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Walentynki 2016

„Serce za serce” ks. Jan Twardowski

O miłości mówimy, słyszymy, śpiewamy, czytamy.

Pewna dziewczynka oświadczyła się najpierw wujkowi:

Kocham wujku tylko ciebie,

jak szynkę na chlebie!

Potem oświadczyła się dziadkowi:

Gdybym była ogrodniczką,

dała bym ci kwiat z doniczką.

Ale chociaż nie mam kwiatka,

bardzo kocham swego dziadka.

(...)
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Zaczytana Cieszkowianka

Rys. Alicja Nowicka, kl. 6c
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Na platformie internetowej Junior Media powstał nowy projekt o nazwie Junior 

Krytyk. W ramach tego projektu pięć dziennikarek z naszej gazetki otrzymało po jednej 

książce, którą należało przeczytać, napisać jej recenzję i odesłać do Junior Media. Poniżej 

ich  prace.  Te  i  inne  napisane  przez  młodych  dziennikarzy  z  innych  szkół  można 

przeczytać na stronach Junior Media w zakładce Junior Krytyk.

 Recenzja książki  „Kim był Albert Einstein?”  Jess Braillier

Chciałabym polecić wszystkim książkę pt.: Kim był Albert 

Einstein? z serii Wielcy i sławni. Została ona wydana w 2015 r. 

w Warszawie. Autorem jest Jess Braillier, amerykański wydawca, autor 

i współautor książek dla dzieci i dorosłych.

Książka opowiada o życiu słynnego naukowca. Już na początku 

dowiadujemy się, że wyrzucono go ze szkoły średniej, a nauczyciele 

mówili, że nie odniesie żadnych sukcesów. Autor opisuje życie 

uczonego bardzo zabawnie, przedstawione historie są dodatkowo 

ciekawie pokazane na rysunkach –  są one czarno –  białe, ale mi to 

w niczym nie przeszkadzało. Przy okazji bardzo prosto wyjaśniono kilka 

ważniejszych myśli Einsteina. Dowiadujemy się, jak jego odkrycia 

wpłynęły na życie ludzi.

Miałam obawy, że książka będzie napisana trudnym językiem. Ale jest to książka o człowieku, który był 

naukowcem. Był też człowiekiem, który najbardziej lubił myśleć, a nie być w centrum uwagi, człowiekiem, 

który lubił muzykę, lubił pytać, poznawać, i uważał, że „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Wiedza jest 

ograniczona. Wyobraźnia ogarnia cały świat”.

Życie Alberta Einsteina było ciekawe, dlatego książkę czyta się bardzo dobrze i szybko. Dodatkową 

zaletą są duże litery, wspomniane rysunki i myśli Einsteina. Jest też interesujące zestawienie dat z życia 

naukowca i wydarzeń na świecie, np. Einstein urodził się w roku, w którym Thomas Edison wynalazł żarówkę. 

Muszę przyznać, że książka mnie „wciągnęła”, okazało się, że o nauce i odkryciach można pisać 

interesująco dla dzieci. Tę książkę poleca Pan Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernika, a ja się dołączam. 

Z pewnością chętnie przeczytam o innych Wielkich i sławnych. 

Agnieszka Borowska, kl. 4c
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Recenzja książki „Kim była Maria Skłodowska – Curie?” Megan Stine

Książka pt. „Kim była Maria Skłodowska – Curie” została 

wydana 13  października  2015  roku  w  Warszawie 

w wydawnictwie Pruszyński i S – ka. 

Jej autorką jest Megan Stine, która napisała ponad sto 

książek dla dzieci. Wśród nich jest doskonale znany w Polsce 

cyklu Bliźniaczki.  Ale przede wszystkim Megan Stine napisała 

wiele  biografii  z  serii  „Wielcy i  sławni”,  do której  należy też 

książka o pani Skłodowskiej –  Curie. 

Do książki „Kim była Maria Skłodowska – Curie”, jako 

pierwszej  z  serii,  dołączono  wkładkę  zawierającą  podobizny  i 

nazwiska siedmiu osób, które są bohaterami całej serii.  

Maria Skłodowska –  Curie jako młoda dziewczynka 

mieszkała w Polsce pod zaborem rosyjskim. Są w książce 

informacje o tym jak w jej rodzinie nienawidzono zaborców. 

Kiedy Maria i jej przyjaciółka  spotkały  jakiś rosyjskim pomnik, pluły na niego. Maria była szczególnie 

uzdolniona i bardzo chciała się uczyć, po skończeniu szkoły średniej chciała iść na uniwersytet, ale nie 

przyjmowano wtedy dziewcząt. Postanowiła się uczyć potajemnie, bo tak, jak ojciec chciała być naukowcem. 

Wreszcie udało jej się wyjechać do Paryża i tam studiowała. Ciężkie to były lata. Maria często głodowała. Czy 

warto było? Można dowiedzieć się z książki. Przełomem w życiu Marii było poznanie Piotra Curie, za  którego 

wyszła za mąż i z którym pracowała nad wynalazkami. Odkryła dwa pierwiastki: polon i rad. W książce można 

przeczytać, że ten pierwszy nazwała imieniem swojego kraju, bo Polonia to po łacinie Polska. Maria 

Skłodowska – Curie otrzymała dwie Nagrobny Nobla – warto przeczytać jak do tego doszło. 

Wydarzenia o których jest napisane w książce nie są czasem łatwe do zrozumienia, więc dobrze, że jest 

dużo ciekawych ilustracji, które wyjaśnią często treść. Na końcu jest też zestawienie wydarzeń z życia Marii 

i wydarzeń na  świecie. To też trochę pomaga. Można więc z przyjemnością przeczytać treść. Dobrym 

pomysłem jest też podawanie młodemu czytelnikowi notatkowych informacji np. o Nagrodzie Nobla, 

pierwiastkach chemicznych albo znanych ludziach, którzy pracowali z panią Marią. Watko więc aby młodzi 

ludzie sięgnęli po tę książkę.

Uważam, że ta książka jest ciekawa, mówi o ogromnych odkryciach. Jednak osobiście żal  mi pani 

Marii, bo kiedy  odkryła polon i rad przez cały czas jej rzeczy były radioaktywne, nawet  po stu latach nie 

można było ich bezpiecznie dotykać. Niestety, aby czegoś dokonać, czasami trzeba dużo poświęcić. 

                                                                                                            

 Dominika Galińska, kl.4c
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Recenzja książki pt. „Kim był Thomas Alva Edison?” Margaret Frith

Książka pt.  „Kim był Thomas Alva Edison?”  w 

języku angielskim (czyli oryginalnym) została wydana 

29 grudnia w 2005 r., w Polsce zaś 13 października 

2015 roku. Wtedy opublikowało ją  wydawnictwo 

Prószyński i S-ka. Autorką tego dzieła jest Margaret 

Frith – pisarka mieszkająca w Nowym Jorku.

Bohater –   Thomas Alva Edison –  to jeden z 

najbardziej pomysłowych twórców w historii.  Al - tak 

go nazywano w domu –  swoją pierwszą pracę podjął 

jako gazeciarz w wieku dwunastu lat. Całe życie był 

bardzo ambitny i ciągle starał się czegoś nowego 

nauczyć. Pracował bardzo dużo i  swoje pomysły 

ulepszał. Tak było od dzieciństwa. Wtedy już miał 

wiele ciekawych pomysłów i bardzo lubił robić 

eksperymenty. Pewnego dnia pomieszał wodę i robaki, 

a płyn, który powstał z tej obrzydliwej mieszanki dał 

do wypicia sąsiadce. Al nie był złośliwy, a jedynie 

chciał się przekonać czy dziewczyna zacznie latać tak, jak ptaki, które się żywią tym pokarmem. Ale sąsiadka, 

zamiast unieść się w powietrze, o dziwo, zwymiotowała. Pewnego dnia, ku przerażeniu rodziców, siedmioletni 

Al zachorował na szkarlatynę. Kiedyś była to groźna choroba. Po wyzdrowieniu pogorszył mu się słuch. 

