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Do baśni zakradła się nowoczesność. 
Smoki złagodniały, nie potrzeba dzielnych rycerzy, 

księżniczki poradzą sobie same. 

Co dzieje się 
w nowoczesnych baśniach? 

Zapraszamy do przeczytania
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Nowoczesna  baśń  Alana  Drożdża  z  klasy  5d  –  miłośnika  sportu 
i naszego szkolnego dziennikarza, sprawozdawcy sportowego. 

Dawno temu, w dalekiej krainie Piłkalii zdarzyła się rzecz niebywała, a było to tak. Piłkalia 
była krainą, którą rządzili Król Piłek, Królowa Piłka oraz ich nastoletnia księżniczka - Piłeczka. 
Cała kraina pokryta była trawą boiskową, na której na zmianę pasły się i toczyły mecze okoliczne 
smoki.

Król Piłek razem ze swoim dworem wytrawnych kibiców każdej niedzieli spotykał się na 
meczach smoków. Były to zawsze zawody pełne śmiechu, bo co chwila smoki przewracały się, 
gubiły piłkę, np. nigdy nie zauważały kiedy piłka schowała się im pod ogonem, albo kiedy któryś 
ziewnął przypadkiem i spalił ją całkowicie. 
   Jedyną osobą,  która  nie  przepadała  za meczami  smoków była  księżniczka Piłeczka.  Za 
każdym razem wymyślała różne powody, żeby tylko na mecz nie pójść. Król Piłek nie rozumiał 
tego i  zastanawiał  się jak przekonać Piłeczkę,   aby polubiła smocze zawody.  Lecz na próżno. 
Wpadł w końcu na sprytny plan. W grudniu zbliżały się urodziny Piłeczki. Postanowił coś zrobić,  
aby zaciągnąć księżniczkę na boisko. Zawołał ją do siebie i niby przypadkiem rzekł:

– Córeczko zbliżają się Twoje 18 urodziny. Chciałbym żebyś poznała okolicznych rycerzy. 
Kto wie, może spotkasz wśród nich swoją miłość. 

Księżniczka się ucieszyła. Tylko jest jeden problem mówił król Piłek:
– Ten, który miałby zostać Twoim chłopakiem, musi pasować do naszego królestwa.
– Jak to sprawdzić? - zapytała Piłeczka. 

Bardzo prosto rzekł król. 
– Musimy zorganizować zawody smoki kontra rycerze... i to Ty będziesz im sędziowała. Ty 

go wybierzesz. A teraz weź moją kartę kredytową i kup sobie strój sędziowski i korki.
Księżniczce spodobał  się nawet ten pomysł,  bo wiedziała,  że tylko tak będzie mogła z bliska 
przyjrzeć  się  rycerzom.  Tak  też  się  stało.  Waleczne  smoki  ruszyły  naprzód,  a  przeciw nim 
okoliczni rycerze. Długo walczyli, ale nikt nie mógł strzelić bramki. A księżniczka biegała tylko od 
jednej strony boiska do drugiej, coraz bardziej zdenerwowana. W końcu stanęła, zdjęła z szyi 
gwizdek i  dołączyła  do  drużyny rycerzy.  Przebiegła  całe  boisko  i  wpakowała  piłkę  do  bramki 
smoków. 

– Mamy nową  mistrzynię  Piłkalii,  Wiwat  Księżniczka,  Wiwat  Messi-janka!!!  (  tak  nazwali 
swoją nową gwiazdę kibice).

Od tej pory księżniczka Piłeczka albo raczej Messi-janka nie opuszczała już żadnego meczu. 
I to nie siedziała na trybunach, zawsze była na murawie boiska jako gwiazda swojej drużyny. 
I choć tamtego popołudnia nie znalazła chłopaka. Znalazła inną miłość, miłość do piłki nożnej - ku 
radości króla, królowej i całej Piłkalii.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Nowoczesna baśń Magdaleny Różańskiej z kl. 6b

Dawno, dawno temu zdarzyło się coś bardzo niezwykłego. Narodziła się Calimórka, czyli 
komórka ze skrzydłami elfa. Rówieśnicy wyśmiewali się z jej niewielkiego wzrostu, przez co była 
bardzo smutna.
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W dniu swoich dziesiątych urodzin Calimórka wyfrunęła z gniazda w poszukiwaniu przygód. 
Latając  długo  nad  okolicą,  zwróciła  uwagę  na  wielkie  drzewo,  które  swoimi  konarami  sięgało 
chmur. Lekko przestraszona, ale jednocześnie bardzo ciekawa postanowiła, że zobaczy z bliska 
to ogromne cudo.  W momencie,  kiedy chciała  sfrunąć na  ziemię,  coś zabolało  ją  w skrzydle 
i upadła. Na szczęście nic poważnego sobie nie zrobiła i za wszelką cenę chciała wspiąć się na 
drzewo.  To,  co zobaczyła na jego szczycie,  przeszło jej  najśmielsze oczekiwania.  Jej oczom 
ukazał się niewielki, prostokątny przedmiot- laptop. Podeszła bliżej i zobaczyła na nim mnóstwo 
małych przycisków. Od razu zwróciła uwagę na kwadracik z różową gwiazdką, który niechcący 
nacisnęła. W tym momencie Calimórka i jej nowy kolega znaleźli się w sklepie komputerowym 
„Przyszłość”. Znajdowało się tam mnóstwo różnego rodzaju sprzętu elektronicznego. Wszystko 
bardzo  zaciekawiło  małą  podróżniczkę.  Zafascynowana  tym,  co  się  wokół  niej  znajduje,  nie 
zauważyła, że nie ma jej towarzysza podróży. Laptop, którego dopiero poznała, zniknął. Smutna 
Calimórka  postanowiła,  że  będzie  go  szukać  za  wszelką  cenę.  Jednak  po  chwili  poszukiwań, 
zauważyła go. Wtedy laptop przedstawił się i powiedział, że ma na imię Edzio. Od tego czasu 
oboje bardzo się zaprzyjaźnili, spędzali ze sobą mnóstwo czasu. Bawili się razem, spacerowali po 
sklepie, śmiali się i opowiadali sobie różne, wesołe przygody. Byli jak dwie połówki jabłka.

Po jakimś czasie, do sklepu „Przyszłość” przyszedł mały chłopiec o imieniu Piotrek. Przybył 
on wraz z tatą, aby kupić sobie nowy komputer, gdyż poprzedni gdzieś zgubił.  Chłopiec długo 
chodził po sklepie, ale nic mu się nie podobało. Bardzo tęsknił za swoim starym laptopem. Był do 
niego bardzo przywiązany i  dlatego też trudno było  mu się  zdecydować.  Po dłuższym czasie 
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chłopiec kierując się już w stronę wyjścia, zauważył swój stary komputer. Szczęśliwy, bez chwili 
wahania chwycił Edzia i zabrał go do domu. 

