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Czy zima może być piękna ?

Gdy zachodzi słońce, piękne sanie jadą w dal, w 
nieznane. W zimowej krainie uciekają jak najdalej. Bo 
to właśnie ona, ta zimowa postać gór, to piękno drzew 
oszronionych,  ptaków  latających  nad  zamarzniętym 
jeziorem. 

Takie mam odczucie zimy. Pięknej i tajemniczej, 
zawsze fascynującej i nieznanej do końca.

Julia Jędrzejewska, kl.3c

Zapraszamy do przeczytania zimowych opowieści 

i obejrzenia zimowych krajobrazów



Zima jest jedną z czterech  pór roku i myślę, że jedną z najbardziej lubianych 
przez dzieci. Kojarzy się z wielkim mrozem i śniegiem. Niekiedy jednak jest łagodna 
i słoneczna.

Ja  na  tą  porę  roku  czekałam  z  niecierpliwością.  W  minionym  roku 
kalendarzowym  nadeszła  do  nas  bardzo  wcześnie,  ponieważ  już  w  listopadzie. 
W całym  naszym  kraju  zrobiło  się  niesamowicie  biało.  Białego  puchu  napadało 
wyjątkowo  dużo,  a  mróz,  który  się  utrzymywał  spowodował,  że  krajobraz  był 
bajeczny, zapierający dech w piersiach. Ośnieżone drzewa, choinki i dachy domów 
wyglądały tak, jakby ktoś poowijał je watą. 

Poza  tym nastał  idealny  czas  na  uprawianie  sportów zimowych takich  jak: 
saneczkarstwo,  narciarstwo,  czy  też  łyżwiarstwo.  Dlatego  każdą  wolną  chwilę 
starałam  się  wykorzystać,  spędzając  czas  na  powietrzu.  Jeździłam  na  łyżwach, 
zjeżdżam z górki na sankach albo urządzałam z koleżeństwem lub bratem tak zwane 
"śnieżne bitwy". Było dużo dobrej zabawy i śmiechu, a na twarzach pojawiały się 
piękne rumieńce. 

Uważam, że ta pora roku naprawdę ma swój urok i daje wiele radości zarówno 
dzieciom jak i dorosłym. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na Świętego Mikołaja, 
później na Święta Bożego Narodzenia i pachnącą w domu choinkę, a następnie na 
ferie zimowe.
           Myślę, że zima ma swój urok i potrafi zadziwić swym pięknem.

Dorota Małecka, kl.5b

                                                            

Zima ma swój urok?

Czy tak  samo myśl grubo ubrany bałwan?

Krajobraz zimowy naprawdę potrafi być piękny. Zima maluje nasze policzki na 
czerwono i szczypie nasze nosy. Szczególnie atrakcyjnie wygląda zimą las. Widok 
zimowego górskiego krajobrazu potrafi  być natchnieniem dla artystów. Wspaniale 
czujemy się, gdy zimą przygrzewa słoneczko. 

Zimowy  krajobraz  naprawdę  potrafi  być  piękny.  Trzeba  być  tylko  dobrym 
obserwatorem i  umieć dostrzec to,  czego inni  nie  widzą.  Powinniśmy cieszyć się 
każdym zimowym dniem.

Julia Gadzińska, kl.5b



Tak wygląda zima widziana oczyma naszych uczniów!
Ilustracje wykonali: Bartosz Baraniak, Milena Tritt i Agata Doszla – Folek z kl.4d



W styczniu i w lutym uczniowie klasy 4d pisali listy do Babci i Dziadka. Tak 
samo jak bohater opowiadania księdza Jana Twardowskiego z podręcznika do języka 
polskiego.   I  tak,  jak  ksiądz  Twardowski  określił,  także  w  4d  powstawały  listy 
„stokrotne” - listy, które można sto razy czytać i zawsze ze wzruszeniem. Oto list 
stokrotny Macieja Rumińskiego.

Luboń, 21.01.2011

Kochana Babciu!