Skutkiem tego Al mniej uważał na lekcjach, więc jeden z nauczycieli nazwał go tumanem. Po tym wydarzeniu 

mama chłopca zabrała go ze szkoły i postanowiła uczyć samodzielnie w domu. Już wtedy Al czytał naukowe 

książki i pracował wiele godzin dziennie.  Tworzył różne rzeczy i choć na swojej drodze spotykał wiele 

przeszkód, nie zrażał się nimi. Jak mówił „geniusz to jeden procent natchnienia i dziewięćdziesiąt dziewięć 

procent wysiłku”. Warto przeczytać więcej informacji o sławnym wynalazcy. Z pewnością zaciekawią one 

młodych uczniów.   

Książka ta jest bardzo wciągająca. Zawiera dużo obrazków, które przedstawiają rodzinę, sposób budowy 

niektórych urządzeń i sceny z życia Edisona. Poznajemy w niej też inne sławne postacie z czasów jego życia. 

Książka została napisana tak ciekawym językiem, że kiedy zaczęłam ją czytać nie chciałam w ogóle przestać. 

Gdyby Edison żył nadal, bardzo chciałabym go poznać. Teraz nie raz sobie o nim przypomnę, kiedy zapalę 

żarówkę w pokoju.

Kornelia Grzesiak, kl. 4b
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Recenzja książki pt. „Na tabliczkę sposób nowy, sama wchodzi ci do głowy”  

Adriana Markowskiego

Książka pt. „Na tabliczkę sposób nowy, sama wchodzi ci do głowy”  Adriana Markowskiego, którą 

ilustrował Dariusz Wójcik, wydana została przez  Prószyński  Media Sp. z o.o. w Warszawie w 2015 roku. 

Adrian Markowski  jest dziennikarzem, autorem opowiadań i piosenek. Napisał „Niebo nad Caryńską”, 

„Sąsiady”, „Uślubieni”. Mieszka w Warszawie.

Książka pt. „Na tabliczkę sposób nowy, sama wchodzi ci do głowy” napisana została dla dzieci „które 

zaczynają swoją przygodę z matematyką”. Zawiera dużo ilustracji, nad którymi można odczytać krótki 

wierszyk z tabliczką mnożenia, łatwy do zapamiętania. Wierszyki mówią o zwierzątkach, roślinach i jedzeniu. 

Ładnie się rymują i mają dużą, grubą czcionkę. Ilustracje są śmieszne, duże i kolorowe. Na dole strony 

pokazano działanie z mnożenia i wynik. Na końcu książki jest napisana cała tabliczka mnożenia liczbami.  

Temat książki zaciekawi pierwszoklasistów i drugoklasistów, bo uczy matematyki w zabawny sposób. 

Język łatwo zrozumieją nawet przedszkolaki.  Akcja książki jest pomysłowa i można się długo zastanawiać nad 

każdą historyjką.

Moim zdaniem ta książka jest bardzo ciekawa i dzięki niej szybko zapamiętam tabliczkę mnożenia. 

Wierszyki są miłe. Ilustracje są ciekawe i wesołe. Najmilszym dla mnie obrazkiem jest ten, który pokazuje 

skaczącego zajączka i pozostałe zajączki ukrywające się w trawie. Obok można przeczytać wierszyk: 

„Skakały zajączki po porannej rosie. 

Cztery razy siedem to dwadzieścia osiem”.

Zaś najśmieszniejszy według mnie obrazek to ten, na którym z tyłu, za konikami na biegunach, widać 

ślady bosych stópek, a u góry widnieje wierszyk:

„Dwa konie zgubiły po cztery podkowy.

Wykuje im kowal osiem podków nowych”.

Tylko jedna ilustracja wydała mi się straszna – jak zielony groszek odgryza czyjś palec. 

Joanna Przybysz,  kl. 1b
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Recenzja książki pt. „Bajki” Beaty Krupskiej

W książce pt. „Bajki” napisanej przez Beatę Krupską, wydanej w Wydawnictwie Prószyński Media Sp. 

z o.o. w Warszawie w 2015 roku, znajduje się jedenaście ciekawych, mądrych i oryginalnych bajek.

Beata Krupska jest polską pisarką książek dla dzieci i młodzieży, autorką książek: „Bajki”, „Jadąc 

tramwajem na targ niewolników”, „Opowieść o Agatce”, „Przygody Euzebiusza”, „Sceny z życia smoków” a 

także scenarzystką i autorką dialogów do seriali animowanych: „Podróże do bajek” i „Sceny z życia smoków”. 

Zbiór bajek Beaty Krupskiej zawiera historie  wesołe –  rozweselające nawet najmłodsze dzieci oraz 

opowieści smutne, skłaniające do przemyśleń. Bajki rozweselające to: „Księżniczka i Smok”, „Król Szczur”, 

„Bajka o rycerzu i o Królu”, „Bajka o Rybaku i Złotej Rybce”, „Mucha i Pająk”, „Bajka o Królewnie, która nie 

mogła spać” oraz „Kozy i barany”. Ich bohaterami są, dobrze znane nawet najmłodszym, postaci z klasycznych 

bajek: król, królewna, rycerz i smok, rybak, złota rybka i czarownica, a także zwierzęta: szczurki i orzeł, mucha 

i pająk, kozy i barany. Do opowieści smutnych, refleksyjnych można zaliczyć: „Mały Chłopak i Duża Kula”, 

„Dżdżownice w dżdżysty dzień”, „Miasto Ptaków”  oraz „Szklany Człowiek”. Mają one dziwnych, 

abstrakcyjnych bohaterów. Są nimi: Mały Chłopak i Duża Kula, dwie dżdżownice – jedna niebieska, a druga 

gruba i krótka oraz elokwentny Kornik Sześciozębny; ptaki, które „zamiast skrzydeł miały ręce”  i Szklany 

Człowiek. Jednak zarówno wesołe, jak i smutne bajki przekazują nam ważny morał. Z książki tej możemy 

dowiedzieć się m.in. że: nawet jeśli ktoś wydaje się nam zwyczajny, to może być on bardzo mądry, co okazuje 

się w dramatycznej sytuacji; „nie każdy król jest dziadkiem, ale każdy dziadek jest królem”; trzeba uważać na 

to, co się mówi, bo może się to spełnić; „w domu każdy powinien być Dobrą Wróżką”; „ lepszy przyjaciel od 

obiadu”; jeśli się kogoś nienawidzi, wówczas swoje zajęcia wykonuje się gorzej; oraz że  nie warto tracić czasu 

na kłótnie i wymyślanie sposobów dokuczania, bo miłość i tak zwycięży!

„Bajki”  pisane są potocznym, codziennym, zrozumiałym dla uczniów szkoły podstawowej językiem. 

Tematyka w różnych bajkach dotyczy różnych spraw życiowych: miłości, przyjaźni, pomocy innym i dlatego 

jest interesująca dla młodszych i starszych czytelników. Akcja jest pomysłowa. Niektóre z tych bajek czyta się z 

uśmiechem na ustach, inne powodują, iż czytelnik zadaje sobie pytanie: „Dlaczego tak się stało i czy można tę 

sytuację jakoś zmienić – naprawić?”. 

Książka mi się bardzo spodobała, ponieważ są w niej ciekawe i mądre historie pełne zabawnych 

sytuacji, które skłaniają do zastanowienia i mają zaskakujące zakończenie. 

Bajki ozdabiają bogate, liczne i ciekawe ilustracje, które dokładnie 

przedstawiają pewien fragment tekstu. Wszystkie bajki z tego zbioru mnie 

zainteresowały, ale za najpiękniejsze uważam: „Księżniczka i Smok”, „Król 

Szczur”, „Bajka o Królewnie, która nie mogła spać”  i „Szklany Człowiek”. 

Treść tych opowieści najbardziej mnie zaciekawiła. 

