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Pewnego dnia wybrałem się sam na wycieczkę rowerową. 
Była  piękna wiosenna pora.  Przed wyjazdem musiałem sprawdzić, 
czy wszystko działa. Gdy to zrobiłem, wyjechałem rowerem do lasu. 
Spotkałem tam rysia, który był uwięziony w pułapce. Smutny byłem, 
gdyż  nie  wiedziałem  jak  mu  pomóc.  W  końcu  udało  mi  się  go 
uwolnić. Uradowany i szczęśliwy ruszyłem w dalszą podróż. W lesie 
zobaczyłem wiele  bardzo ciekawych zwierząt  np.  wiewiórkę,  która 
hasała sobie z gałęzi na gałąź. 

Wyjechałem z lasu i znalazłem się na polu, gdzie między 
innymi  ujrzałem  jaskółkę,  która  w  locie  łapała  owady.  Na  polu 
pomiędzy  lasem,  a  rzeką  stała  chatka  mojej  ukochanej,  radosnej 
babci.  Ugościła  mnie  i  zrobiła  ciepła  herbatkę.  Opowiedziałem jej 
historię o rysiu, następnie wyruszyłem dalej. Zafascynowany podróżą 

i zwierzętami, nie spostrzegłem, że się robi późno. Bałem się, po chwili postanowiłem wrócić do babci, bo było 
bliżej  niż  do mojego rodzinnego domu.  Gdy już dojechałem rowerem do domu babci,  dała  mi  jeść,  pić  i 
położyła spać. 

Następnego pięknego poranka ruszyłem do domu. W czasie podróży powrotnej, spotkałem leśniczego, 
który opowiedział mi, że wykonując ten zawód, trzeba być bardzo odpowiedzialnym, odważnym i mieć serce 
do roślin i zwierząt. 

W domu całą moją podróż opowiedziałem rodzicom i siostrze. Mama uścisnęła mnie za to, że cały 
i zdrowy wróciłem do domu.

          Wojtek Stankiewicz, kl. 6b 
                                                                      

http://futi.pl/2384-juz-wiesz-gdzie-sie-podzial-twoj-rower/

rys. Marta Bendowska
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Wywiad z Panią Zofią Pilarczyk, właścicielką sklepu rowerowego
 w Luboniu przy ulicy Sobieskiego

Jak dowiedzieliśmy się podczas rozmowy jest to sklep z tradycjami, funkcjonuje już od 1996r. 
Z Panią Zofią rozmawiają: Magdalena Różańska i Gabrysia Raczkowiak – dziennikarki z kl. 6b

Magda: Czy ludzie chcą w dzisiejszych czasach kupować rowery?
Pani Zofia: Tak, ludzie kupują rowery, jednak zwracają dużą uwagę na ceny.