Dziś  kolejny raz obchodzimy Twoje Święto bez Ciebie.  Trochę mi  smutno 
w tym dniu. Byłaś dla mnie najukochańsza na świecie. Cieszyłem się i czekałem na 
każdy wyjazd do Ciebie. Przepadałem za Twoją zupą pomidorową, lubiłem rozmowy 
z Tobą i zabawy. Z Tobą nigdy się nie nudziłem.

Mama mnie często pociesza, że gdy żyłaś, nie widziałaś mnie zbyt często,bo  
mieszkałaś daleko, a teraz patrzysz na mnie z nieba i widzisz jak rosnę, jak chodzę 
do szkoły i bawię się z kolegami. Widzisz jak jestem wesoły albo smutny.

Bardzo mi Ciebie brakuje, często za Tobą tęsknię. Byłaś najlepszą Babcią na  
świecie.

Maciek



Ferie zimowe już za nami. Jak je spędziliśmy ?
Piszą nasi uczniowie!!!

Tegoroczne  ferie  zimowe  minęły  mi  wspaniale.  W pierwszym  tygodniu  chodziłam  na 
półkolonie na których było bardzo ciekawie i wesoło, lecz najciekawszym dniem tych ferii był  
dzień w którym nauczyłam się jeździć na łyżwach.

Było to w piątek 11 lutego. W tym dniu Mój Tata zabrał mnie i moje koleżanki Angelikę  
i Sandrę na lodowisko. Na łyżwy jechałam drugi raz w życiu , za pierwszym razem nie nauczyłam  
się jeździć. I właśnie w te ferie pokonałam strach i poszło łatwiej niż myślałam. Umiem bardzo  
dobrze jeździć na rolkach, a to przecież bardzo podobny sport. Ten dzień był dla mnie bardzo  
ciekawy i pełen wrażeń. Przekonałam się że łyżwiarstwo to bardzo fajny sport zimowy.

Wiktoria Bąkowska, kl. 3c

Jeden dzień z pamiętnika niezmordowanego wędrownika.

Drogi pamiętniku!
To mój trzeci dzień na obozie.  Razem z kolegami gram w karty i  w „Palce w pralce”.  

Usłyszeliśmy trąbkę (znak zbiórki) i zeszliśmy na śniadanie. Byłem bardzo ciekawy, co będziemy  
robić dzisiaj.
- Dziś idziemy do Czeskiego miasteczka po prawdziwe jedzenie (słodycze) – usłyszeliśmy.

Po spakowaniu sprzętu i kasy, wyruszyliśmy. Byłem zadowolony i ucieszony. Najpierw do  
samochodów. Opiekunki powiedziały nam, że mamy ubrać się lekko, bo to tylko kawałeczek. A co 
się okazało? Drałowaliśmy, a raczej brodziliśmy po pas w śniegu - cienkie spodnie i wiązane buty.  
Po dwóch godzinach dotarliśmy do miasta. Byłem zdenerwowany, zdezorientowany i zziębnięty. A 
wszystkie sklepy były już zamknięte. Zmęczeni wsiedliśmy do autobusu i wracaliśmy do obozu.

Lecz dzień nie był tak do końca stracony (co mnie bardzo ucieszyło), gdyż natrafiliśmy na 
polskie sklepy, w których kupiliśmy słodycze.



Gorące ferie zimowe – list z Wysp Kanaryjskich

Wyspy Kanaryjskie, 02.02.2011- środa

Witajcie !

W środę obudziłem się późno, ale czy podczas wakacji to ważne? - chyba nie.  
Poszliśmy na śniadanko, które było niezwykle smaczne. Z niewielkim opóźnieniem 
wyruszyliśmy  na  zaplanowaną  na  dzień  dzisiejszy  wycieczkę  .Wiedziałem 
z opowiadań dorosłych,  których,  muszę  to  przyznać,  nie  słuchałem uważnie,  że 
Gran  Canaria  jest  bardzo  ciekawą  wyspą,  z  rozległą  częścią  górzystą.  Dorośli  
używali słowa „objazdówka” mówiąc o naszej dzisiejszej wycieczce.