Marta Przybysz, kl.5b
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Zagadki
Sindbad Żeglarz

Sindbad, bohater baśni z Księgi tysiąca i jednej nocy, w trakcie jednej ze swoich podróży trafił na dwór 

króla Miraża. Jak co roku, w dniu swoich imienin król zadał poddanym zagadkę. Za odgadnięcie obiecywał 

księżniczkę za żonę oraz pół królestwa. Pierwszą osobą, która znalazła rozwiązanie, był Sindbad. Dzięki 

żeglarskiemu doświadczeniu wiedział: Jaka pogoda pomimo pogody zwiastuje klęski, nieszczęścia i szkody? 

Sprytny hobbit

J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem

Bilbo, hobbit znany m.in. z Władcy Pierścieni, zgubił się w Górach Mglistych i trafił na szkaradne 

stworzenie zwane Gollumem. Aby bezpiecznie przejść przez jaskinię i nie zostać zjedzonym, musiał wygrać 

pojedynek za zagadki. W rozdziale 5: Zagadki w ciemnościach są one przytoczone. 

Zagadka zadana przez Golluma:
Korzeni nie widziało niczyje oko,
A przecież to coś sięga bardzo wysoko,
Od drzew wybujało wspanialej,
Chociaż nie rośnie wcale. 

Odpowiedź: góra.

Zagadka zadana przez Bilba:
W czerwonej stajni trzydzieści białych koni
Kłapie, tupie, a czasem ze strachu dzwoni. 

Odpowiedź: zęby.

Zagadka zadana przez Golluma:
Nie ma skrzydeł, a trzepocze,
Nie ma ust, a mamrocze,
Nie ma nóg, a pląsa,
Nie ma zębów, a kąsa. 

Odpowiedź: wiatr.

Zagadka zadana przez Bilba:
Oko, co tkwiło w niebieskiej twarzy, ucieszyło się ogromnie,
Gdy zobaczyło w zielonej twarzy drugie oko.
„Ono jest zupełnie podobne do mnie,
Tylko że błyszczy nisko, a ja wysoko”. 

Odpowiedź: słońce i stokrotka.

Zagadka zadana przez Golluma:
Nie można tego zobaczyć ani dotknąć palcami,
Nie można wyczuć węchem ani usłyszeć uszami,
Jest pod górami, jest pod gwiazdami,
Pustej jaskini nie omija,
Po nas zostanie, było przed nami,
Życie gasi, a śmiech zabija. 

Odpowiedź: ciemność.
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Zagadka zadana przez Bilba:
Pudełko bez zawiasów, klucza ani wieka,
A przecież skarb złocisty w środku skryty czeka. 

Odpowiedź: jajko.

Zagadka zadana przez Golluma:
Nie oddycha, a żyje,
Nie pragnie, a wciąż pije. 

Odpowiedź: ryba.

Zagadka zadana przez Bilba:
Beznogi leży na jednonogim,
dwunogi siedzi na trójnogim,
a czworonóg dostanie resztki.

Odpowiedź: ryba na małym stoliku, człowiek na trójnogim stołku, a kot dostanie ości.

Zagadka zadana przez Golluma:
Coś, przed czym w świecie nic nie uciecze,
Co gnie żelazo, przegryza miecze,
Pożera ptaki, zwierzęta, ziele,
Najtwardszy kamień na mąkę miele,
Królów nie szczędzi, rozwala mury,
Poniża nawet najwyższe góry. 

Odpowiedź: czas.

Gollum przegrał i musiał dotrzymać słowa, bo „gra w zagadki uświęcona jest starożytną tradycją i nawet 

najbardziej przewrotne stwory nie ważą się w niej oszukiwać”.

https://zagadkowcy.wordpress.com/category/historia-zagadek/ 

https://zagadkowcy.wordpress.com/category/zagadki-tekstowe/gry-slow/

Zagadki, które rozwiązał Adaś Cisowski – Szatan z 7 klasy:
– wykrył sposób odpytywania profesora Gąsowskiego z historii; 
– odnalazł osobę, która zjadła jego lody;
– rozwiązał zagadkę z zaginięciem stu złotych;
– wyjaśnił kradzież wiecznego pióra;
– rozwiązał szyfr Dan. Al. Inf. C. III. 10-11;
– rozwiązał zagadkę z malowanymi brodami (jedna w lustrze a druga na obrazie) i odkrył skarb.

Zagadki Adama Cisowskiego spisali:

 Felek Tarent, Kacper Kaźmierczak i Arek Plewa z kl. 6c.
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Recenzja książki pt. „Na przykład Małgośka”

Dzisiaj  chciałabym Wam polecić  zabawną,  a  zarazem ciekawą książkę  Pawła  Beręsewicza  pt.  „Na 

przykład Małgośka”, wydaną przez Wydawnictwo Literatura w Łodzi w 2012 roku.

Autor książki – Paweł Beręsewicz to tłumacz i autor wielu książek dla dzieci i młodzieży m. in.: seria  

o rodzinie  Ciumków,  powieści  „Jak  zakochałem  Kaśkę  Kwiatek”  oraz  „Kiedy  chodziłem  z  Julką  Maj”. 

Otrzymał on wiele  nagród i  wyróżnień za swoje dzieła,  a najważniejsze z  nich to:  Nagroda Literacka im. 

Kornela Makuszyńskiego, Nagroda Literacka miasta Warszawy oraz nagroda w II Konkursie Literackim im. 

Astrid Lindgren.

Książka pt. „Na przykład Małgośka” opowiada o dziesięcioletnim Robercie wyjeżdżającym na swój 

pierwszy w życiu obóz tenisowy. Przeżywając ciekawe przygody, uczy się samodzielności i odwagi. Poznaje 

kolegów, z którymi czasami trudno sobie poradzić, ale również zapoznaje się z fajną dziewczyną – Małgośką – 

z którą wspólnie rozwiązują obozową zagadkę.

Tematyka utworu dotyczy codziennych, obozowych sytuacji. Akcja książki jest wartka i pomysłowa, 

a bohaterowie porozumiewają się potocznym, młodzieżowym językiem, jednak czasem używają wulgarnych 

słów.

Lekturę poleciłabym wszystkim, którzy lubią poczuć mały dreszczyk na plecach, a także tym, którzy 

uwielbiają  pośmiać  się  z  dowcipów i  śmiesznych sytuacji.  Moim zdaniem historia  ta  może zainteresować 

zarówno dziewczynki, jak i chłopców w wieku od 8 do 12 lat.

Marta Przybysz, kl. 5b 
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Opowiada Julia Jankowiak z kl. 6c

Daj, nauczę cię marzyć !!!

To był  sobotni poranek. Ptaki wyśpiewywały najpiękniejsze pieśni – zdzierając przy tym swój cień 

tajemniczości. Kornelia właśnie spała – z książkami u boku.

Dzięki książkom naprawdę dużo się nauczyła – pisać, czytać, jak i marzyć.  Była przez to w szkole 

mocno wyśmiewana – jak można czytać coś innego,  niż  tematy na Facebook’u ?!  Książki?  To przecież 

przestarzałe! Jak można to skomentować, tak przy okazji? Komentarzem? Nie, recenzją! Ja sama nie dziwię się 

jej, że miała ich wszystkich komentujących serdecznie dość, ba, olewała ich.

Lecz pewnego dnia poznała chłopaka – Piotra. Był dość zwykłym chłopakiem – w miarę dobrze się  

uczył,  miał  dużo zaufanych kolegów, ale czegoś mu naprawdę w życiu brakowało,  choć sam nie wiedział 

czego. Czasem budził się pośrodku nocy, ze świadomością, że czegoś mu naprawdę mocno brak. Dlatego też 

zauważył potencjał w Korneli – cicha, spokojna, inteligenta i skryta w sobie dziewczyna, która ma bardzo słaby 

kontakt z rówieśnikami.

Pewnego grudniowego dnia, gdy na dworze było wręcz biało, podszedł do niej, gdy czytała ,,W lustrze  

snów’’. Usiadł koło niej,  a ona zdziwiona, ale mało zaciekawiona tą sytuacją spojrzała na niego, po czym 

powróciła do czytania. 