Gabrysia: Częściej kupuje się rowery dla dzieci czy dla dorosłych?
Pani Zofia:  Dla dzieci kupuje się rowery „od święta” np. na Boże Narodzenie, Wielkanoc,  
urodziny,  ale  przede  wszystkim  na  komunię.  Natomiast  dorośli  kupują  sobie  rowery  
w zależności od potrzeb. Gdy rower się znudzi lub gdy nie jest już zdatny do użycia, a także  
latem na wycieczki.
Magda: Czym różni się rower męski od damskiego?
Pani Zofia: Rower męski różni się od damskiego przede wszystkim ramą. Męski rower swoją  
ramę ma umieszczoną prosto, a rower damski lekko przekrzywioną w dół. Ale w tej chwili  
zapanowała moda,  aby  starsi  panowie kupowali  damskie  rowery,  lecz w kolorach czerni,  
szarości i granatu. Kobiety w każdym wieku preferują jasne, czasem nawet jaskrawe kolory.
Gabrysia: Na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy kupnie roweru?
Pani Zofia: Przy kupnie roweru trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę do czego ma on nam  
służyć np.  do jazdy po mieście najlepiej wybrać tzw. lekki rower - holenderski  lub rower  
tradycyjny z koszyczkiem. Innymi rowerami są rowery turystyczne i górskie.
Magda: Jakie rowery sprawdzają się najlepiej dla młodzieży szkolnej lub gimnazjalnej?
Pani Zofia: Ciężko powiedzieć, gdyż każdy ma inne potrzeby i gust. Obecnie modne stały się  
rowery  holenderskie,  na których jeździ  się  z  ogromną lekkością  Są to  rowery  dla  kobiet  
i dziewczyn  w  młodym  wieku.  Chłopcy  natomiast  wolą  tradycyjne  rowery  lub  bmx-y  do  
wykonywania wielu akrobacji.
Gabrysia: Czy, aby kupić dobry rower, trzeba się na nim znać?
Pani  Zofia:  Oczywiście.  Aby  kupić  dobry  rower,  trzeba  się  na  nich  znać,  gdyż  jest  dużo  
klientów,  którzy  patrzą  jedynie  na  kolor  i  wygląd  roweru.  Jednak  to,  co  najważniejsze  
w rowerze często im umyka. Żeby być zadowolonym z roweru, należy sprawdzić jego „serce” -  
przerzutki. Rower powinien posiadać znak bezpieczeństwa - literkę „B”.
Magda: Czy w Pani sklepie, oprócz kupna rowerów jest też możliwość naprawy? 
Pani  Zofia:  Tak,  prowadzimy  pełen  serwis  napraw  rowerowych,  nie  prowadzimy  tylko  
malowania ram. Ale jeśli chodzi o naprawy, robimy to w stu procentach.
Gabrysia: W dzisiejszych czasach ludzie dużo jeżdżą rowerami. Czy uważa Pani, że jazda po 
ulicach jest bezpieczna?
Pani Zofia: Jazda po ulicach jest bardzo niebezpieczna, gdyż jeździ bardzo dużo samochodów.  
Są budowane ścieżki rowerowe, ale niestety jest ich stanowczo za mało. Uważam, że jeśli jest  
bardzo duży ruch, rowerzysta powinien jechać rozważnie chodnikami. Przy ulicach są otwory  
kanalizacyjne  i  trzeba  je  ominąć,  ponieważ  można  zrobić  sobie  krzywdę.   jednak  nimi.  
A ponadto kierowcy samochodów nie zwracają uwagi na rowerzystów, a to jest  problem.
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Magda:  Czy  bezpiecznie  jest  przewozić  dziecko  na  rowerze  i  jakie  powinny  być 
zabezpieczenia?
Pani Zofia: Jest możliwość przewożenia dziecka na rowerze. Są do tego przeznaczone foteliki  
wyłącznie do 22kg. Posiadają pasy,  dzięki  którym nic się dziecku nie stanie.  Oprócz tego  
dziecku należy założyć kask, bo to też jest forma zabezpieczenia.
Gabrysia: Czy, według Pani, dzięki rowerom można chronić środowisko?
Pani  Zofia:  Dzięki  rowerom bardzo  można chronić  środowisko.  To jest  przede  wszystkim  
pojazd ekologiczny, który nie zanieczyszcza naszej atmosfery. Powinno się, głównie latem,  
jeździć rowerami jak najwięcej. Wszędzie, szybko można w ten sposób dojechać.
Magda: Czy zaobserwowała Pani, że ludzie chcą kupić rower, bo mają świadomość, że  jest on 
pożyteczny i zdrowy?
Pani Zofia:  Tak,  przede wszystkim dla zdrowia.  Teraz jest  modna szczupła figura i  każdy  
uważa, że jak kupi rower i będzie jeździć, będzie zgrabny i wysportowany. Wiadomo, że jest to  
jakaś forma gimnastyki.
Gabrysia: Czy posiada Pani swój rower? Jeśli tak, to lubi Pani na nim jeździć?
Pani Zofia: Tak, posiadam trzy swoje rowery. Dwa są turystyczne, z czego na jednym nie lubię  
jeździć. Trzeci natomiast jest typu górskiego. Też nie za bardzo lubię na nim jeździć, z tego  
powodu, że wolę mieć pozycję wyprostowaną. Jeżdżę tylko w weekendy, gdyż nie mam czasu.  
Ostatnio zrobiłam aż 24km.
Magda: Serdecznie dziękujemy za rozmowę.
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Ciekawe spotkanie z Mirosławem Hermaszewskim