Początkowo jechaliśmy samochodem, było okey - moja choroba lokomocyjna 
nie  dawała  o  sobie  znać,  pomimo  serpentyn,  przepaści,  przechyłów  i  innych  
ekstremalnych  przeżyć,  których  można  doświadczyć  jadąc  z  moim  tatą 
samochodem.

W końcu dotarliśmy do pierwszego punktu, skały „Roque Nublo” symbolu  
Gran Canarii - nie wiem dokładnie co to znaczy, ale można ją często spotkać na 
widokówkach i w przewodnikach. Mogłem ją też podziwiać z tarasu mojego domku. 
W  związku  z  tym,  że  nie  przepadam  za  wysiłkiem  fizycznym,  informację  
o zaplanowanym tzw. 45-minutowym spacerku do skały przyjąłem bez entuzjazmu, 
ale było warto - widoki piękne, wysiłek umiarkowany. Mój tata nie miał tak lekko  
jak ja, bo całą drogę taszczył moją 4-letnią siostrę.

W dalszą drogę wybraliśmy się po ok. dwóch godzinach. Wjechaliśmy (na 
szczęście  samochodem)  na  najwyższy  szczyt  Gran  Canarii  (jest  tam  baza 
wojskowa).  Potem  jeździliśmy  sporo  po  różnych  urokliwych  miasteczkach  i  
ciekawych miejscach (kapliczki wykute w skałach, święte posągi Maryi, miniatura 
znanego posągu Chrystusa z Brazylii). Na koniec naszej wyprawy wjechaliśmy na 
szczyt  Roque  Bantiago  -  skalnego  zamku,  gdzie  Guanczowie  -  pierwotni  
mieszkańcy Wysp Kanaryjskich bronili się przed Hiszpanami. Widoki piękne (na 
dnie przepaści udało mi się dostrzec wrak czerwonego samochodu). 

W drodze powrotnej  zażyliśmy kąpieli  w Atlantyku, woda dość ciepła, fale  
duże,  piachu  bardzo  dużo.  Maspalomas  –  największa  plaża  na  Gran  Canarii,  
krajobrazem przypominała Saharę.

Zmęczeni, głodni  i pełni wrażeń wróciliśmy do hotelu.

Przesyłam pozdrowienia
Bartosz Baraniak, kl.4d



14  luty  to  Dzień  świętego  Walentego,
obchodzony jako Dzień Zakochanych 

Co działo się w naszej szkole?

Tego dnia możemy wysłać upominek lub kartkę 
osobie  szczególnie  nam  bliskiej.  Tak  właśnie  od 
paru lat jest w naszej szkole. Dzięki pracy naszego 
samorządu  powstała  poczta  walentynkowa,  za 
pośrednictwem  której  uczniowie  mogą  przekazać 
życzenia  i  miłe  słowa  swoim  koleżankom  i 
kolegom. 14 lutego w szkole panował miły nastrój, 
uczniowie  chodzili  uśmiechnięci  i  zadowoleni. 
Większość miała na sobie coś czerwonego. Kartek 
do  poczty  walentynkowej  wpłynęło  bardzo  dużo, 
przez  co  osoby  odpowiedzialne  za  ich 
rozprowadzenie  miały  mnóstwo  pracy.  Wszystko 
jednak odbyło się bardzo sprawnie i  każdy uczeń 
otrzymał  swoją  upragnioną  walentynkę.  Dzięki 
poczcie, wielu z nas zdobyło się na miły gest, aby 
osoba,  do  której  czujemy  sympatię,  otrzymała 
walentynkę i aby zrozumiała, ile dla nas znaczy.