– Cześć, jestem Piotr.

– Czytasz coś? – Bąknęła coś pod nosem.

No przecież ! Tego mu było potrzeba ! Książki !

– Nie – odparł, zanim mu przerwała – ale chciałbym się nauczyć.

– Nie umiesz czytać..? - zdziwiła się dziewczyna.

– Umiem, ale… To nie to samo. Czytanie książek, a postów na Facebook’u… Eh…

– Spokojnie, mogę cię nauczyć, ale najpierw muszę cię nauczyć marzyć. – Wyciągnęła z kieszeni telefon, 

po czym puściła piosenkę Imagine Dragons – Dream.

– Nie, słucham raczej popu, yyy, jak masz na imię …? – nieśmiałość zapytał Piotr.

– Kornelia. To jest rock, bardzo piękny gatunek muzyczny. A ta piosenka opowiada o marzeniach – snach.

– Dzięki za polecenia. A tak poza tym, co czytasz? 

– Czytam książkę o snach – odpowiedziała Kornelia.

– Ok… Dobra, ja muszę iść. Pa! – szybko wyrecytował chłopak.

– Żegnam.
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Po czym oddalił się szybkim krokiem, jakby przerażony tą całą sytuacją. Rock, książki, marzenia, sny?! 

Nie, to nie może być dla niego!

W końcu wrócił do domu. Rozmyślał … A potem poszedł do mamy, po pieniądze.

– Cześć mamo! – zagadnął.

– Hej Piotruś, jak tam w szkole?

– A w miarę normalnie – wzruszył ramionami – potrzebuje 30 złotych.

– Na co aż tyle? – Zdziwiła się jego mama.

– Chciałem kupić sobie książkę…

– To chodź, pojedziemy razem!

Piotr  wrócił  z ,,Małym Księciem’’,  z poczuciem, że tego właśnie mu było potrzeba.  Przysiadł przy 

biurku, zapalił sobie lampkę i zaczął czytać. 

W tym samym czasie, Kornelia kończyła czytać swoją książkę i zaczęła czytać ,,Rose’’. Myślała trochę 

o Piotrze – zdziwił ją sam fakt, że ktoś się do niej chciał odezwać, a że pierwszą osobą będzie chłopak – o tym  

by nawet nie pomyślała! Oczywiście, nie chciała miłości, jak z ,,Pajączka na rowerze’’, ale sam fakt, że mogła z 

kimś pogadać, dawał jej sporo satysfakcji. 

Następnego dnia w szkole, spotkała się z Piotrem i zaczęli gadać na temat ,,Małego Księcia’’, gdzie ma 

jakie zagadki, co skrywa, itp. Dość dobrze się zrozumieli – Kornelię zdziwiła fantazja kolegi jak i fascynacja tą 

książką.

– Kornelia?

– Tak, Piotr? Coś się stało?

– Chciałabyś może, no nie wiem… Nauczyć mnie marzyć?

– Ale przecież potrafisz.

– Jak to ? – zdziwił się Piotr. 

– Przeczytałeś książkę, w której głównym tematem były zachcianki, dziwoty księcia. A czy zachcianki to 

nie są rzeczy, które bardzo chcielibyśmy mieć?

– No w sumie… Ale i tak by mi się przydała taka lekcja.

– Ok. To u Ciebie pod blokiem? –Wybąkała cicho.

– Nie, spoko. Przyjdę po ciebie – uśmiechnął się – tylko zabierz książki!

Kornelia jakoś dziwnie czuła się z myślą, że ktoś chciał z nią wyjść. To było jej pierwsze wyjście od 

czasów, gdy była w przedszkolu. Poprawiła włosy, przebrała się i wyszła.

W czasie spotkania zaprzyjaźnili się. Dużo się śmiali. Kornelia opornie, choć skutecznie nauczyła Piotra 

marzyć.

A najtrudniejsze z tego opowiadania jest wyciągnąć morał: mole książkowe przyciągają się mocniej niż 

atomy w naszym ciele. Nawet jeśli są daleko od siebie, zawsze się znajdą.
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Praca Julii została opublikowana na łamach czasopisma Viktor Junior.
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Konkurs dla wszystkich zaczytanych uczniów Cieszkowianki 

 rozstrzygnięto już w grudniu, ale jeszcze warto obejrzeć resztę prac 

i przeczytać co uczniowie napisali !
Dominika Galińska z kl. 4c napisała:  Ten rysunek przedstawia jak Maksi odnajduje swoją prawdziwą  

właścicielkę Martę. Wtedy też opuszcza Joasię. To wydarzenie pochodzi z książki pt. „Maksio szuka domu”  

Holly Webb. 

Arek  Plewa  z  kl.  6c  wykonał  ilustrację  do  książki  Zbigniewa  Nienackiego  pt.  Pan  Samochodzik 

i człowiek z  UFO.  Obrazek przedstawia  rejs  pana  Samochodzika  jachtem La  Phoma.  Są  na  nim też  jego 

współpracownicy.
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Marta Przybysz z kl. 5b przeczytała książkę 

Noskawery Pawła  Beręsewicza.  Główna  bohaterka 

Zuzia marzy o noskawerze. Dostaje go pod choinkę 

od babci...

Lena Janicka z kl. 3d wykonała ilustrację 

konia Pioruna.



Nr 7 (61) luty 2016r.        Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                         16



Nr 7 (61) luty 2016r.        Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                         17

Julia Jankowiak z kl. 6c przedstawiła scenę z książki Opowieści grozy wuja Mortimera autorstwa Chris 

Priestley dotyczącą rozdziału pt. Dżin. 
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Oliwia  Książek  z  kl.  1e  zilustrowała  fragment  książki  Disneya 

Mała Syrenka.  Na ilustracji  widnieje główna bohaterka Arielka i  jej 

przyjaciel Florek. Arielka czesze się widelcem, który myślała, że służy 

do układania włosów.

*******

Historia  Zwiadowcy: Ruiny Corlanu toczy się w królestwie Aralues, a dokładniej w lennie Redmont. 

Opowiada o Willim, chłopcu – miejscowym sierotce. Jest już prawie dorosły. Baron Alard zamieża przyuczyć 

go do jakiegoś zawodu. Pewnego razu Will zakrada się nocą do biura barona, by przeczytać pewne ważne 

dokumenty.  Zostaje  jednak przyłapany przez  tajemniczego  Halta,  który wypuszcza  go  za  dnia.  Will  musi 

nauczyć się strzelać z łuku, rzucać nożem i strzelać z łuku tak, aby nikt go nie zauważył. Nadchodzą jednak 

ciężkie czasy, więc Will i Halt ścigają pewnego szlachcica, który sieje niepokój w królestwie ...
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Piękna  nasza  Polska  cała
Wędrówki po Gminie Lipie oraz wizyta w Byczynie – wrzesień 2015r

MURY OBRONNE

Wieś Dankowo w gminie Lipie, położona w dolinie Liswarty.

Wzmiankowana  w  1217  r.,  zawarto  tu  wtedy  układ  między 

księciem  krakowskim  Leszkiem  Białym,  wrocławskim  Henrykiem 

Brodatym i poznańskim Władysławem Laskonogim. W 1267 r. odbył 

się  tutaj  synod  prowincjonalny,  zwołany  przez  arcybiskupa 

gnieźnieńskiego Janusza. Od poł. XVI w. własność Warszyckich, gościł 

tu król Zygmunt III Waza w czasie rokoszu Zebrzydowskiego (1606-

09). W 1655 r. drogą układów udało się obronić wieś przed Szwedami.