Dnia 19.04.2012. o godz. 9.30 uczniowie klasy 6 b zebrali się przed szkołą i  poszli wraz 
z wychowawczynią do hali widowiskowo-sportowej LOSiR na spotkanie promujące zdrowe 
nawyki  żywieniowe  wśród  młodzieży.  Gościem  specjalnym  tego  spotkania  był  Mirosław 
Hermaszewski – pierwszy Polak, który został wysłany w przestrzeń kosmiczną jako członek 
załogi statku kosmicznego Sojuz 30. 

O godz. 10.00 byliśmy już na miejscu. Na sali  stały krzesła, a przed nimi długi stół. 
Wszystkie  miejsca  na  trybunach  zostały  zajęte  przez  młodzież.  Po  kilku  minutach  na  salę 
przyszedł pan Burmistrz miasta Lubonia - Dariusz Szmyt, gość specjalny - generał Mirosław 
Hermaszewski  i  inni  zaproszeni  goście.  Generał  zaczął  opowiadać  o  swoim  życiu. 
Dowiedzieliśmy się, że od najmłodszych lat interesował się on lotnictwem. W wieku 18 lat 
pierwszy  raz  odbył  lot  szybowcem.  Jest  absolwentem  szkoły  lotniczej  w  Dęblinie.  Został 
wytypowany  do  odbycia  lotu  w  kosmos.  Przygotowania  do  lotu  trwały  1,5  roku.  Były 
poprzedzone  serią  intensywnych  badań  i  testów  sprawdzających  gotowość  do  odbycia  tak 
niebezpiecznej misji. Lot odbył się 27 czerwca 1978 r.

Pan Hermaszewski pokazał nam rysunek rakiety, którą leciał oraz zdjęcia Ziemi zrobione 
z kosmosu. Wszyscy z wielką uwagą wysłuchali pierwszego polskiego astronauty. Młodzież 
zgromadzona na sali zadawała szereg pytań dotyczących szczegółów lotu.

O  godz.  12.15  spotkanie  dobiegło  końca,  a  osoby  uczestniczące  w  nim  otrzymały 
skromne upominki ufundowane przez partnerów programu „Doskonałe mleko w szkole”.

Spotkanie to uświadomiło mi, że zawód astronauty to ciężka praca, wymagająca dużego 
wysiłku oraz wielu wyrzeczeń.

Jakub Dąbkowski, kl. 6 b
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Wspomnienia Oli Michalak z kl.5d o wyjeździe do Austrii w ramach programu Socrates 

Mam na imię Ola i chodzę do piątej klasy. Moją największą pasją jest nauka języków 
obcych,  a  szczególnie  języka  angielskiego.  Lubię  to  robić,  ponieważ  dzięki  temu  mogę 
rozszerzać swoje znajomości  nie tylko w kraju,  ale i  na całym świecie.  Już od ponad roku 
uczestniczę  w  projekcie  SOCRATES COMENIUS,  który  polega  na  zachęcaniu  innych  do 
działania ekologicznego. Pewnego dnia, nauczycielka angielskiego powiedziała, że w szkole 
będzie organizowany casting do przedstawienia NOAH’S SPACESHIP (Statek Noego). Kiedy 
to usłyszałam, pomyślałam sobie, że to niezwykła szansa, aby jeszcze bardziej rozwinąć moją 
pasję do nauki języków obcych. Zgłosiłam się i dzięki mojej ciężkiej pracy udało mi się! Kilka 
miesięcy później, w styczniu 2012r. wjechałam na wymianę międzynarodową do Austrii.