Po  powrocie  Piotrek  nie  zjadł  nawet  kolacji,  tylko  od  razu  pobiegł  podłączyć  swój 
komputer. W tym samym czasie Calimórka zauważyła, że jej przyjaciel znowu zniknął. Od innych 
sprzętów w  sklepie,  dowiedziała  się,  że  Edzia  zabrał  ze  sobą  jakiś  mały  chłopiec.  Wówczas 
Calimórka przyrzekła sobie, że znajdzie swojego przyjaciela, choćby miała to być ostatnia rzecz 
jaką zrobi. 

Długo latała, smutna nad wielkim miastem, aż natrafiła na mały dom, przez okno którego 
zauważyła Edzia. Zmęczona doleciała do niego i leciutko zapukała w okno. Laptop Edzio nie mógł  
uwierzyć w to, co zobaczył. Jego oczom ukazała się Calimórka. Był bardzo szczęśliwy, że znowu 
mogą być razem. Jednak Edzio nie wiedział jak ma powiedzieć swojej przyjaciółce, że jest to 
dom jego przyjaciela Piotrka i nie wie czy ona będzie mogła z nim zostać. W tym momencie do  
pokoju wszedł chłopiec i od razu zauważył Calimórkę. Zdziwiony całą sytuacją, zapytał Edzia kto 
to jest i skąd ona się tu wzięła. Wówczas laptop opowiedział Piotrkowi całą historię, a wtedy 
chłopiec powiedział, że Calimórka może zostać z nimi, jeśli chce. 

Calimórka bez chwili  zastanowienia  zgodziła  się.  Wszyscy razem zamieszkali  w pokoju 
Piotrka i są tam do dnia dzisiejszego.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Nowoczesna baśń Tomka Pietrzaka z kl. 4b 

Dziewczynka z zapalniczkami

Nie tak dawno temu, bo zaledwie w ubiegłym roku, tuż przed Sylwestrem, zima mocno 
dawała się we znaki. Był siarczysty mróz i mnóstwo śniegu, który nadal sypał.  Obok wielkiego 
centrum handlowego, w małym sklepiku dziewczynka sprzedawała zapalniczki. Mimo, że były to 
dobre,  tanie,  chińskie  zapalniczki,  nie  sprzedała  w  sylwestrowy  wieczór  ani  jednej  sztuki. 
Dziewczynka martwiła się tym, bo chciała sprzedać cały zapas jak najszybciej, aby kupić sobie 
kreację na sylwestrową zabawę. W pewnej chwili zasnęła. Śniła, że siedzi sobie beztrosko przed 
kominkiem,  zajada  kawałki  kurczaka  z  KFC  i  przygląda  się  choince  ustrojonej  w  tysiące 
kolorowych lampek - oczywiście chińskich. 

Nagle  dziewczynka  usłyszała  jakąś  melodię  i  obudziła  się.  To  dzwoniła  jej  komórka. 
Porozmawiała  chwilę  z  koleżanką,  zamknęła  sklep i  szybko pobiegła  do  domu,  nie  myśląc  już 
o zapalniczkach. Myślała o zabawie sylwestrowej w klubie techno.
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Żartobliwie o sobie 
i o swojej klasie piszą uczniowie 4b

Jestem Martyna i mam, 
jak dobrze pamiętam, 10 lat.
Wszyscy zawsze do mnie mówią , że jestem mała ,
a ja odpowiadam: „Mała jest walizka, a ja jestem niska”.

Martyna Koćmierowska

W domu aniołek, na dworze 
diabełek. W domu wielka  ze mnie 
pocieszycielka,  pocieszam  moją 
mamę,  że  więcej  uwag  już  nie 
dostanę.  Mam  psa  Gibsona,  słodkiego  jak  miód,  który  mnie 
budzi codziennie. Z tego wynika, że nie muszę włączać budzika.

W naszej  klasie  jest  zawsze  wesoło.  Tutaj  się  świetnie 
bawimy i z zadaniami nie trudzimy. Każdy jest inny, są tacy co 
włosy mają proste jak drut i jest też taka jedna dziewczyna co 
ma włosy jak sprężyna.

Magda Skorlińska

Jestem  wesołym  10-latkiem,  który  lubi  robić  różne 
psoty  i  figle.  Przepadam za  jedzeniem,  co  chyba  po  mnie 
widać. Chipsy, coca cola, z rożna kurczaki to moje przysmaki. 
Potrafię szybko biegać, ale tylko wtedy, gdy mama woła mnie 
na obiad. Lubię psy, lecz wyłącznie pluszowe, bo nie trzeba 
z nimi wychodzić na spacer.

Tomasz Pietrzak ( na zdjęciu)

Moi rodzice są bardzo śmieszni, ciągle myślą, że mam 
6 lat. Często gdy wychodzimy razem okazuje się, że rękawy 
w  moich  koszulach  i  nogawki   w  moich  spodniach  są  za 
krótkie. Moja mama mówi, że chyba wyprała rzeczy w zbyt wysokiej temperaturze. Tata wtedy 
dodaje, że proszki, których używa mama działają na dwa sposoby i jego rzeczy robią się za 
wąskie. W takiej sytuacji w domu wybucha  panika, a ja przebieram się częściej niż na pokazie 
mody.

Jakub Dzięcioł 

Moja klasa 4b jest  bardzo wesoła.  Liczy sobie 21 mądrych główek. Nasza klasa jest 
zwariowana. W szkole, często biegamy na przerwach i dlatego zbieramy uwagi od nauczycieli, 
ale obiecujemy poprawę. Wszyscy lubimy się. Moja klasa jest najlepsza i nie zamieniłbym jej 
na żadną inną.

Adam Hirsch
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Hubert to ja - zuch chłopak, który nie boi się konia, dzika i niedźwiedzia, ale boi się mrówki,  
biedronki i  muchy.  Zawsze byłem odważnym chłopcem i  tak już zostanie.  Może jak będę starszy  
przestanę się bać tych ogromnych owadów, a zacznę się bać tych małych zwierzątek.

Hubert Soboń 

Gdy się urodziłam, rodzice i siostra byli zachwyceni, ale pierwsze lata bez 
przespanych nocy dały im dużo do myślenia.  Pierwsze słowo:  ci  miało wiele 
znaczeń,  tak  mówiłam  na  kiełbasę  i  na  kwiatek.  Królik  Baks  przestał  być 
bezpieczny w domu, gdy zaczęłam chodzić. Uczyłam go latać, trenowałam z nim 
kickboxing,  a  on  i  tak  mnie  lubił.  Rodzina  wołała  na  mnie  Mikrobi, gdyż 
chodziłam jak mały robot i miałam niespożytą energię.