Myślę, że uczniowie mojej szkoły lubią Dzień 
Zakochanych  i  doceniają  pracę  tych,  którzy 
podtrzymują  tę  tradycję.  Walentynki  to  cudowny 
dzień  i  mam  nadzieję,  że  poczta  walentynkowa 

przetrwa kolejne lata i będzie się cieszyć ogromnym powodzeniem przez długi czas. 
W atmosferze walentynkowej szykowaliśmy się do dyskoteki, która pod koniec 

lutego była uwieńczeniem obchodów szkolnych walentynek. 

tekst: Magdalena Różańska, kl. 5b
rysunki: Gabrysia Raczkowiak, kl. 5b



Śmieszne zwierzęta, nasze zwierzęta

Tak wygląda pies Oli Michalak z 4d

Oto pies, 
który nie lubi hałasu…

… a oto jak lubi ciszę.

Ola lubi też rysować pieski.



Feluś – pies pani Alicji 
Walenciak – Galińskiej 
już się ogląda, co by tu 
zbroić.

W głowie Patisona, którego właścicielką jest pani Lidia Kałwińska, kłębią się ważne 
pytania: Gdzie się podziały moje piłeczki? Kto się ze mną pobawi?



Piękne zwierzęta pani Bogumiły Kurzawskiej: 
kot Kita i pies Rudi rasy Akita



O swoim chomiku 
pisze 
Gabrysia Raczkowiak 
z kl.5b

Lady  jest  bardzo  wesoła,  towarzyska  i  lubi  się  kręcić  w  kołowrotku. 
Straszny z niej łakomczuszek i  jak to w zwyczaju chomików, wszystko 
chowa, czyli chomikuje.

Jest straszną czyścioszką 
i  lubi  się  myć.  Jej 
przysmakiem  sa owoce, 
nasiona  słonecznika 
i świeże warzywa. 
Ma  śliczne  i  mięciutkie 
beżowe futerko z białym 
brzuszkiem.

Bardzo ją kocham i cieszę się, 
że mogła z nami zamieszkać !

Czekamy nadal na zdjęcia ulubionych zwierząt.



Czy śmiech to zdrowie? 
Kto przeczyta relację dziennikarzy, ten się dowie.

Co rozśmiesza uczniów klasy 3c ?
W mojej klasie nie było jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Dzieci mówiły po kolei co 

je rozśmiesza. I nie zdarzyło się, żeby dwa razy padła ta sama odpowiedź. Moi koledzy i koleżanki 
wymieniali, że śmieszy ich:

• młodsze rodzeństwo;
• kabarety;
• kawały i żarty;
• komedie;
• łaskotki;
• śmieszne miny;
• psikusy;
• anegdoty.

Z tego wniosek taki wynika, że każdy jest inny i każdego śmieszy coś innego. Cóż jak mówi 
powiedzenie: „Śmiech to zdrowie” - z każdego powodu.

Julia Jędrzejewska, kl. 3c

Nasz dziennikarz - Bartek Baraniak z kl. 4d odpowiedzi na pytanie: Czy śmiech to zdrowie? 
szukał w Internecie. Okazało się, że informacji potwierdzających jest bardzo dużo, między 
innymi znalazł je na stronie www.we-dwoje.pl 

Śmiech oddziałuje na wiele narządów naszego ciała i usprawnia ich funkcjonowanie.  Gdy 
zaczynamy się śmiać, wtedy zamiast średnio pół litra powietrza, wdycha się go półtora litra. Dzięki 
temu nasz organizm zostaje znacznie lepiej dotleniony.

Podczas śmiania się szybciej bije nasze serce, co nie tylko wpływa pozytywnie na pracę 
samego serca, ale również na cały organizm, gdyż krew wtedy szybciej krąży i dostarcza większej 
ilości tlenu do organizmu. Gdy się śmiejemy, wprawiamy w ruch mięśnie klatki piersiowej, w tym 
mięśnie żebrowe i brzucha. Praca tych mięśni powoduje, że z jamy brzusznej krew przetacza się w 
kierunku serca, w ten sposób wspomagając krwiobieg.