Pierwsze  budowle  obronne  na  prawym  brzegu  rzeki  Liswarty 

powstały zapewne ok. XV wieku. Jednakże potężną bastionową fortecę 

wzniósł  tu  późniejszy  kasztelan  krakowski  Stanisław  Warszycki  w 

pierwszej  połowie  XVII  wieku.  Mury  miały  kształt  wydłużonego 

czworoboku z bastionami w narożach. Na jednym z krótszych boków 

znajduje się  dwukondygnacyjna brama wjazdowa.  Na dłuższym boku,  od strony największego zagrożenia, 

znajduje się jeden potężny bastion. Twierdza uchodziła za tak potężną, że w czasie potopu wojska szwedzkie 

nawet nie próbowały jej atakować.

Mury obronne zachowały się w znacznej mierze do naszych czasów, jednakże niewiele wiadomo na 

temat  zabudowań  znajdujących  się  wewnątrz  murów.  Dziś  znajduje  się  tam  kościół  oraz  ruiny  budynku 

mieszkalnego.

Gminna wieść niesie, iż niegdyś władał w Dankowie Stanisław Warszycki. Potężny magnat dzierżący 

najpierwsze  urzędy  w  Rzeczpospolitej  i  właściciel  olbrzymiej  fortuny.  Niestety,  sercem  jego  targały 

namiętności równie wielkie jak fortuna. Zasłynął więc jako okrutnik i zazdrośnik. Był postrachem dla swoich 

poddanych,  których  gnębił  niemiłosiernie  i  najmniejsze  objawy niezadowolenia  bezwzględnie  tłumił.  Gdy 

pewnego razu dowiedział się, że do jego pięknej żony przybył jakiś młody człowiek uwierzył plotce, że to jej  

kochanek. Oszalały z zazdrości, w straszliwym gniewie udał się do budynku, w którym nieświadoma niczego 

para miała spotkanie, podłożył ładunek prochowy i wysadził wszystko w powietrze grzebiąc nieszczęsnych pod 

gruzami własnego zamku. Do dziś można w okolicy Dankowa usłyszeć tętent konia i zobaczyć jeźdźca bez 

głowy,  ubranego  po  pańsku  dosiadającego  dorodnego  rumaka,  którego  kopyta  nie  pozostawiają  żadnych 

śladów. Powiadają, że to właśnie kasztelan Warszycki nawet po śmierci zazdrośnie strzeże swoich włości.
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DWÓR W LIPIU

Dwór  został  zbudowany w XVIII  wieku.  Na  przełomie  XVIII  i  XIX stulecia  majątek  pozostawał 

w posiadaniu hrabiego Klemensa Ponińskiego. Następnie dwór nabywa Maurycy Mittelstaedt, którego córka 

wyszła za Aleksandra Steinhagena.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W  ten  sposób  Lipie  stało  się  własnością  tej  zasłużonej  rodziny  przemysłowców.  Steinhagenowie 

wywodzili się z Westfalii. To on przebudował budynek, zmodernizował również całe gospodarstwo. Przez Lipie 

przebiega niebiesko znakowany Szlak Rezerwatów Przyrody.

Najciekawszą  inwestycją  było  założenie  grawitacyjnego  wodociągu 

zaopatrującego w bieżącą wodę (za stawu) obiekty folwarczne. By system ten mógł 

działać  niezbędna  była  wieża  ciśnień  z  pompą  tłokową.  Ta  drewniana,  unikalna 

wieża  (o  wys.  6  m)  jest  do  dzisiaj  zachowana  w  parku.  Po  wojnie  majątek 

Steinhagenów przejęła Spółdzielnia Rolnicza i dewastowany systematycznie dworek 

(przerobiony na kino wiejskie a następnie przedszkole) przeznaczono w 1974 r. do 

rozbiórki.  Uratował go jednak znany z telewizji prof. Wiktor Zin (dziekan wydz. 

architektury 

Politechniki 

Krakowskiej). 

Na  początku  XXI  w.  ten  najpiękniejszy 

w Regionie  staropolski  dwór  został 

ponownie  odnowiony  –  jako  prywatne 

siedlisko, ale ostatnio znowuż wygląda na 

opuszczony.
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MAKIETA PAŁACU POTOCKICH    Wieś Parzymiechy

Obok tulipanowca znajduje się makieta pałacu Potockich pamiątka 

dawnej świetności nieistniejącego już fizycznie budynku. Wykonana 

została przez pacjentów zakładu odwykowego między 1979 a 1987 r. 

Jednoznaczne  potwierdzenie  istnienia  dworu  w  Parzymiechach 

pochodzi z 1839 r.

Wówczas układ wsi i dróg zbliżony był do współczesnego. Jedynie 

droga  z  Lipia  do  Jaworzna  przebiegała  przez  środek  terenu,  na 

którym obecnie znajduje się park pałacowy. Istniał również staw w 

kształcie półksiężyca. Od strony południowej, do stawu przylegał rozległy plac, z zabudowaniami dworskimi. 

Wokół  dworu  były  ozdobne  założenia  zieleni,  o  czym świadczy sztucznie  nasadzony tulipanowiec 

amerykański datowany na okres miedzy 1830 a 1850 rokiem.

Silny rozwój wsi nastąpił w XIX w. kiedy to właścicielem był Ludwik Walewski. W czasie powstania 

styczniowego w warsztatach majątku wyrabiano broń dla powstańców, zaopatrywano ich w żywność, leczono 

rannych.  Po  upadku  powstania  kozacy  otoczyli  parki  i  dwór  chcąc  ująć  Ludwika  Walewskiego.  Jednak 

z pomocą  swoich  pracowników  udało  mu  się  uciec.  Za  czasów  panowania  Walewskich  do  Parzymiech 

sprowadziło się kilka rodzin. Założyli oni osadę nad stawem przy drodze z Kleśnisk do Napoleona. W 1865 r. 

Ludwik Walewski sprzedał dobra parzymieskie niemieckiemu baronowi von Klitzing.

W latach 1891-39 właścicielem dóbr parzymieskich była rodzina Potockich. Potoccy założyli tu park 

w stylu angielskim. Obejmował on również teren położony na zachód od istniejących zabudowań dworskich, 

a zamieszkiwany przez  ludność  chłopską.  W późniejszych  latach  teren  dworski  wydzielono z  obszaru  wsi 

poprzez otoczenie go murem.

Władysław  Potocki,  z  wykształcenia  inżynier  rolnik,  przywrócił  dawną  świetność  temu  miejscu. 

Wybudował  okazały  pałac  w  stylu  barokowym,  oficynę,  łazienki,  szkołę  powszechną,  przedszkole.  Dla 

pracowników majątku wzniósł czworaki zaopatrzone w energię elektryczną z własnej elektrowni. Jednocześnie 

rozbudował  i  wzbogacił  w  nowe  elementy,  zaniedbany  przez  poprzednika  park.  Z  upływem  lat  majątek 

Potockich  powiększał  się.  Oprócz  parku  i  pałacu  w ich  posiadaniu  były:  plantacje  chmielu,  stawy rybne, 

stadnina koni, młyn, tartak, cegielnia, bażanciarnia, gorzelnia.

Po śmierci Władysława Potockiego w 1924 r.  rozpoczyna się powolny upadek majątku.W czasie II 

wojny  światowej,  w  wyniku  bombardowania  częściowo  zniszczony  został  pałac  Potockich  oraz  budynki 

gospodarcze. Po przejściu linii frontu, ludność, która wróciła do wsi znalazła schronienie w pałacu i oficynie. 

Od 1940 r.  budynki parku zostały zajęte  przez generała SS Otto Schmelda.  Z jego inicjatywy,  (a kosztem 

mieszkańców wsi),  część  infrastruktury gospodarczej  majątku  została  odbudowana.  W 1941 r.  na  miejscu 

wozowni i stajni cugowej Niemcy zbudowali baraki obozu pracy przymusowej. Pałac nie został zburzony przez 

Niemców, ale zniszczeniu uległo jego wyposażenie.
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Od stycznia 1945 r. kontrolę nad majątkiem przyjęła Armia Czerwona. W 1946 r. oficyna pałacowa 

została przekazana na cele szkolnictwa rolniczego. Poza tym mieściła się tam również szkoła powszechna,  

biura Nadleśnictwa.  29 grudnia  1948 r.  pałac został  przekazany na potrzeby gminy Lipie  z  zastrzeżeniem 

szybkiej  rozbiórki  i  oczyszczenia  terenu  z  gruzu.  Pałac  został  rozebrany,  a  uzyskany  materiał  został 

wykorzystany do budowy nowych budynków na terenie  gminy.  Teren majątku (park,  ogrody zabudowania 

gospodarcze) zostały później podzielone między kilku użytkowników np. straż pożarną, szkołę, spółdzielnię 

gminną. Od lat 90-tych XX w. park ulega stopniowemu zniszczeniu. Zarasta staw, alejki spacerowe, zaniedbane 

jest zadrzewienie parku. Obecnie na terenie parku i w jego okolicy odbywają się zawody sportowe dla dzieci i 

dorosłych – biegi im. T. Hopffera.