Julia Kwintkiewcz

Już cztery lata się uczymy, bawimy, a czasem nawet  kłócimy.  To klasa 
4b. Na lekcjach staramy się siedzieć cicho, jak mysz pod miotłą. Niestety rzadko 
nam to wychodzi. Na sprawdzianach nie ściągamy i nie zapuszczamy żurawia do 
sąsiada. Uczymy się dobrze. Podczas przerw gonimy się, skaczemy, wyciskamy 
ostatnie poty. Wspólne gry i zabawy czasem wywołują kłótnie, ale zawsze jakoś 
się  dogadujemy.  Możemy  na  siebie  liczyć.  Łączy  nas  zamiłowanie  do  słodyczy  i  chipsów. 
Zdecydowanie  najmilszym dniem w tym roku szkolnym był  dzień  chłopca.  Wtedy  dostaliśmy od 
dziewczyn prykające glutki. Bardzo lubię swoją klasę.

Jakub Wasiela 
   4b to moja klasa. Jest to klasa zgrana. Jesteśmy grzeczni, ale czasami lubimy robić psikusy. Klasa, do 
której chodzę jest miła i fajna, choć czasami mamy ze sobą problemy. Sądzę, że jesteśmy najfajniejsi w 
szkole. Lubimy się uczyć, ale nie lubimy odrabiać zadań domowych. Wszyscy nas znają i lubią nasze 
towarzystwo.  Jestem szczęśliwy  że  chodzę  do  super  klasy  i mam miłych  nauczycieli.  Moja  klasa 
zasługuje na medal.

Mikołaj Majdecki 

Nasza  klasa  jest  super.  Wszyscy  nie  lubimy  się  uczyć,  ale  chętnie  chodzimy  do  szkoły. 
Większość klasy lubi szkołę w soboty, niedziele i święta, ale na lekcje polskiego zawsze przychodzimy 
głodni wiedzy. Najbardziej lubimy lekcje, które się nie odbyły i sprawdziany, których nie musimy 
pisać. Lekcje lubimy zaczynać późno, a wcześnie kończyć. Nad nami z góry czuwa wychowawczyni - 
pani Adamska. 

Maciej Urbaniak
Nasza klasa jest nieliczna, ale dosyć zgrana. Ja wciąż biegam i od tego bolą mnie kolana. Często 

głośno rozmawiamy, więc nas przesadzają. Raz jedynka, a raz szóstka -  różnie u nas bywa. Lubią nas 
nauczyciele,  gdy  jesteśmy  grzeczni.  Udajemy  więc  aniołki,  a  na  przerwie  znowu  szalejemy.  Tak 
upływa nam dzień w szkole -  raz do góry, raz (w sali) na dole.

Piotr Biernasiuk
Uważam, że moją klasę można zaliczyć do śmiesznych,  ponieważ często zdarzają się rożne 

zabawne sytuacje.  Podam dwa przykłady. Pierwszy - to jak kolega do pana nauczyciela od języka 
niemieckiego zwrócił się: Proszę pani, a do pani od polskiego powiedział: Proszę pana. Druga z takich 
sytuacji  miała  miejsce  na lekcji  wychowania  fizycznego,  wtedy kolega  przebierał  się  w szatni  na 
zajęcia i okazało się, że ma jedną skarpetkę zieloną, a drugą czerwoną. Wówczas wszyscy śmiali się,  
nawet pan nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Moim zdaniem mamy fajną i zabawną klasę.

Hubert Soboń 
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Wywiad z Panią Barbarą Grochal 

koordynatorem wolontariuszy 

w Hospicjum Palium w Poznaniu

Julia  Światłowska:  Od  ilu  lat  istnieje  Hospicjum 
w Poznaniu?
Pani Barbara Grochal: Hospicjum Palium w Poznaniu  
na os.  Rusa  istnieje  od  10 lat.  Przedtem było  przy  
ulicy  Łąkowej.  Tam powstało  już  w  latach  80-tych  
ubiegłego stulecia.

Julia Gadzińska:  Ile osób jest w nim i jaką można tu otrzymać pomoc?
Pani  Barbara:  Tutaj  są  trzy  oddziały.  Na oddziale  stacjonarnym są  24 łóżka.  Ten oddział  
obejmuje  Poznań  i  okolice.  Hospicjum  domowe  działa  na  tej  zasadzie,  że  pielęgniarki  
i lekarze jeżdżą do pacjentów do domów. Miesięcznie jeździmy do ok. 200 osób. Jest również  
oddział  dzienny.   Na ten oddział  pacjenci  przywożeni  są  rano,  po  śniadaniu mają  rożne  
zajęcia m. in. rehabilitację, a także terapię zajęciową, np. malują obrazy, szyją, haftują, mają  
też  wizytę  u  lekarza  i  pielęgniarki.  Mogą  odpocząć  w  specjalnym pokoju,  a  po  obiedzie  
odwożeni są do domu.

Julia Ś.:  Jak uczniowie ze szkoły podstawowej mogą pomóc w hospicjum?
Pani Barbara: Uczniowie ze szkoły podstawowej mogą pomóc Hospicjum robiąc motyle, które  
są  rozdawane  na  kwestach.  Datki  za  motyle  są  dobrowolne.  Można  pomóc,  zbierając  
fundusze  np.  sprzedając  gazetki.  Można  pomóc  również  przez  mówienie  o  Hospicjum  
i rozpowszechnianie  różnych  akcji.  Zebrane  pieniądze  przeznaczane  są  na  rozbudowę  
Hospicjum. Pomóc może każdy!

Julia G.:  Na czym polega wolontariat?
Pani Barbara:  Wolontariat  to świadczenie pracy bez pieniędzy.  Nie można być związanym  
rodzinnie i przyjacielsko, jest to bezinteresowna pomoc.

Julia Ś.:  Co o wolontariacie powinien wiedzieć uczeń szkoły podstawowej?
Pani  Barbara:  Uczeń szkoły  podstawowej  powinien wiedzieć o wolontariacie  to,  że  można  
robić coś dla kogoś bezinteresownie, z  potrzeby serca.  Wolontariusze to ludzie niezwykle  
otwarci  na  drugiego  człowieka.  Przez  pracę  w  wolontariacie  uczymy  się  zachowań  
prospołecznych, uczymy się odwagi wychodzenia do ludzi i odzywania się.

Julia G.:  Jakie są Pani zadania w pracy w hospicjum?
Pani Barbara: Jestem koordynatorem wolontariuszy, tworzę harmonogram wg którego mogą  
działać, pilnuję wykonania zadań. Pomagam, bronię oraz wspieram.
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Julia Ś.:  Jak narodził się pomysł Motyle dla hospicjum? 
Pani Barbara:  Wiedzieliśmy, że musimy rozbudować hospicjum, więc trzeba było coś zrobić.  
Wciąż wiele osób czeka na wolne łóżko. Jest taka europejska akcja pola nadziei, sadzi się  
cebulki z których wyrastają żonkile i się je sprzedaje. My mamy swoją akcję – motyl to symbol  
przemiany ludzkich serc. Nasza pacjentka – Renata, która umarła rok temu - umiała robić  
motyle z gałęzi. Dziś idziemy z motylami do ludzi. Motyl siada na tym, co czyste. Człowiek  
chory jest delikatny jak motyl. W naszym ogrodzie rosną budleje. Kwiaty budlei przyjemnie  
pachną,  masowo  przyciągając  motyle.  Z  uwagi  na  sympatię  owadów  do  tych  pięknych  
krzewów, w wielu językach roślina ta nazywana jest  motylim krzewem. Latem potrafi  na  
jednym krzewie siedzieć, aż 300 motyli.