Oczywiście podczas śmiechu w ruch zostają wprawione mięśnie twarzy.  Jest  to dla nich 
świetny masaż.  Dzięki niemu nasza skóra staje się jędrniejsza.  Dodatkowo podczas śmiechu w 
organizmie zwiększa się wydzielanie endorfin, określanych jako hormony szczęścia. Łagodzą one 
takie dolegliwości jak bóle zębów, głowy czy mięśni. Dzięki śmiechowi lepiej też funkcjonuje nasz 
system odpornościowy.

Jak  więc  widać  śmiech  może  mieć  naprawdę  duży  wpływ  na  nasze  zdrowie,  dlatego 
zainteresowali się nim lekarze i powstała koncepcja leczenia śmiechem (gelotologia).

Zdrowotne właściwości śmiechu są wykorzystywane na wiele sposobów. Terapia śmiechem 
stosowana jest w wielu krajach na oddziałach szpitalnych. W Polsce terapię śmiechem stosuje np. 
fundacja "doktora Clowna".  W fundacji  tej  pracują psycholodzy, pedagodzy i  lekarze.  Fundacja 
prowadzi terapię śmiechem w dziecięcych szpitalach. Pracownicy tej fundacji chodzą do szpitali, 
przebrani za klaunów, gdzie bawią i rozśmieszają dzieci.

Mieli więc rację ci, którzy już w dawnych czasach twierdzili: 

Uprzejmość i uśmiech nic nie kosztują, a wielce skutkują.
Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkich twarzy.

http://www.we2.pl/


Czy zawsze i ze wszystkiego można się śmiać?

Przykazania  dobrego  mianiaś

Przykazania napisał Filip Wesołowski z kl. 4d



Dziennikarze pytali uczniów i nauczycieli kiedy i dlaczego się śmieją.

Śmieję się bardzo często w życiu, na lekcjach w szkole też mam pogodny nastrój.  
Potrafię śmiać się sama ze siebie, kiedy się przez przypadek pomylę.

Alicja Walenciak – Galińska

Jeśli  chodzi  o  to,  co  wywołuje  moją  szczególną  wesołość  to  często  śmieję  się  z  
"żarcików" moich dzieci, skeczy kabaretowych, zwłaszcza kabaretu Ani Mru Mru i  
Grzegorza Halamy. 

Lidia Kałwińska

Jak widać miał rację Mikołaj Gogol, kiedy stwierdził, że 

ze śmiechem nie ma żartów. 

Wesołą buźkę wykonał Filip Wesołowski z kl. 4d 

Pośmiejemy się jeszcze w następnych numerach



Nowa akcja dziennikarzy

Stop wulgaryzmom
Wulgarne zwroty, przykre wyrazy,

to dla mowy ojczystej bat wymierzający razy.
filozof austriacki – Ludwig Wittgenstein

Właśnie skończyła się lekcja. Wszyscy z radością wybiegli z klasy na przerwę. Po wybraniu 
towarzysza, przechadzaliśmy się po szkole i rozmawialiśmy, aż tu nagle usłyszałem…
- Ty ***, coś ty zrobił?!- ktoś krzyczy - ty ***!
Spojrzałem i poszedłem dalej. Zdziwiło mnie to, co usłyszałem. Ale zaledwie kilka kroków dalej, 
czyjś głos wydziera się…
- Jak mogłeś? Ja cię ***, ty *** !

Tego już było za wiele! Chciałem do niego podejść i mu coś powiedzieć, ale moje działanie 
przerwał  dzwonek  na  lekcję.  Byłem wzburzony.  Jak  ktoś  mógł  tak  się  wyrażać?  Na szczęście 
następna lekcja była z wychowawczynią. Zgłosiłem się, powiedziałem o co chodzi i czekałem na 
„werdykt’’. Pani zapytała kto jeszcze słyszy takie słowa. Zgłosiła się cała klasa. Po zastanowieniu 
się, powiedziała, że ma pomysł. Zabrała mnie do dyrektora.

