu lubią konie.

5. Osoby z Klubu znają zasady.

Imiona w Klubie Koników:

Alicja – Apolla – rasa konia: pinto.

Dominika – Fryzja – rasa konia: fryzyjska. 

Martyna – Karmel – rasa konia: tinker.

Marta – Jula – rasa konia: tyennessee walker.

Jak się dostać do Klubu Koników?

Żeby  to  zrobić  należy  odnaleźć  w szkole  Alicję  Neumann z  kl.  4c.  Następnie  ją  o  to 

zapytać.
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Konie  PINTO
Jest to rasa pochodząca z USA. Ich wysokość wynosi od 130 – 170 cm. Zwykle są 

one srokate. Mają również wyraziste niebieskie oczy. Konie PINTO mogą być kucykami 

lub wierzchowcami. Te cięższe są idealne do zaprzęgów , a lżejsze do jazdy sportowej. W 

Europie przeważają mniejsze konie. Często pojawiają się w Westernach.                 

                        
Oto zdjęcia trzech członkiń klubu:

Dominika Galińska z kl. 4c

Alicja Neumann z kl. 4c 

Martyna Błażejczak z kl. 4c
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Konkurs na najładniejszy rysunek konia !!!
Nagrodami są: 

I miejsce – figurka klaczy kuca szetlandzkiego

II miejsce – figurka wałacha kuca szetlandzkiego

III miejsce – figurka źrebaka kuca szetlandzkiego
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Wszystkie prace zostaną opublikowane w gazetce szkolnej.

Rysunek konia prosimy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę. Prace 

można zostawiać w bibliotece szkolnej lub wysłać na adres Alicji Walenciak – Galińskiej: 

alicja.walenciak-galinska@sp2lubon.eu  Termin  do 18 grudnia 2015 r. 

Uwaga!

Ci, którzy chcieliby wziąć udział w następnym konkursie, w którym będzie można 

wygrać kalendarz z końmi niech na razie nie kupują kalendarza na kolejny rok.
Redaktor naczelny gazetki Klubu Koników 

Dominika Galińska, kl. 4c, która ma już konie w ogrodzie

mailto:alicja.walenciak-galinska@sp2lubon.eu
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                              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. 6c
Zastępca redaktora naczelnego: Kornelia Grzesiak, kl. 4b; Dominika Galińska, kl. 4c, 
Arkadiusz Plewa, kl. 6c

Korekta i skład komputerowy: Alicja Walenciak – Galińska

Pozostałe informacje w specjalnym wydaniu grudniowym