Julia G.:  Ile osób jest zaangażowanych w działalność wolontariatu? 
Pani Barbara: Mamy 50 wolontariuszy medycznych, chodzą oni do domu i na oddział. Szkół  
akcyjnych jest 10.

Serdecznie dziękujemy za udzielenie wywiadu.

Na zdjęciu  Pani  Barbara  Grochal  z  wolontariuszkami  z  Hospicjum i  dziennikarkami 
z Cieszkowianki: Julią Gadzińską i Julią Światłowską z kl. 6b. Z przodu Dominika – córka 
Alicji Walenciak – Galińskiej, nauczycielki, która zrobiła to zdjęcie .
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Nadwrażliwi

Bądźcie pozdrowieni Nadwrażliwi 

za Waszą czułość w nieczułości świata, 

za niepewność wśród jego pewności, 

za to, że odczuwacie innych jak siebie samych, zarażając się każdym bólem, 

za lęk przed światem, jego ślepą pewnością, która nie ma dna, 

za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego nawet brudu ziemi 

bądźcie pozdrowieni. 

Bądźcie pozdrowieni Nadwrażliwi 

za Wasz lęk przed absurdem istnienia 

i delikatność nie mówienia innym tego co w nich widzicie, 

za niezaradność w rzeczach zwykłych i umiejętność obcowania z niezwykłością, 

za realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego, 

za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego co być powinno, 

za to co nieskończone - nieznane - niewypowiedziane ukryte w Was 

Bądźcie pozdrowieni Nadwrażliwi 

za Waszą twórczość i ekstazę, 

za Wasze zachłanne przyjaźnie, miłości i lęk, 

że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed Wami 

Bądźcie pozdrowieni Nadwrażliwi 

za Wasze uzdolnienia - nigdy nie wykorzystane - 

(niedocenianie Waszej wielkości nie pozwoli poznać wielkości tych, co przyjdą po Was), 

za to, że chcą Was zmieniać zamiast naśladować, 

za Waszą boską moc niszczoną przez zwierzęcą siłę, 

za niezwykłość i samotność Waszych dróg 

bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi 
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Co zyskują wolontariusze?

Angażując  wolontariuszy  kształtujemy  ich  poczucie  odpowiedzialności,  wrażliwości  
społecznej,  pomagamy  dostrzegać  pozytywne  wartości  w  otaczającym świecie.  Podnosimy  
poczucie ich własnej wartości, odbudowujemy wiarę we własne siły i pozwalamy uwierzyć  
w siebie.

Fragment ze szkolenia na którym byli uczniowie kl. 6b

Wolontariusze wyróżnieni

We  wrześniu  w   Hospicjum  Palium  w  Poznaniu  odbywało  się  szkolenie  dla 
wolontariuszy. Ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu uczestniczyli w nim Julia Światłowska 
oraz  Ignacy  Pawlak  –  oboje  z  klasy  6b.  Zostali  oni  liderami  wolontariatu  szkolnego. 
Uwieńczeniem tych działań było uroczyste wręczenie dyplomów na początku koncertu na rzecz 
rozbudowy Hospicjum Palium, który odbył się 15 października 2011r. Tego dnia w Poznaniu 
wystąpił charytatywnie Janusz Radek. 

Gratulacjom i zdjęciom nie było końca, pełni wzruszeń i zachwytu nad wielkim talentem 
Janusza Radka wracali wolontariusze tego wieczoru do domu.

Julia Światłowska, kl.6b

Na zdjęciu wolontariusze podczas wręczania dyplomów. Uczniowie naszej szkoły stoją z opiekunem – 
Panem Michałem Szwackim.

Poniżej ich dyplomy. Oboje angażują się już w akcje charytatywne w Cieszkowiance. Julia kierowała 
pracami w Tygodniu misyjnym, a Ignacy sprzedażą wygranych gazetek.
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Tydzień misyjny 
w Cieszkowiance

W Szkole Podstawowej nr 2 od 
dnia 24 do 28 października, odbywała 
się  akcja  dobroczynna  pomocy  dla 
dzieci z Etiopii pod nazwą:  Kawałek 
mojego  serduszka  dla  etiopskiego  
maluszka. Akcja  ta  polegała  na 
kupowaniu losów, a żaden z nich nie 
był  pusty.  Los  kosztował  złotówkę. 
Każdy  wygrywał  coś  ciekawego  np. 
obrazki, cukierki, ołówki, samolociki, 
zeszyty  itp.  W  ten  sposób  zebrano 
bardzo dużo pieniędzy,  które  zostaną 
do  ostatniego  grosika  wysłane  do 
Etiopii dla dzieci, które umierają tam 
z głodu. 

    Cała Cieszkowianka bardzo zaangażowała się w akcję. Nawet nauczyciele kupowali losy, 
zaś na lekcjach opowiadali, jakie poważne choroby i głód panują w Afryce. 

W imieniu  głodujących  dzieci  bardzo  dziękujemy  za  podarowanie  kawałka  swojego 
serduszka  poprzez  włączenie  się  do  naszej 
akcji.            

Magdalena Skorlińska, kl. 4b

Na  zdjęciu  Julia  Światłowska  z  klasy  6b, 
nasza  szkolna  wolontariuszka,  zadowolona 
z efektów pracy podczas tygodnia misyjnego 
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Po raz kolejny sprzedaliśmy puszki aluminiowe
Od roku  2009  w  Szkole  Podstawowej  nr  2  zbieramy puszki  aluminiowe  i  pieniądze  uzyskane  ze 

sprzedaży przeznaczamy na akcję: Adopcja na odległość. Pomagamy przez to dziecku z Kamerunu kształcić się 
i  przyczyniamy się  do polepszenia bytu głodnych dzieci  w jednej  z  prowincji  tego kraju.  Po raz  kolejny,  
w październiku  2011r.,  sprzedaliśmy puszki  za  ponad  1800 złotych.   Firma recyklingowa   ECO SERWIS 
z Lubonia, do  której  miały  być  one  dostarczone,   zapewniła  nam  darmowy  transport,  za  co  serdecznie 
dziękujemy.  Dziękujemy również Rodzicom i  Uczniom naszej  szkoły za przynoszenie puszek,  dziękujemy 
także  coraz  liczniejszej  grupie  sympatyków  naszej  akcji  z  całego  Lubonia,  a  zwłaszcza  z  okolic  Lasku. 
Mieszkańcy miasta  popierają nasz charytatywny cel.  