BYCZYNA

Byczyna  to  niewielkie,  zabytkowe  miasteczko  na  północy Opolszczyzny  –  jedna  z  największych  atrakcji 

województwa. Otoczone jest, niemal w  całości zachowanymi, ceglanymi murami miejskimi, dzięki którym 

nazywane jest czasem "opolskim Carcassonne" na cześć słynnego grodu we Francji.

Historia Byczyny sięga zamierzchłych czasów. Była ważnym grodem już we wczesnym średniowieczu. 

Dokładna data nadania jej praw miejskich nie jest znana - mógł to być rok 1228. W XIV w. była krótko pod 

panowaniem Kazimierza Wielkiego,  który oddał  ją  królowi czeskiemu Karolowi IV aż  wreszcie  rozkwitła 

w rękach Ludwika I brzeskiego. Wiek XV i połowa XVI w. to trudne czasy dla miasta pełn1e zmian władców, 

rabunków i walk. To właśnie z XIV i XV w. pochodzi większość obwarowań i wież miejskich. W XVI wieku, 

24 stycznia 1588 r. Byczyna zapisała się na stałe na kartach polskiej historii. Wojska dowodzone przez Jana 

Zamoyskiego pobiły pod Byczyną arcyksięcia Maksymiliana Habsburga pretendującego do polskiego tronu. 

Obie armie liczyły po ok. 6 tys. żołnierzy, a w bitwie zginęło ich w sumie ok. 3 tys. 
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O historycznych tradycjach Byczyny przypomina drewniany gród nad zalewem Brzózki w Biskupicach, 

kilka  km od miasta,  w którym znajduje się  m.in.  Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa,  karczma, 

zbrojownia oraz odbywają turnieje.

W kolejnych stuleciach staje się ważnym ośrodkiem rzemiosła, choć cierpi 

podczas wojny trzydziestoletniej oraz w licznych pożarach (murowana staje 

się w większości w II poł. XVIII w.).

Byczyna,  należąca  do Prus,  wkracza  w nowoczesność  -  dociera  tu  kolej 

i elektryfikacja.  Podczas  I  i  II  wojny  światowej  uległa  poważnym 

zniszczeniom,  ale  podniosła  się  z  gruzów  i  współcześnie  jest  uznawana 

za jedno z najciekawszych miast Opolszczyzny.

Oprócz  murów  ocalały  trzy  kwadratowe  wieże  (Polska,  Niemiecka 

i Piaskowa),  fragment  fosy i  gotycki  XIV-wieczny  kościół  św.  Piotra 

górujący nad rynkiem z  barokowo-klasycystycznym ratuszem.

Niestety, w ostatnich latach zabytkowe mury zaczęły się sypać i grozić 

runięciem. Koszt kompleksowej renowacji 

oszacowano na 25-30 milionów zł, na co 

miasta nie stać. 

Dwukrotnie  każdego  roku  odbywa  się  w  Byczynie  Międzynarodowy 

Turniej  Rycerski,  przeważnie  na  początku  maja  oraz  września.  We  wrześniu 

2007  r.  towarzyszyło  turniejowi  otwarcie  nowo  wybudowanego  grodu 

rycerskiego  stylizowanego  na  średniowieczny  Ostrów.  Byczyna  to  cudowne 

miejsce, w którym czeka zabawa.

                                                                                                              
Opracowanie Natalia Matyjasik, kl. 5b 
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Piękna  nasza  Polska  cała
Pałac Mierzęcin

O  Mierzęcinie  źródła  historyczne  wspominają  już 

w Średniowieczu. Początkowo właścicielami tych ziem była rodzina von 

Osten,  aż  do  1608  roku.  Kolejnymi  właścicielami  była  rodzina  von 

Krammen.  W  1715  roku  majątek  ten  następnie  kupiła  rodzina  von  Sydow  która  przyczyniła  się  do 

wybudowania murowanego Kościoła istniejącego po dzisiejszy dzień. W drugiej dekadzie XVIII wieku majątek 

nabyła rodzina von Waldow, dzięki której powiększył się on o różne folwarki np. Podlesiu. Pałac, siedzibę rodu 

zbudowano w latach 1861 – 1863 z inicjatywy Roberta Friedicha von Waldow.
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W tym okresie na tym terenie powstała gorzelnia oraz kompleks folwarczny.

Po wojnie majątek przeszedł na własność Skarbu Państwa Polskiego. W 1945 – 1952 w Pałacu mieścił 

się dom dziecka dla dzieci upośledzonych prowadzony przez siostry zakonne. 

W późniejszym czasie były tam biura, przedszkola, świetlica wiejska itp. W 1991 roku podjęto decyzję 

o opuszczeniu budynku przez te instytucje co nastąpiło w 1992 roku.

Przez 6 lat obiekt był pusty i niszczał.

9 lipca 1998 roku Pałac wraz z jego folwarkiem został zakupiony przez polską firmę Novol. Firma ta 

dokonała gruntownej renowacji Pałacu, który jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie prawnej. 

Obecnie  znajduje  się  tam hotel,  wewnątrz  którego  można  zobaczyć  np.  muzealne  eksponaty  np.  wazony, 

krzesła...itp.
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W jego parku znajdują się oznakowane drzewa, wiele z nich to pomniki przyrody. Można 

tam też zobaczyć stary cmentarz.
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Na tyłach Pałacu obecni właściciele zbudowali tzw „Ogród Japoński”.

Jest tu również stadnina koni i wiele innych atrakcji godnych obejrzenia. 

Pałac i otaczające je tereny robią ogromne wrażenie.

Filip Rosicki 
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Piękna  nasza  Polska  cała
W pewną niedzielę odwiedziłam wraz z rodzicami Pałac Raczyńskich w Rogalinie.

Budynek był przepiękny, ale mnie najbardziej spodobał się ogród, a zwłaszcza dęby. 

W Rogalinie jest około 2000 dębów. Lecz najsłynniejsze z nich to Lech, Czech i Rus mające po 

700 lat. 

Na rogalińskich dębach żyje 

będący pod ochroną koziróg dębosz, 

czyli gatunek chrząszcza. Ten mały 

stworek niszczy dęby, lecz jest 

gatunkiem chronionym i niestety nic 

nie można zrobić.

Bardzo ważnym punktem 

wycieczki było odwiedzenie dębu 

Edwarda –wspaniały okaz około 6m 

obwodu.

Z tej wycieczki dowiedziałam się, 

że zabytkami historii mogą być także 

drzewa.

Zuzanna Garczarek, kl.5c
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Piękna  nasza  Polska  cała
Podczas  tegorocznych  wakacji  spędziłem  weekend  w  Łodzi,  przepięknym  mieście 

i chciałbym podzielić się z Wami drodzy koledzy wrażeniami z tego pobytu.

Łódź to niezwykłe miasto wojewódzkie położone w centralnej Polsce, na skrzyżowaniu 

autostrad  i  magistral  kolejowych.  Choć  mało  kto  o  tym  wie,  korzenie  Łodzi  sięgają  już 

prawdopodobnie XII wieku, a pierwsza udokumentowana wzmianka o osadzie pochodzi z 1332 

roku.