Kiedy  dowiedziałam  się  o  tym,  że  pojadę  do  pięknej  stolicy  Austrii,  Wiednia,  nie 
mogłam  w  to  uwierzyć!  Przyznaję,  że  na  początku  byłam  zestresowana,  ale  później 
zrozumiałam, że nie mam powodu się bać! W końcu dostałam niezwykłą szansę, by zostać 
reprezentantką naszej  szkoły!!!  Kiedy dotarliśmy na miejsce,  czułam że nie mam się czym 
przejmować.  Od  razu  powitały  mnie  uprzejme  i  miłe  osoby,  z  którymi  rozmawiałam  bez 
żadnych problemów. W projekcie brały udział dzieci z siedmiu różnych krajów: z Rumunii, 
Turcji,  Hiszpanii,  Niemiec,  Republiki  Czeskiej,  Austrii  i  oczywiście  Polski.  Jedni  znali 
angielski  trochę lepiej,  inni trochę gorzej.  Każdy miał  inny akcent,  a  momentami były one 
bardzo  zabawne.  W wspólnym gronie  świetnie  się  bawiliśmy.  Uczyliśmy  siebie  nawzajem 
naszych  języków,  co  było  bardzo  trudne.  Żartowaliśmy,  że  nasz  wyjazd  to  szybki  kurs  6 
języków.  Pewnego  razu  wybraliśmy  się  do  kawiarni.  Miałam  wielką  ochotę  zjeść  ciasto 
czekoladowe. No tak, ale żeby zamówić to ciasto musiałam poprosić kelnera. Szybko jednak 
uwierzyłam w swoje umiejętności i bez wahania zamówiłam sobie deser. Często zdarzało mi 
się,  że kiedy rozmawiałam z moją nauczycielką zamiast  po polsku mówiłam po angielsku. 
Zwiedziliśmy także dużo ciekawych miejsc. Poznałam „drugą stronę” Wiednia. Okazało się, że 
to miasto nie jest pełne sklepów z ubraniami i kawiarniami, tak jak myślałam na początku. W 
stolicy Austrii zobaczyliśmy wiele zabytków. Ten wyjazd to nie była tylko okazja, by rozwinąć 
swoją pasję, ale też by poznać kulturę innego kraju.  

Teraz  inne  dzieci  przyjechały  do  nas,  do  Polski.  Ja   goszczę  u  siebie  w  domu 
dziewczynkę z Rumunii oraz biorę udział m. in. w oprowadzaniu gości po szkole, co wiąże się 
z poznaniem kolejnych osób z zagranicy. 

Dlaczego  warto  się  uczyć  angielskiego?  Dlaczego  mam  właśnie  taką  pasję  -  naukę 
obcych języków? Ponieważ powinniśmy być otwarci także na inne kraje, nie tylko na Polskę, 
a żeby móc się dogadać, trzeba znać nie tylko język polski! Dzięki temu mogę otwierać drzwi 
przyszłości związane z nauką i pracą, mogę poznawać zarówno ludzi, jak i ich kulturę oraz 
kraje, w których mieszkają. Zawsze pamiętam, że świat jest dla mnie otwarty i chcę go poznać!
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Socrates w Cieszkowiance

Relacja Oli Michalak z kl.5d

Od 16 do 20 kwietnia 2012r.  w Cieszkowiance, w ramach wymiany 
międzynarodowej  w  programie  SOCRATES  COMENIUS,  gościli 
nauczyciele  i  uczniowie  z  sześciu  różnych  krajów:  Czech,  Niemiec, 
Austrii, Hiszpanii, Turcji i Rumunii. Aby dzieci miały gdzie przenocować, 

uczniowie naszej szkoły zabierali do siebie na kilka dni obcokrajowców. Ja, w moim domu, 
gościłam Mirunę, dziewczynkę z Rumunii. 

W poniedziałek, około godziny 20.00, w szkole, razem z moimi rodzicami czekałam na 
moją  przyszłą  współlokatorkę.  Byłam  bardzo  podekscytowana,  nie  mogłam  się  doczekać 
momentu poznania nowej koleżanki. W pewnym momencie do sali, w której czekałam, weszła 
niska, drobna dziewczynka. Miała długi, zielony płaszcz, zaplecione dwa kucyki w kolorowe 
gumki, z wielkim, tryskającym uśmiechem na twarzy! Już wtedy wiedziałam, że będziemy się 
dobrze dogadywać. Wieczorem, w domu, długo rozmawiałyśmy. Choć Miruna nie znała zbyt 
dobrze angielskiego, to za pomocą rąk i nóg jakoś się dogadałyśmy. Miruna, po długiej podróży 
samolotem, wcześnie poszła do łóżka i szubko zasnęła.  