Zapraszamy do dalszej współpracy. Sił nam doda modlitwa dzieci z Kamerunu, które zapewniają, 
że w ten sposób dziękują nam za pomoc.

Alicja Walenciak - Galińska

Worki z puszkami załadowano i zawieziono do firmy.
Kolejne zdjęcia ukazują, co dzieje się w firmie recyklingowej. 
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Zdjęcia z Kamerunu

Na zdjęciu, na pierwszym planie, Ina Beloko Galix – nasza 10-letnia podopieczna, 
w czasie nauki w szkole.

Zdjęcie przysłane mejlem przez s. Lidię Szulc z Kamerunu.
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Na  zdjęciu  s.  Lidia  Szulc  wśród  dzieci,  którymi  się  zajmuje.  W  środku  nasza 
podopieczna - Ina Beloko Galix, a obok jej nauczyciel.

Zdjęcie przysłane mejlem przez s. Lidię Szulc z Kamerunu.
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Nie doszła do Polski pocztą wiadomość ze świadectwem Iny z minionego roku szkolnego, dlatego 
Siostra  Lidia  Szulc  przysłała  ten  dokument  mejlem.  Po  przetłumaczeniu  z  języka  francuskiego 
świadectwo wygląda tak, jak można zobaczyć poniżej.

Szkoła Św. Pawła w Ganoua-Boulaï
Nazwisko ucznia: Jana Béléko Galixe
Nr klasy: 34

PRZEDMIOTY Ocena 1-szy
środkwartał

2-gi 
śródkwartał

Koniec
1-go kwartału

3-ci
śródkwartał

Prace pisemne 20 07 10 05
Analiza tekstów 20 09 05,5 14
Dyktanda 20 05 07 03
Pisanie 04
Etyka 7/10 5
Szybkie liczenie 10 6 03,5 6
Matematyka 60 35 25 38
Pisanie ze słuchu 10 6 01 03
Gramatyka i słownictwo 20 04 08 12
Czytanie ze zrozumieniem
Wiadomości ogólne 50 36 21 38
Środowisko i zdrowie 50 42 23 39
Kultura narodowa (śpiew, recytacja) 10 8 6 13
Czytanie 10 04 02 04
Angielski ustny
Zajęcia praktyczne 20 15 17 15
Rysunek i sztuka
WF 20 16 18 19
RAZEM 320 187 154,5 341,5 215
ŚREDNIA 20 11,69 09,36 10,50 /12,64
RZĄD 39 49 23
PODPIS NAUCZYCIELA /-/ /-/ /-/ /-/
PODPIS RODZICA

PODSUMOWANIE /-/ Ogólna średnia 
klasy: 11,13 / 20

10,59 Rząd: 52
Średnia za 2-gi kwartał 10,89
Średnia za 3-ci kwartał 10,47 B. dobry Dobry Dość dobry Dostat. Niedostat.
ŚREDNIA ROCZNA 10,69 x

Odcisk okrągłej pieczęci treści: PRYWATNE SZKOLNICTWO KATOLICKIE, 
Dyrektor Szkoły św. Pawła w Ganoua - Boulaï, Diecezja Bertoua.
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Rok szkolny: 2010/2011 Klasa CE2B Liczba uczniów: 73
Nazwisko wychowawcy: Abdoou Honoré

PRZEDMIOTY 4-ty
środkwartał

Koniec2-go
kwartału

5-ty 
śródkwarta

ł

6-ty 
śródkwartał

Koniec
3-go kwartału Uwagi

Prace pisemne 07 20 10
Analiza tekstów 10 10 08
Dyktanda 03 02 04
Pisanie 04 6 01
Etyka 6 8 9
Szybkie liczenie 4 6 10
Matematyka 27 34 30
Pisanie ze słuchu 02 02 8
Gramatyka i 
słownictwo

10 09 10

Czytanie ze 
zrozumieniem
Wiadomości ogólne 22 32 14
Środowisko i zdrowie 26 35 02
Kultura narodowa 
(śpiew, recyt.)

7 9 8

Czytanie 8 6 -
Angielski ustny
Zajęcia praktyczne 14 17 17
Rysunek i sztuka
WF 13 18 18
RAZEM 175 376 214 149 363 1080,5
ŚREDNIA 10 10,89 12,58 18,76 10,47 10,69
RZĄD 33 27 38 52
PODPIS 
NAUCZYCIELA

/-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/

PODPIS RODZICA -/-

1 - Zdała do klasy CM1
2 - Powtarza: -
3 - Skreślona: -

Ganoua-Boulaï, 10/06/11
Dyrektor

/-/
Ervoul Frédéric

Odcisk okrągłej pieczęci treści: PRYWATNE SZKOLNICTWO KATOLICKIE, 

Dyrektor Szkoły św. Pawła w Ganoua - Boulaï, Diecezja Bertoua.
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Dotarł do nas drogą mejlową list od siostry Lidii. Oto on:

Drodzy Dziennikarze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu,

Bardzo Wam dziękuję za piękny artykuł o Waszym mieście i Waszej szkole. Piszę w imieniu  

dzieci,  bo  u  nas  nie  ma  jeszcze  takiego  poziomu  jak  w  Polsce  i  nie  ma  w  szkołach  

podstawowych mowy  o  dziennikarstwie.   Jeśli  dziecko  umie  dobrze  czytać  i  pisać  to  już  

sukces.

Ina Galix, do której pisaliście, chodzi do Szkoły Katolickiej w mieście, które liczy około  

32000 mieszkańców i  nazywa się Garoua Boulai.   80% ludności  to Muzułmanie,  10% to  

Katolicy, 5% to Protestanci, a reszta to różne sekty. Jest to miasto graniczące z Republiką  

Centralnej  Afryki.   W mieście  są  2  Kościoły  Katolickie,  3  protestanckie,  1  duży  meczet  

i mnóstwo małych meczetów w dzielnicach.

Muzułmanie  5  razy  dziennie  przez  głośniki  śpiewają,  krzycząc  swoje  modlitwy,  co  

sprawia, że cale powietrze gra. Gdy się człowiek przyzwyczai do tego, to jest to nawet ładny  

podkład pod naszą modlitwę.

Klimat u nas jest dosyć umiarkowany jak na Afrykę. Mamy 2 pory raku: porę suchą  

i porę  mokrą,  teraz  jesteśmy  pod  koniec  pory  mokrej,  jest  bardzo  dużo  deszczu,  pada  

codziennie i to kilka razy na dzień. Pora sucha zaczyna się na początku listopada, a kończy  

mniej więcej na przełomie marca i kwietnia.

Galix   bardzo  dziękuje  za  rysunki,  niestety  te  wysłane  pocztą  nie  dotarły  do  nas.  

Odebrałam tylko mejla  z  listem i  rysunkami.  Mamy jednak ciągle  słaby  zasięg  internetu  

i blokuje mi się komputer.