Dla większości jednak Łódź kojarzy się głównie z XIX-wiecznym przemysłem, kiedy to 

nastąpił jej intensywny rozwój i powstały liczne fabryki włókiennicze oraz rezydencje możnych 

przedsiębiorców. Bardzo ciekawa też pod tym względem jest dzielnica Księży Młyn z ogromną 

fabryką  Scheiblera,  osiedlem  robotniczym  i  rezydencjami  fabrykantów.  Na  Piotrkowskiej 

natomiast stoi słynna Biała Fabryka. 
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Nie można pominąć też faktu, że Łódź to miasto kina, filmu, 

aktorów oraz reżyserów. To właśnie  tutaj  mieście  się  popularna 

szkoła  filmowa,  a  dokładniej Państwowa  Wyższa  Szkoła 

Filmowa, Telewizyjna i  Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. 

Ciekawostką związaną z kinem w Łodzi jest też oczywiście Aleja 

Gwiazd Łódzkiej Drogi Sławy, znajdująca się na głównym trakcie 

- ulicy Piotrkowskiej. Jest ona wzorowana na hollywoodzkiej Walk of Fame i skupia mosiężna 

gwiazdy z nazwiskami sławnych polskich artystów związanych z kinem - aktorów, reżyserów 

czy operatorów. 

Na ciekawą podróż w przeszłość, również tą niedawną zapraszają fantastyczne łódzkie Muzea - 

Centralne  Muzeum Włókiennictwa,  Muzeum Kinematografii  czy  Muzeum Historii  Miasta 

Łodzi w  pałacu  Poznańskiego.  Muzeum  Historii  Sztuki  prezentuje  natomiast  zbiór  sztuki 

nowoczesnej,  bo  Łódź  to  interesujący  twór,  w  którym  miesza  się  historia  starych  fabryk 

z teraźniejszością nowoczesnych technologii.

Ulica Piotrkowska
Kto  nie  ma  wiele  czasu  na  zwiedzenie  stolicy  regionu,  musi  chociaż  przejść  się 

osławioną ulicą Piotrkowską, ciągnącą się na długości niemal 5 km. To taka Łódź w pigułce, 

bowiem  wokół  tego  traktu  rozwijało 

się  miasto  i  skupiły  się 

charakterystyczne  budowle. 

Majestatycznie wznoszą się tu pięknie 

odnowione  secesyjne  i  eklektyczne 

kamienice,  wille  i  okazałe  pałace 

dawnych  przedsiębiorców,  wreszcie 

zespoły  XIX-wiecznej  architektury 

przemysłowej  z  Białą  Fabryką  na 

czele.  Stoi  tu  również  wspaniała 

archikatedra.

Kacper Kaźmierczak, kl 6c
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Piękna  nasza  Polska  cała
Kalisz w zimie

W zimowe ferie pojechałam do Kalisza. Pobyt był krótki, ale dowiedziałam się i zobaczyłam bardzo 

dużo. 

Kalisz  to  miasto  uznawane  za  najstarsze  w  Polsce, 

a właściwie  powinno  się  mówić,  że  najstarsze 

udokumentowane.  Jego  nazwa  pochodzi  od  słowa  kał 

w znaczeniu nie takim, jak się spodziewacie, ale błoto, bagno, 

bo  położone  jest  w podmokłej  dolinie  Prosny.  Kalisz  to 

opisywane przez starożytnego greckiego geografa Klaudiusza 

Ptolemeusza  osiedle  pod  nazwą  Kalisia,  ośrodek  handlowy 

leżący  na  trasie  Szlaku  Bursztynowego,  jednego 

z najważniejszych  traktów  kupieckich  łączących  Imperium 

Rzymskie z Morzem Bałtyckim. W zamian za między innymi 

wino,  tkaniny,  ceramikę,  sprowadzano  do  Rzymu  bursztyn 

zwany złotem Bałtyku.

Kalisz został prawie w całości zniszczony podczas I wojny 

światowej. Wojska niemieckie wkroczyły do niego 2 sierpnia 

1914  r.  Od  7  do  22  sierpnia  tego  roku  bez  wyjaśnionych 

przyczyn  ostrzelały,  zbombardowały,  a  następnie  podpaliły 

miasto. Opisała to Maria Dąbrowska w swojej powieści Noce i 

dnie. Po wojnie miasto odbudowano.

W  czasie  II  wojny  światowej  też  zdarzyło  się  coś 

dziwnego.  Jedną  z  odnóg  Prosny  była  Babinka.  Niedaleko 

znajdowały się jatki, czyli dawne sklepy z mięsem z uboju. Do 

Babinki wrzucano resztki, które nie zostały sprzedane. W czasie 

wojny Niemcy postanowili  zasypać  ten  ciek,  ale  użyli  ziemi, 

gruzu i  tysięcy książek z  publicznych i  prywatnych bibliotek! 

Teraz ten teren nazywany jest plantami - postawiono tam pomnik 

książki.

Jedną z ciekawszych rzeczy w Kaliszu były dla mnie mosty. Prosna ma dużo odnóg, nie płynie tylko 

jednym korytem. Co chwila przejeżdżałam przez jakiś most, a jest ich aż 33! Dlatego Kalisz nazywa się polską 

Wenecją.  Najstarszy i  najbardziej  popularny jest  Most  Kamienny,  zwany też  Aleksandryjskim (od imienia 

panującego wtedy cara). Otwarto go w 1825 r. i był on pierwszym kamiennym mostem na Prośnie.
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W Kaliszu jest też dużo kościołów. Kilka z nich zwiedziłam. Akurat były jeszcze 

w  nich  żłóbki,  oświetlone  choinki,  wyglądało  to  pięknie.  Najbardziej  znanym  jest 

bazylika zwana kościołem św. Józefa. A w Katedrze św. Mikołaja wisi tablica, że wzięła 

tu ślub Maria Konopnicka.

Wśród wybitnych kaliszan  są  pisarki:  Marię  Dąbrowską i 

Marię Konopnicką, ale też poeta i pisarz Adam Asnyk (mają oni 

swoje  pomniki)  oraz  podróżnik  i  badacz  Afryki  Stefan  Szolc-

Rogoziński. Na Rynku na kamienicy umieszczono ich płaskorzeźby. Na Rynku znajduje 

się też Ratusz z wysoką wieżą. Mogłam wejść na samą górę, gdzie umieszczony jest  

samonapędzający się zegar i podziwiałam Kalisz, który przysypany śniegiem wyglądał 

pięknie. Wchodząc na wieżę poznawałam historię miasta.

Co jeszcze zobaczyłam? Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 

i położony obok Park  Miejski  z  1798 roku,  jeden  z  najstarszych 

parków miejskich w Polsce, z wieloma gatunkami drzew i krzewów 

(lipy, miłorzęby chińskie, magnolie i inne), posągiem ogrodniczki 

zwanej „Florą” (oryginał widziałam na dziedzińcu ratusza), zegarem 

słonecznym  oraz  stawem  Kogutkiem  i  dębem  czerwonym  Asnyka.  Fragmenty  murów 

obronnych z basztą  Dorotka -  wiąże się  z  tym legenda.  Dorotka była  córką starosty,  który chciał  dla  niej 

zamożnego  i  mądrego  męża,  jednak  jej  długo  nikt  nie  pasował.  Dorotka  bardzo  lubiła  zdobione  buciki. 

Mistrzem w wyszywaniu był szewc Marcinek. Przychodził do Dorotki raz w miesiącu, a po wyjeździe starosty 

coraz częściej – nie zwracał uwagi na zarazę i głód, które zapanowały w mieście. Spędzali więcej czasu razem, 

zakochali się w sobie.  W końcu zaplanowano na Marcinka zasadzkę,  ale on uciekając spadł z zamkowych 

murów i zginął na miejscu. Wkrótce powrócił starosta. Tak bardzo złościł się na córkę, że rozkazał zamurować 

ją  w  jednej  z  zamkowych  baszt,  a  tam Dorotka  zmarła  z  głodu.  Po jej  śmierci  zamykano  w baszcie  złe 

dziewczyny, które potem nazywano Dorotkami, a z czasem samą basztę też nazwano Dorotką.