Dyrektor wysłuchał mnie z uwagą. Każde słowo było dokładnie analizowane. Chwilę potem 
pani  wychowawczyni  opowiedziała  o  swoim  rozwiązaniu.  Wyraźnie  trafiło  dyrektorowi  do 
przekonania. Efekt był natychmiastowy. Z mikrofonów wydobył się głos…
- Uwaga uczniowie - ogłosił dyrektor - wiele się ostatnio mówiło o różnych brzydkich słowach. 
Dlatego od chwili obecnej, zabrania się używania wulgaryzmów. Zamiast się złościć, policzcie do 
10  i  spokojnie  wyjaśnijcie  sobie,  co  wam  leży  na  sercu.  Będziemy  wszyscy  szukać  innych 
sposobów zastępowania brzydkich słów.

O tak, to był dzień! Za pomoc ustanowienia porządku dostałem pochwałę, a słownictwo 
w naszej szkole, zaczęło zmieniać się na lepsze. 

Adam Araszkiewicz, kl.6b

Czy można wyrażać emocje bez używania wulgaryzmów, nikogo nie obrażając? Jak 
zachowywać  się  w  chwili  największego  gniewu?  Czasem  są  takie  sytuacje,  że  trudno  się 
powstrzymać. I co wtedy? Słysząc jak mówią zarówno dorośli,  jak i dzieci  rodzą się takie 
pytania. 

Okazuje się, że jest na nie odpowiedź.  Michał Rusinek, pracujący na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Polonistyki daje przykłady przekleństw jakich można 
użyć.  Te przekleństwa wyrażają  emocje,  są  zabawne i  nikogo nie  obrażają.  Doskonałe  do 
rozładowania atmosfery. 

Również z naszej szkoły w minionych latach wysyłałam do pana Rusinka propozycje 
takich  ekspresywizmów,  podawane  przez  uczniów.  Warto  pomyśleć  jak  zadbać  o  kulturę 
naszego pięknego języka. Wznawiamy akcję. 

Alicja Walenciak - Galińska



Powieść  Mały Książę przeczytałam jednym tchem. Bardzo mi się spodobała, 
ponieważ  opowiada  o  sprawach  ważnych  dla  młodego  czytelnika.  Mały  chłopiec 
uczył dorosłego pilota co jest w życiu najważniejsze. Mówił o przyjaźni i miłości. 
Ucieszyłam się, gdy Mały Książę postanowił wrócić do ukochanej róży i chciał dalej 
ją  pielęgnować.  Było mi  też  trochę smutno,  że  musi  pożegnać  swego przyjaciela 
pilota. Na pewno będę jeszcze nie raz wracała do tej powieści. 

   Tekst i rysunek - Paulina Ciesielska, kl.5b



Rysunek z poprzedniego numeru przedstawiał panią Monikę Musielak – Heyer. Prawidłową 
odpowiedź podała Magdalena Różańska z kl 5b. Gratulujemy.

Kogo przedstawia ten rysunek?
Odpowiedz prosimy przysyłać na adres: alicjaw@plusnet.pl 

mailto:alicjaw@plusnet.pl


Do grona dziennikarzy 
przystępują uczniowie 
z klasy trzeciej!
Kilka słów o sobie napisała nasza 
redakcyjna koleżanka - Julia 
Jędrzejewska z klasy 3c. 

Mam  lat  dziewięć  i  pół.  Lubię 
czytać  i  pisać.  A  interesuję  się 
zwierzętami  i  przyrodą.  Moimi 
ulubionymi  przedmiotami  w  szkole  są 
matematyka i religia. W domu najczęściej  
bawię  się  z  siostrą.  Razem  z  Jowi  
oglądamy  też  telewizję  i  gramy  w  gry  
planszowe. W sumie to prawie cały wolny  
czas spędzamy ze sobą. No to tyle o mnie.
Obok jest moje zdjęcie.

Zapraszamy młodszych uczniów do współpracy

Inter – odgłosy z Cieszkowianki   -   stopka redakcyjna
Adres redakcji:  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego, 

   ul. Żabikowska 40, Luboń
Redaktor naczelny: Magdalena Różańska, kl.5b
Korekta i skład komputerowy: Alicja Walenciak – Galińska
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