Następne listy będę starała się odpisywać z Galixta razem.

Serdecznie Was pozdrawiam w imieniu Galixty. A w moim imieniu gratuluję Wam tak  

wspaniałego dziennikarstwa.

Szczęść Wam Boże. Siostra Lidia  
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Drogą mejlową też otrzymaliśmy list od Iny. Listy wysłane pocztą do Kamerunu często giną i tak 

też stało się z naszym ostatnim listem. Siostra Lidia zapewnia nas o tym, że pomoże w korespondencji  

mejlowej z naszą podopieczną.  A oto list od Iny:
Bonjour,
Chers Amis Journaliste, je Vous remercie très cordialement pour votre jolie lettre:
Vous m' aviez parlé beaucoup de votre école, que je connais maintenant très bien.
Merci aussi pour les images des déférents saisons en Pologne que Vous avez envoyé, ils sont très beaux, 
et merci pour le bouquet de fleure adressé à moi.
Moi je me porte bien aussi que ma famille, je vie avec ma maman qui s' appelle Konga Egenie et mes deux petites soeurs, la plus 
petite s' appelle Pauline elle fait la classe de CP et Charline la classe CE2, moi je suis en classe de CM1.
Nous jouons souvent de jeu qui s 'appelle "PARADIE" avec les noyauts des mangues
A la maison le soir j 'étudie les leçons, je lave les assiettes, je balaille la cour et souvent je vents les petites choses au marché.
Notre école compte environ 750 élèves et elle est sous le patronat est St. Paul. 
Notre établissement est située dans la ville nommée Garoua Boulai, qui est dans la region de l' Est du Comeroun. et elle est sous la 
resposabilité du directeur qui s' appelle M. Ewoul Frederic et mon maitre s' appelle M. Sangon Brice;
Cette année a très bien débutée pour moi, grâce à Vous et Votre aide materielle 
Dans ma classe nous sommes au nombre de 75 élèves dont 37 filles et 38 garçons;
Maintenant nous sommes dans la saison pluvieuse qui est déjà presque à son terme et il fait froid, qui fait difficile pour nous à aller à l' 
école, mais grâce à Dieu nous parvenions à y aller. 
Je ne veux pas terminer ma lettre sans Vous remercier pour tout ce que Vous faites pour moi, que ce soit un bien spirituelle ou 
matérielle. 
Que Dieu Vous comble de ces bienfaits et Vous accorde longue vie à très bientô.

Ina Galix

Dzień dobry,

Drodzy Przyjaciele Dziennikarze, dziękuję Wam serdecznie za piękny list: dużo mi opowiedzieliście o swojej  

szkole, którą teraz dobrze znam. Dziękuję również za obrazki różnych pór roku w Polsce, które przesłaliście.  

Są bardzo piękne. Dziękuję również za przesłany mi bukiet kwiatów.

U mnie i u mojej rodziny wszystko dobrze. Mieszkam z mamą, której na imię Konga Eugenie oraz  

dwiema młodszymi siostrami. Młodsza ma na imię Pauline i jest w klasie CP (7 lat), a druga, Charline, jest  

w klasie CE2 (9 lat). Ja jestem w klasie CM1 (10 lat). Często bawimy się w zabawę zwaną  RAJ, używając do  

gry pestek owoców mango. Wieczorem w domu odrabiam lekcje, zmywam naczynia, zamiatam podwórze,  

a także często sprzedaję jakieś drobne rzeczy na targu.

W  naszej  szkole  uczy  się  około  750  dzieci.  Jej  patronem  jest  św.  Paweł.  Szkoła  znajduje  się  

w miejscowości  zwanej  Garoua  Boulai,  we  wschodniej  części  Kamerunu.  Dyrektor  szkoły  nazywa  się  

p. Ewoul Frederic, a moim nauczycielem jest p. Sangon Brice.

Ten rok zaczął się dla mnie bardzo dobrze, dzięki Wam i pomocy materialnej od Was. W naszej klasie  

jest nas 75 uczniów, z czego 37 dziewcząt i 38 chłopców.

Teraz mamy porę deszczową, która prawie się kończy. Jest  zimno i  trudno nam w związku z tym  

chodzić do szkoły, ale dzięki Bogu jakoś się udaje.

Zanim zakończę  mój  list  chciałabym Wam podziękować za  wszystko,  co dla  mnie robicie,  czy to  

w wymiarze duchowym, czy materialnym. Niech Bóg darzy Was swoimi łaskami i długim życiem.

Pozdrawiam, Ina Galix
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Zdjęcia przedstawiające 

widok szkoły, do której 

chodzi Ina, przysłane 

mejlem przez 

Siostrę Lidię Szulc
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Szlachetne, jesienne zdrowie ,

niech każdy się dowie,

że jesienią na zdrowie 

syropki się pije 

i dlatego przez całą jesień

zdrowo się żyje.

W zdrowym ciele zdrowe zęby
Bartek:  Dzień  dobry.  Jestem  dziennikarzem  naszej  gazetki  szkolnej  Inter  -  
odgłosy  z  Cieszkowianki.  Czy  mógłbym  przeprowadzić  z  Panią  wywiad  na 
temat wpływu naszej diety na zdrowie zębów?
Pani stomatolog: Tak, chętnie odpowiem na Twoje pytania.
B: Jakie nawyki żywieniowe są groźne?
P.S:  Najbardziej  zgubne  jest  podjadanie  niezdrowych  przekąsek  między  
podstawowymi posiłkami. Powinniśmy spożywać 5 posiłków dziennie o stałych  
porach. 
B: Jakich produktów spożywczych mamy unikać?
P.S: Posiłki powinny być zdrowe i pożywne. Nie powinniśmy sięgać po m. in.:  
chipsy, słodycze i słodkie napoje, są one bardzo niekorzystne.

B: Czy należałoby całkowicie wyeliminować słodycze z naszej diety?
P.S: Najlepiej byłoby wprowadzić np. w sobotę tzw. „słodki dzień”.  Po  
zjedzeniu słodyczy oczywiście myjemy zęby.
B: Jakie produkty są zdrowe dla zębów?
P.S: To pieczywo razowe pełnoziarniste, warzywa, owoce, twaróg, jogurt  
i ryby. Chciałabym dodać, że w szkole, gdzie trudno jest wyszczotkować  
po jedzeniu zęby, możemy skorzystać np. z bezcukrowej gumy do żucia,  
która pomoże nam je oczyścić.
B: Bardzo dziękuję za rozmowę.
P.S: Cała przyjemność po mojej stronie.

Nasz dziennikarz Bartosz Baraniak z kl.5d 
rozmawiał ze swoją Mamą, lekarzem stomatologiem, 

Panią Beatą Baraniak
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Piękne listopadowe święto

Narodowe Święto Niepodległości to polskie święto państwowe, obchodzone co roku 
11 listopada dla  upamiętnienia  rocznicy  odzyskania  przez  Naród Polski  niepodległości 
w 1918  roku  po  123  latach  od  rozbiorów  dokonanych  przez  Austrię,  Prusy  i  Rosję. 
Ustanowione w ostatnich latach II RP i przywrócone w roku 1989. 