Następnego dnia,  we wtorek,  nasze zajęcia rozpoczęły się  oprowadzeniem po szkole, 
naszych gości. Ola Jawor, Ola Gortat i ja, zaprowadzałyśmy wszystkich do poszczególnych sal 
i w skrócie opisywałyśmy każdą z nich. Byliśmy m. in. w sali naszego patrona Augusta hr. 
Cieszkowskiego,  na  sali  gimnastycznej,  w  świetlicy  szkolnej  i  w  bibliotece  szkolnej  oraz 
w pokoju nauczycielskim. 
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Po  oprowadzeniu,  poszliśmy  do  stołówki  na  krótki  poczęstunek,  a  nasi  uczniowie 
zorganizowali kilka występów muzycznych i prezentacji na temat naszego kraju i miasta.  

Nasi  goście poszli  później  do sali  komputerowej  i  tam robili  ulotki  na temat  działań 
ekologicznych w ich kraju. Zajęcia trwały do 16.30 i o tej godzinie odebrałam Mirunę ze szkoły 
i razem z moją rodziną pojechaliśmy na pizzę i zakupy! Zajęło nam to aż 4 godziny, ale nie  
żałowaliśmy! 
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W środę, zajęcia też rozpoczynały się o 9.00. Ten dzień zaczęliśmy wspólną zabawą na 
małej sali gimnastycznej. Wszyscy zaczęliśmy grać, to w koszykówkę, to w piłkę ręczną i inne 
gry. Następnie każdy reprezentant swojego kraju poszedł przedstawić swoją ulotkę na temat 
ekologii, przygotowaną dzień wcześniej. Naszą ulotkę o Polsce prezentowała Agata Doszla- 
Folek  i  Julia  Światłowska.  Później  wszyscy  poszliśmy  na  salę  gimnastyczną  i  tam 
kontynuowaliśmy naszą zabawę i mieliśmy różne zawody. Pierwsze miejsce zajęły dzieci z 
Rumunii, Czech i Polski . Następnie zaczęły się nasze zajęcia projektowe. Każdy losował  
grupę,  w  której  miał  pracować  i  wspólnie  wzięliśmy  się  do  pracy.  Zajęcia  miały  na  celu 
przygotowanie strojów i rekwizytów do przedstawienia „NOAH’S SPACESHIP”. 

Odbyło  się  ono  o  godzinie  15.00,  a  obsada  była  następująca:  kota  grali  chłopacy 
z Niemiec, królika dziewczynka z Hiszpanii, osła dziewczyna z Czech, psa chłopiec z Polski, 
a Noego chłopcy z Turcji. 

Dzień  przeminął  nam  bardzo  szybko.  Kiedy  razem  z  Miruną  zakończyłyśmy  nasze 
zajęcia, zjadłyśmy obiad i pojechałyśmy na kręgle. Bawiłyśmy się świetnie! Niestety nie udało 
mi się ani razu wygrać, ponieważ Miruna cały czas zdobywała najwięcej punktów, ale i tak 
było super! Do domu wróciłyśmy bardzo zmęczone, więc szybko położyłyśmy się spać. 
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W  czwartek  mieliśmy  całodniową  wycieczkę  do  Poznania.  Naszą  „podróż” 
rozpoczęliśmy od zwiedzenia klasztoru i katedry w Poznaniu. Następnie poszliśmy na Stary 
Rynek, gdzie punktualnie o 12.00 oglądaliśmy trykające się koziołki. Cały czas robiliśmy sobie 
zdjęcia. 
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Później poszliśmy na krótki spacerek po Poznaniu, a następnie na obiad. 