Dowiedziałam się  też,  co produkuje się  w Kaliszu.  Niektóre zakłady zobaczyłam.  Na przykład jest 

Fabryka Firanek i Koronek, firma produkująca odzież Big Star, ale najbardziej znana była Fabryka Fortepianów 

i Pianin Calisia, która już nie istnieje.

Latem planujemy jeszcze raz pojechać do Kalisza, żeby zobaczyć między innymi Russów związany 

z Marią Dąbrowską i zamek w Gołuchowie.

Wspaniałe chwile w Kaliszu i to, czym mogłam się podzielić z innymi, zawdzięczam mojej koleżance 

Oli oraz super przewodnikowi Panu Piotrowi Sobolewskiemu. Dostałam od nich książki, z których jeszcze 

więcej dowiem się o Kaliszu. 

Agnieszka Borowska, kl 4c
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Piękna  nasza  Polska  cała
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Mieszkańcy  Torunia  bardzo  nie  lubili  Gdańszczan  dla  tego 

toalety nazywali gdańskiem.

Dominika Galińska, kl 4c



Nr 7 (61) luty 2016r.        Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                         38

To rzuca się w oczy

10 faktów o sobie
1. Właśnie czytasz ten tekst.
3.  Nie zauważyłeś, że nie ma punktu numer 2.
4.  Sprawdzasz to.
5.  Śmiejesz się.
7.  Czytasz dalej tekst.
8.  Nie zauważyłeś, że nie ma punktu numer 6.
9.  Dalej czytasz ten tekst.
10. Nie zauważyłeś, że jest tylko 8, a nie 10 faktów o Tobie.

Gafy z kartkówek uczniów Cieszkowianki

Partytura to „klosz”, który noszą baletnice w czasie występu.

Środki wykorzystywane w sztukach baletowych, to zaskoczenie i 

strach.

Trykoty to baletki ze wzmocnionym przodem.

Partytura to okrągłe coś przed brzuchem.

Partytura to występ tragiczny.

Trykoty to specjalne sznurki do mocowania baletek na nogi.

Co to są trykoty? W trykocie tańczy się we trzech.

Trykoty to baletki do wyduszania dźwięku.

Partytura to próba przed występem.

Rezonans to muzyka pieśniowa.

Dawne instrumenty strunowe to wiolonczela i majajka.
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Dawny instrument to lina korbowa.

Sposób gry na cymbałach: uderzać w meblowe cegiełki.

Tytuł jednego utworu Jana Sebastiana Bacha: „Wlazł kotek na 

płotek”.

Jan Sebastian Bach z zawodu był piosenkarzem.

Co to jest rezonans? To jest najwyższy poziom polskiej muzyki.

Ułan to był człowiek, który podróżował.

Dźwięk na pianinie powstaje za udeżeniem płoteczków.

Ułani to panowie na koniach, czyli krzyżacy.

Ułani to byli rycerze, którzy jeździli po miastach.

Błonie to okienko, do którego pukali ułani.

Sposób grania na lutni: dmuchanie.

Żeby grać na lutni, trzeba uderzać w linki jednom pałeczką.

Tytuł jednego utworu Jana Sebastiana Bacha: „My, Polacy”.

Atrybutem boga Apolla była piękna Harfia.

Jan Sebastian Bach był rzeźnikiem.

Tytuł jednego utworu Jana Sebastiana Bacha: „La, la, la”.

Tytuł jednego utworu Jana Sebastiana Bacha: „Straszny dwór”.

Dwa instrumenty strunowe uderzane to bempny i cymbały.

Dwa instrumenty strunowe dawne to kukulek i dziura.
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Arek Plewa, kl. 6c

Dzisiaj opowiem o systemie operacyjnym Windows

Systemy Windows stworzyła firma Microsoft. W sumie edycji Windows było aż 30 (nie licząc edycji 

Windows Phone).

Pierwszy Windows nazywał się 1.0.1 i właściwie nie był systemem operacyjnym, tylko programem na 

system DOS. 

Pierwszym „współczesnym” windowsem była edycja XP, ponieważ posiadała ładną, jak na tamte czasy 

(2001 rok), grafikę oraz interfejs. 

Ostatnią edycją (więcej nie będzie) jest Windows 10. Windows 7 i 8.1 można bezpłatnie zaktualizować 

do 10. Windowsa 9 nie było. Sam Microsoft tłumaczył swój wybór tym, że jest to ogromny skok w historii 

rodziny systemów Windows, a oprogramowanie jako pierwsze będzie dostępne na większości urządzeń. 

Początkowo chciano edycję nazwać po prostu ONE, czyli 1, ale takie oznaczenie jest już zarezerwowane dla 

Windows 1.0.1 tworzonego jeszcze przez Billa Gatesa (Szefa firmy Microsoft), stanęło więc na Windows 10.

Loga systemów Windows:

Windows 1.0.1

Windows 3.1.1

Windows 95

Windows 98
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Windows ME (Millenium Edition)

Windows 2000

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 10

Windows Phone (Edycja ósma)
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Do Klubu Koników dołączyła Nadia Konieczna z kl. 4c. Serdecznie witamy.

Koń Tinker
Konie rasy tinker najczęściej spotyka się w srokatym umaszczeniu. Głowa konia 

jest duża ,a uszy długie. Szyja mocna, łopatki szerokie. Rasa posiada spore szczotki przy 

kopytach, bujna grzywę i ogon. Wysokość w kłębie to od 135 - 150 cm.

Alicja Neumann, kl. 4c
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GRA  HOWRSE                                                                                       

Jest to fajna gra o koniach. Przy zakładaniu konta, tam gdzie jest napisane „twój 

sponsor”, nie trzeba nic wpisywać. Potem się dostaje ogiera lub klacz. Klacz można 

oźrebić. W grze można też mieć znajomych i założyć ośrodek jeździecki. Wszędzie 

trzeba wymyślać dobre nazwy, gra tam tyle graczy (198568 graczy, 6282405 koni, 65170 

ośrodków jeździeckich, 5984 maści), że prawie wszystkie są zajęte. Płaci się za różne 

rzeczy w grze Kuponami i Equus. Tam gdzie jest twój sponsor można wpisać nika, to 

mój login. Gdyby ktoś chciał mnie dodać do znajomych to niech przyśle wiadomość, że 

zna mój login stąd. 

Dominika Galińska, kl. 4c

KARINO

W czasach PRL-u, w latach '70 poprzedniego stulecia, kiedy urodzili się moi 

rodzice dzieje się akcja ciekawego, polskiego filmu pt. „Karino”. Jego reżyserem jest Jan 

Batory. Moi rodzice, jak byli mali, to oglądali ten film w 13 odcinkach w telewizji, 

a teraz wszyscy razem obejrzeliśmy go w internecie. 

W pierwszym odcinku tego filmu Karino rodzi się. Przy porodzie umarła mu 

mama. Nie widziałam dokładnie, bo się bałam patrzeć, ale rodzice mi opowiadali, że 

uciekł im z boksu. Drugi odcinek obejrzałam. Pani Grażyna szuka mu przybranej matki. 

Niestety jej się to nie udało, a Karino został pogryziony przez Gazelę.

Trzeci odcinek opowiada o tym jak do stadniny przybiegł wściekły pies. Gonił 

tylko Karino, więc  żadnemu innemu koniowi nic się nie stało. Karino też nie, bo psa na 

końcu złapano w sieci.  W czwartej części koń  Eryk miał zostać sprzedany.  Koniuszy 

nauczył go jednak udawać, że kuleje, wszyscy się dali nabrać, a koń został.

W każdym  z  13  odcinków  dzieje  się  coś  ciekawego.  Warto  je  obejrzeć,  tym 

bardziej,  że dowiadujemy się mądrych rzeczy o koniach, które tak jak ludzie potrafią 

czuć.

Dominika Galińska, kl. 4c
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