Warto przy tej okazji przypomnieć sobie dekalog Polaka.

Zofia Kossak – Szczucka

Dekalog Polaka 

„...Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia Ojców, z której wzrosłeś.
Wszystko, czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz.

1.   Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie.
2.   Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery       
       albo nagrody.
3.   Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście          
      osobiste życie.
4.   Czcij Polskę, Ojczyznę twoją, jak matkę rodzoną.
5.   Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do        
      ostatniej kropli krwi w żyłach twoich.
6.   Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że       
      tchórz  nie może być Polakiem.
7.   Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego.
8.   Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem.
9.   Nie dopuść, by wątpiono w Polskę.
10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając Jej wielkość i Jej       
      zasługi, Jej dorobek i Majestat.

Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością.
Będziesz Ją miłował więcej niż siebie samego.
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Listopadowe 
krajobrazy 

Prace plastyczne wykonali 
uczniowie Cieszkowianki:

Bartosz Nowakowski, kl.4b
Marta Bendowska, kl. 5d
Laura Stelmaszyk, kl. 5d
Gabrysia Raczkowiak, kl.6b



Nr 3 (20) listopad 2011r.       Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                           26

13 szczęśliwych rad na pogodny 
listopadowy nastrój w ciągu całego dnia.

1. Rano wstać z łóżka prawą nogą.
2. Z  uśmiechem  na  ustach  pomaszerować  do 

łazienki.
3. Wypić kubek pozytywnego myślenia.
4. Zjeść kanapkę z dobrym humorem.
5. W podskokach pomaszerować do szkoły.
6. Przed  lekcjami  przewietrzyć  salę,  aby 

wyleciały wszelkie nudy.
7. Zjeść w szkole wszystkie cukierki wiedzy.
8. Przynieść  do domu tornister pełen pochwał 

i szóstek.
9. Pobawić się  z  psem, który samotnie spędził 

przedpołudnie w kolorowych liściach.
10. Odrobić dokładnie lekcje, żeby nie zacząć od 

jedynki następnego dnia.
11. Zaprosić  gości  na  słodkie  podwieczorkowe 

przyjemności.
12. Posmarować  chleb  na  kolację  zdrowym 

rozsądkiem.
13. Wieczorem zapaść wcześnie w kolorowy sen 

listopadowy.

Wspólnymi siłami ułożyli szczęśliwi uczniowie klasy 4b, 5d i 6b z Cieszkowianki.

Ciekawostki listopadowe

Najwyższa temperatura w Polsce w listopadzie to 22,5 ° C (22.11.1968r., w Krakowie)
Najniższa temperatura w Polsce w listopadzie to – 25,4 ° C (18.11.1965r. w Zamościu)

Wyszukała Agata Grabowska z kl. 5d

Uczniowie Cieszkowianki pisali z czym kojarzy im się listopad.

Nazwa miesiąca pochodzi od opadających jesienią liści, które ścielą na ziemi piękny, kolorowy dywan. Czy to  
jest smutny miesiąc? Czy jesienna pogoda wzbudza negatywny nastrój. Zawsze trzeba pamiętać o uśmiechu  
na ustach, to nie pokona nas listopadowa aura.

Są piękne przysłowia związane z tym miesiącem np.
Jak na świętego Hieronima jest dyszcz albo go ni ma, to pod koniec listopada pada albo nie pada. 
Listopad to wielka niecnota, rozsiewa po polach błota.

Oto jedna z prac, napisana przez Martę Bendowską.
Listopad słynie z tego, że ma bardzo zmienną pogodę. Spadają wtedy liście z drzew, czasem jest pochmurno  
i pada deszcz. Podczas ładnej pogody można wyjść z przyjaciółmi do parku i patrzeć na promienie słońca  
prześwitujące przez  korony drzew.  Można zbierać  spadające różnobarwne liście.  W listopadzie  udają się  
jeszcze wycieczki rowerowe. Podczas brzydkiej pogody, gdy nie uda się wyjść z domu, można wziąć książkę  
i przenieść się do świata .... Listopad jest piękny i kolorowy. 
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Pięknym  dopełnieniem  obchodów  rocznicy  narodowej  -  11  listopada  jest 
wielkopolski  zwyczaj wypiekania rogali  marcińskich.  Tradycja rogali  wywodzi się 
z czasów  pogańskich,  gdy  podczas  jesiennego  święta  składano  bogom  ofiary 
z wołów lub  w zastępstwie – z ciasta zwijanego w wole rogi.  Kościół przejął ten 
zwyczaj,  łącząc  go  z  postacią  św.  Marcina.  Kształt  ciasta  to  nawiązanie  do 
podkowy, którą miał zgubić koń świętego. 

W Poznaniu tradycja w obecnym kształcie narodziła się w listopadzie 1891. 
Proboszczem w kościele pod wezwaniem św. Marcina w Poznaniu był ksiądz Lewicki, 
wielki  patriota  i  społecznik.  Zaapelował  on  z  ambony  do  parafian,  aby  wzorem 
świętego  Marcina  w  dniu  jego  imienin  ofiarowali  coś  najuboższym.  W piekarni 
Melzera,  która  znajdowała  się  naprzeciwko  kościoła,  wypieczono  rogale 
i 11 listopada rozdano je najuboższym. Od tego roku,  najpierw tylko w piekarni 
Melzera, a później również w innych, zawsze 11 listopada, powstawały drożdżowe 
zawijańce z różnymi nadzieniami. Dzisiaj tradycji tej hołdują wszyscy cukiernicy. 
Mieszkańcy   naszego regionu co roku zjadają w święto Marcina ponad 150 ton 
rogali. 

Ojciec ucznia Cieszkowianki – Bartka Nowakowskiego z kl.  4b też, z racji 
wykonywanego  zawodu,  piekł  rogale.  Pana  Nowakowskiego  widzimy  na  zdjęciu 
podczas pracy, a na kolejnych zdjęciach pyszne efekty.
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Leśna lekcja przyrody w Cieszkowiance

Na początku listopada dzieci  z  klasy 0 odwiedził  leśny edukator  Pan Paweł  Kotara z  nadleśnictwa 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Lekcja przyrody przeprowadzona przez niego miała 
zapoznać dzieci z zawodem leśniczego, nauczyć rozróżniać leśne rośliny i zwierzęta oraz przybliżyć zasady 
odpowiedniego  i  właściwego  zachowywania  się  w  lesie,  a  także  pomóc  zrozumieć  prawa  rządzące  leśną 
przyrodą. Leśniczy przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat przygotowań zwierząt do zimy oraz pokazał 
skórę dzika i rogi różnych zwierząt leśnych oraz liście i owoce pochodzące z różnych drzew.  Ponadto dzieci 
mogły sprawdzić swoją wiedzę na temat lasu w zabawie Zgaduj - zgadula.  