Po obiedzie, przeszliśmy się do Starego Browaru, na krótkie zakupy. Potem wróciliśmy 
do domu. Dzień wycieczki był najlepszą okazją, aby poznać inne osoby. Oto kilka osób, które 
najbardziej zapadły mi w pamięci: z Czech - Kamila i Michaela, z Niemiec - Lucas i Dominic, 
z Austrii - Florian, Natasha i Tamara, z Hiszpanii - Katy, Alba i Isabell, z Turcji - Enes i Barkin, 
a  z  Rumunii  -  Dragos,  Miruna  i  Madalina.   Wieczorem,  po  wycieczce,  do  mojego  domu 
przyszedł  Piotr  Szymkowiak,  razem z Barkinem z Turcji,  który nocował  u niego w domu. 
Wspólnie (oczywiście razem z Miruną) oglądaliśmy zdjęcia z wycieczki i razem śpiewaliśmy, 
każdy piosenkę w swoim języku. 
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W piątek o 6.00 dzieci miały zbiórkę przed szkołą. To był ostatni dzień, dzień wyjazdu. 
Smutno mi było się żegnać z Miruną i z innymi. Bardzo się zżyliśmy i trudno było z dnia na 
dzień się rozstać. Ale wierzę, że jeszcze kiedyś się spotkamy…
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Wrażenia i wspomnienia z projektu Socrates 
Razem ze  swoją koleżanką Klaudią Więckowską byłyśmy na przedstawieniu zorganizowanym 

przez uczniów uczestniczących w akcji Socrates. Przedstawienie, chodź całe po angielsku, wywarło na 
mnie  jak  najbardziej  pozytywne  emocje.  Wesołe  elementy  (  czasem  nie  zapowiedziane  )  potrafiły 
rozśmieszyć całą salę. Każdy aktor starał się jak umiał, aby przedstawienie wyszło jak najlepiej. Bardzo 
miła  atmosfera,  panująca  podczas  występu,  to  także  wielki  plus.  Patrząc  na  to  wszystko,  można 
wywnioskować, że czasem warto jest znać chociaż trochę angielski.

Magdalena Skorlińska, kl. 4b

Podczas  projektu  Terranostra  Ourearth  gościłam 
Turczynkę  –  Ecem.  Pierwszego  dnia  czułyśmy  się  trochę 
nieswojo,  ale  następnego  dnia  już  trochę  ze  sobą 
rozmawiałyśmy. 3 dnia pojechałyśmy na kręgle. Ostatni dzień 
spędziłyśmy  w  Poznaniu  (jak  reszta  grupy).  Niestety 
wróciłyśmy  późno  do  domu  i nic  już  razem  nie  robiłyśmy. 
Ecem  była  bardzo  sympatyczną  osobą  i  będę  ją  miło 
wspominać. 

Zuzanna Budzyńska, kl. 6b

Moja rodzina gościła dwie dziewczyny. Średnio umiały one mówić po angielsku, ale były miłe. 
Jakoś się dogadywaliśmy. Spędziliśmy przyjemnie ten czas i nawet pojechałem z nimi na lotnisko.

Ignacy Pawlak, kl. 6b

W dniach 16-20 kwietnia odbył się w naszej 
szkole projekt SOCRATES COMENIUS. Ja i Agata 
Doszla-Folek  oraz  Panie  Bogumiła  Kurzawska 
i Magdalena Woźny robiłyśmy ulotki na temat roślin 
i  zwierząt  zagrożonych  wyginięciem  w  Polsce. 
W ciągu pobytu naszych gości w szkole odbywały 
się różne ciekawe zajęcia, na których mogliśmy się 
bliżej poznać.

Te kilka dni minęły nam bardzo szybko, było 
miło, wesoło i przyjemnie. Cieszę się, że odwiedziło 
nas  tylu  fajnych  kolegów  i  koleżanek,  z  którymi 
rozmawiałam w języku angielskim. Był to dla mnie 
niezły  sprawdzian  moich  umiejętności.  Mam 
nadzieję, że jeszcze do nas przyjadą.

Milena Tritt, kl. 5d

Milena Tritt  i  ja  zostałyśmy przydzielone do grupy z Niemcami,  Austriakami  i  Czechami.  Naszym 
zadaniem było  zaprojektowanie  ulotki  po  angielsku  i  po  polsku  na  temat  zagrożonych  roślin  i  zwierząt. 
Trzeciego dnia trzeba było je zaprezentować. 

