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Zdjęcie wykonała p. Agnieszka Górna 

 

W numerze: 
• Czytaliśmy całą noc! 

• Listopadowo – poetycko 

• Jesteśmy patriotami i biegamy 

• Nasza koleŜanka będzie sławną piosenkarką! 

• Klasa 6c uczy się historii 

• Konkurs – moja tegoroczna choinka 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początek jesienny wiersz naszej koleŜanki z klasy 6b 
 

Na cmentarzu 

 

 

Na cmentarzu cisza wkoło. 

Wcale nie jest nam wesoło. 

Ktoś juŜ zasnął wiecznym snem. 

Na darmo krzyki: „Obudź się!” 

 

Bardzo nam przykro, 

Smucimy się. 

Niestety pora juŜ rozstać się: 

Ze zmarłymi, 

Z kochanymi 

Naszymi bliskimi. 

Marta Przybysz 

 

 

 

Masymilian Grządzielewski, Stanisław Kowalski, Szymon Gazda, 
Bartosz Nowak, Zuzanna Garczarek, Zuzanna Sajnaj, Wiktoria 

Karwacka z 6c 
Marta Przybysz z kl.6b 

Pod opieką p. Violetty Langner 
 



 
 

Baju, bajanie – nocne w szkole czytanie! 
 

Noc z drugiego na trzeciego grudnia była szczególna. 

Spędziliśmy ją w szkole czytając ksiąŜki. Pomysłodawczynią 

przedsięwzięcia była p. Agnieszka Górna, jednak pozostali 

nauczyciele języka polskiego bardzo chętnie włączyli się do 

akcji. W ten sposób wszyscy miłośnicy ksiąŜek z klas 4 – 6 

mogli wspólnie spędzić czas czytając swoje ulubione ksiąŜki. 

Odwiedziła nas nawet pani burmistrz Małgorzata Machalska i 

nagrodziła najwytrwalszych czytelników. Zobaczcie sami, co się 

działo! 

 

 
Pani dyrektor Lidia Kałwińska dokonuje uroczystego otwarcia 

nocy czytania w szkole. 

 

 



 
 

 
Pani burmistrz czytająca nam fragment „Dynastii Miziołków”. 

 

 
A oto i my – miłośnicy ksiąŜek z Cieszkowianki gotowi na 

całonocne czytanie. 

 

 



 

 
Aktywnie uczestniczyliśmy we wszystkich zaproponowanych 

zabawach. 

 
W końcu nadeszła ta długo wyczekiwana chwila. Za moment 

będziemy czytać, czytać, czytać... 

Kogo nie było, niech Ŝałuje! 

Klasa 6c 

 



 

 
11 listopada to dla kaŜdego patrioty dzień szczególny. Tego dnia 
obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości po stu 

dwudziestu trzech latach niewoli. Świętować moŜna na wiele 
sposobów. Nasi uczniowie aktywnie kibicowali biegnącym w Biegu 

Niepodległości, który odbywa się corocznie w naszym mieście. 
Fotorelację przygotował Maksymilian Grządzielewski z klasy 6. 

 

 
Bieg nie był łatwy. Pogoda o tej porze roku bywa bardzo kapryśna i 

nie rozpieszcza amatorów tego sportu. Tym bardziej, Ŝe wśród 
uczestników byli zarówno zawodowcy, którzy kaŜdego dnia 
pokonują wiele kilometrów podczas treningów, jak i zwykli 

amatorzy. KaŜdy z nich twierdził jednogłośnie – wygrana nie jest 
najwaŜniejsza. NajwaŜniejszy jest udział w biegu upamiętniającym 

tak waŜne wydarzenie dla naszego kraju. 



 
Strefa startu jeszcze pusta. Dosłownie za kilka chwil pojawią się 

pierwsi kibice, by z dobrych miejsc obserwować początki zmagań 
biegaczy. 

 

 
Wystartowali! Zaczynamy trzymać kciuki! 



 
Sportowe emocje udzieliły się kaŜdemu. Temperatura była bardzo 

wysoka – podgrzewali ją takŜe kibice.  

 



 
Kolory czerwony i biały były tego dnia najwaŜniejsze. Mieli 

je na sobie i biegacze, i kibice. JuŜ na pierwszy rzut oka 
było widać, po co przyszli. 

 

 
W strefach kibica powiewały biało – czerwone flagi. 



 
 

 
Jak widać w sporcie granice nie istnieją! Chcieć to móc! 

 

 



 
W biegu wzięło udział troje nauczycieli naszej szkoły: pani 

Marta Gidaszewska (na zdjęciu powyŜej), pani Katarzyna 

Ludwiczak i pan Michał Szwacki. Wszyscy uczniowie gorąco im 

kibicowali! 

 

 
Wierny przyjaciel wspiera we wszystkim – pieski takŜe pobiegły 

ze swoimi właścicielami. 

 



 
Na zwycięzców czekały puchary i medale. My jednak myślimy, 

Ŝe sam udział w tym biegu był juŜ zwycięstwem.  

 
 

Maksymilian Grządzielewski, klasa 6c 

 

 
 



 
 

 
 

22 listopada klasa 6d pod opieką pani Marty Krojenki 

zorganizowała wieczorek poetycki. Jak powszechnie wiadomo, 

jesień sprzyja wszelkiego rodzaju zadumie, więc czytanie poezji 

jest jak najbardziej na miejscu. Uczniowie zadbali o odpowiedni 

nastrój i zapalili świeczki, przynieśli tez słodkości i ciepłą 

herbatę w termosach. W ten sposób zaopatrzeni mogli 

delektować się wierszami.  

KaŜdy uczeń mógł pochwalić się swoim ulubionym wierszem. W 

ten sposób okazało się, Ŝe upodobania uczniów są bardzo 

zróŜnicowane. Niektórzy pozostają wciąŜ w kręgu poezji 

dziecięcej, inni juŜ szukają swoich „dorosłych” ścieŜek. 

Wszystkich jednak łączy jedno – lubią sobie czasem poczytać i 

pomarzyć. A to w poezji jest najwaŜniejsze. 

 

klasa 6d 

 



 

 

Nina Wolińska z klasy 6c nie po raz pierwszy reprezentuje 

naszą szkołę w róŜnego rodzaju konkursach. Tym razem 

wybrała się do Tarnowa Podgórnego, by wziąć udział w 

konkursie wokalnym organizowanym przez KeyStudio – 

producenta wysokiej klasy sprzętu muzycznego. Konkurs odbył 

się po raz pierwszy, ale mamy nadzieję, Ŝe stanie się imprezą 

cykliczną. Ninie towarzyszyły koleŜanki z klasy – Zuzanna 

Karaszewska, Julia Antkowiak i Zuzanna Garczarek. Warto było 

posłuchać Niny i jej kibicować. Po skończonym konkursie zaś 

pogratulować uzyskanego wyróŜnienia. Jury wyróŜniło naszą 

koleŜankę za emocje i zaangaŜowanie w wykonanie bardzo 

trudnego utworu pt. „Halleluja”. 

 

 
 

 



 
 

 

 



 

 

 

Na głównym holu szkoły stoi juŜ choinka. 

Została przyozdobiona pracami uczniów 

wykonanymi podczas plastyki i techniki. 

Warto tutaj dodać, Ŝe symbolicznego 

zapalenia lampek dokonała sama pani 

burmistrz Małgorzata Machalska! 

 

 