Spotkaniu towarzyszyła radość i widać było zaciekawienie ze strony dzieci. Dzięki takiej lekcji staną się 
one  lepszymi i bardziej świadomymi obserwatorami przyrody.

Marta Gidaszewska
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Sukcesy sportowe Cieszkowianki

Pod koniec września odbyły się Mistrzostwa Lubonia w Sztafetowych Biegach Przełajowych. 
Uczniowie  Cieszkowianki  nie  dali  szans  przeciwnikom  z  innych  szkół.  Byli  pierwsi.  Dnia 
7 października  2011r.  odbyły  się  Mistrzostwa  Powiatu  Poznańskiego  w  Sztafetowych  Biegach 
Przełajowych w Koziegłowach. Były tam reprezentacje z 43 szkół. Nasza szkoła, zajmując 1 miejsce, 
awansowała do Mistrzostw Województwa. W skład naszej drużyny wchodzili: Klaudia Drgas, Sonia 
Jankowska,  Beata  Wiśniewska,  Adrianna Owczarek,  Klaudia  Alejska,  Agata  Szymkowiak,  Damian 
Dankowski,  Mariusz  Dotka,  Jacek  Nowicki,  Filip  Reflandowski,  Mateusz  Swinarski,  Dariusz 
Sałamaszek. 18 października 2011r. miały miejsce Mistrzostwa Wojewódzkie w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych, w których braliśmy udział. Uwieńczeniem naszych sukcesów było zdobycie 17  miejsca 
w województwie. 

Dnia  3  października  2011r.  odbyły  się  Zawody  Powiatowe  w  Piłce  Nożnej  Halowej 
w Komornikach.  Nasza  drużyna  pokonała  wszystkich  rywali.  W pierwszym z  meczy  wygraliśmy 
z drużyną UKS Lusowo 2:0, następnie z ekipą z Plewisk, po nerwowym spotkaniu, 2:1. W ostatnim 
meczu pokonaliśmy Szkołę Podstawową ze Stęszewa 1:0. Turniej o awans do Mistrzostw Wielkopolski 
zagraliśmy 13 października  na hali w Swarzędzu, zajęliśmy 3 miejsce. Jesteśmy  zadowoleni, bo to 
wielki sukces dojść tak daleko.

Damian Dankowski, kl. 6c

Mistrzostwa 
Lubonia 

w Sztafetowych 
Biegach 

Przełajowych  - 
zwycięska drużyna 

z Cieszkowianki 

Dnia  27.10.2011  dziewczyny  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  2  w  Luboniu  pod  opieką  p.  Marioli 
Budzyńskiej  udały  się  na  zawody  sportowe.  Naszą  szkołę  reprezentowały:  Dorota  Małecka,  Magdalena 
Różańska,  Brygida  Szymańska,  Sandra  Otocka,  Klaudia  Alejska,  Adrianna Owczarek,  Agata  Szymkowiak, 
Julia  Jarzyńska,  Kornelia  Kolibska  i  Weronika  Cybińska.  Mistrzostwa  w siatkówce  odbywały  się  w  SP1 
w Luboniu.  Walka  między  drużynami  rozpoczęła  się  punktualnie  o  godzinie  10.00.  Rywalizacja  między 
dziewczynami była bardzo zacięta. Najlepszym z najlepszych okazali się gospodarze całego spotkania. Nasza 
szkoła niestety zajęła ostatnie miejsce, ale i tak byłyśmy z siebie dumne.
Pomimo porażki z uśmiechem na ustach wróciłyśmy do domów.

Magdalena Różańska, kl. 6b
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Humor w ortografii
Czy wiecie dlaczego smród piszemy przez ó zamknięte?

Żeby się nie rozchodził.
Ortograficznie  pobawili  się  uczniowie  lasy  5d:  Michał  Fręśko,  Marta  Bendowska, 

Damian Wiśniewski, Filip Wesołowski, Marta Piątek, Bartek Baraniak, Agata Doszla – Folek 
i Piotr Szymkowiak. 
Jak to łatwo skojarzyć i zapamiętać?! Jakie wyrazy ilustrują poniższe rysunki?
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Kolejny sukces – 250 

gazetek drukowanych 

w drukarni Głosu 

Wielkopolskiego 

Zapraszamy  do  kupowania,  bowiem 

pieniądze przeznaczymy na szczytny cel – na 

potrzeby  Stowarzyszenia  Pomocy  Osobom 

Niepełnosprawnym  „Wspólna  Droga” 

w Luboniu.

Po sukcesie Gabrysi  Raczkowiak,  której recenzję mogliśmy przeczytać 

w Głosie  Wielkopolskim,  8  listopada  br.,  w tej  samej  gazecie  ukazała  się 

praca  Ignacego Pawlaka.
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Kalendarz  frazeologiczny  Cieszkowianki

Być w siódmym niebie - 
ktoś jest bardzo szczęśliwy.

Jako pierwszy poprawnie 
odpowiedział Filip 
Wesołowski z kl. 5d

Piąte koło u wozu – 
osoba lub rzecz jest 
niepotrzebna, wręcz 
przeszkadza. 

Prawidłową odpowiedź 
jako pierwsza podała 
Maja Smaglewska 
z kl. 5d
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Mieć muchy w nosie.

Ten frazeologizm mówi o tym,  
że  jeżeli  ktoś  ma  muchy  
w nosie,  jest  bardzo  kapryśny  
i często się obraża. Jest osobą 
przewrażliwioną  dla  której  
wszystko jest złe i nie takie jak  
być  powinno.  Często  takimi  
osobami  są  dzieci,  które  
chodząc  z  rodzicami  po 
sklepach wybrzydzają i mówią 
rodzicom,  że  każda  rzecz,  
którą oni wybiorą jest brzydka  
i nie podoba im się.

Magdalena Skorlińska, kl.4b

 Mieć głowę w chmurach

Mówimy  tak,  gdy  ktoś  jest  
rozkojarzony i nie myśli o tym  
co  robi  np.  sprząta  dom,  
a myśli  o  wakacjach.  Czyli  
jeśli  ktoś  tak  nam  powie,  to  
będzie  to  znaczyć,  że  się  nie  
skupiamy.  Najczęściej  mówią  
dzieciom  tak  nauczyciele,  
którzy   myślą,  że  się  
zajmujemy rzeczami, które nie  
są w danym momencie istotne.  

Magdalena Skorlińska, kl.4b

Również prawidłowo 
odpowiedziały: 
Julia Przybylska z kl.5a 
i Magdalena Różańska z kl. 6b

Karykatura z poprzedniego numeru gazetki szkolnej przedstawia Panią Magdalenę Woźny, 
prawidłowo odpowiedziała Gabrysia Raczkowiak z kl. 6b.
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