Agata Doszla - Folek



Nr 9 (26) maj 2012r.       Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                                14

W 2011 roku zostałam wybrana do zaśpiewania na koncercie Michaela Jeksona. Parę miesięcy później 
pan Jastak powiedział nam, że przyjeżdżają zagraniczni goście, którzy chcą usłyszeć jak śpiewamy. Na muzyce  
mieliśmy próbę,  na  której  bardzo  dobrze  nam szło.  Po  około  20  minutach  poszliśmy na  stołówkę,  gdzie 
śpiewaliśmy dla gości,  którzy przyjechali  do nas w ramach programu Socrates. Za nami były pokazywane 
zdjęcia z koncertu. Po występie zauważyłam, że niektórzy goście byli wzruszeni. Wszyscy nam klaskali i byli  
zadowoleni. Byłam bardzo szczęśliwa, że podobał się nasz występ naszym gościom.

Julia Kwintkiewicz, kl.4b

Ciekawą pracą wykonywaną przez 
wszystkich  naszych  gości,  uczestników 
programu  Sokrates,  było  stworzenie 
folderu  przedstawiającego  zagrożone 
gatunki  roślin  i  zwierząt 
w poszczególnych krajach.

Uczniowie  najpierw  musieli 
wybrać  gatunki,  które  chcieliby 
przedstawić.  Następnie  zbierali  o  nich 
informacje  i  zgodnie  z  podanymi 
zasadami  umieszczali  je  w 
przygotowanym w naszej szkole projekcie 
folderu, dołączając też zdjęcia i mapki.

Każda grupa doskonale wywiązała 
się  z  zadania.  Powstały  ciekawe  pod 
względem  informacyjnym  i  efektowne 
plastycznie  prace,  które  prezentowane 
były  uczniom  naszej  szkoły.  To  było 
bardzo ciekawe zadanie.

       Urszula Roszak

Ja w tygodniu, kiedy przyjechali obcokrajowcy, miałam dużo zadań. Tworzyłam ulotki, uczestniczyłam 
w akcji malowania motyli... W dodatku plany dziwnie się poprzestawiały. Dla mnie ten tydzień był pracowity 
i męczący, ale satysfakcjonujący i dość miły. Na pewno wiem, że było warto!

Julia Światłowska, kl. 6b

Gościłem kolegę z Rumuni. Miał na imię Dragos i był ode mnie dwa lata starszy. Dragos dobrze znał 
język angielski i dzięki temu mogliśmy się porozumiewać między sobą.  Jednym z naszych wspólnych zajęć 
była gra na komputerze. Graliśmy także w piłkę nożną. Podczas rozmów z nim dowiedziałem się, że mieszka w 
jednym z  ładniejszych  rejonów Rumunii,  który  nazywa się  Transalwania.  Opowiedział  mi  także  o  swojej 
rodzinie i swoich zainteresowaniach. Miło będę wspominał jego pobyt w moim domu. Może w przyszłym roku 
ponownie się zobaczymy?

Maciej Rumiński, kl. 5d
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Piszemy listy do swoich Rodziców

Luboń, maj 2012r.

Kochana Mamo !  Kochany Tato !

W tym liście  chciałbym napisać ,  jak bardzo Was kocham i  jak bardzo jestem Wam 

wdzięczny  za  wszystko,  co  dla  mnie  zrobiliście  i  nadal  robicie.  Dziękuję  Wam za  to,  że 

zawozicie mnie na treningi, jesteście ze mną jak najwierniejsi kibice, na dobre i na złe, czyli 

nawet jak przegramy mecz, Wy jesteście ze mną i mówicie, że nic się nie stało.

Kiedy  mam  problem  w  odrabianiu  lekcji,  zawsze  mogę  liczyć  na  Waszą  pomoc. 

Cierpliwie tłumaczycie mi, nawet jeśli trzeba to robić po raz piąty.

Jak każdy mam marzenia, a Wy pomagacie je realizować. Jesteście ze mną w trudnych 

sytuacjach. Wysłuchujecie mnie i wspieracie dobrą radą. Zawsze mogę na Was liczyć. 

Dziękuję  Wam,  Kochani  Rodzice  za  to,  że  jestem  i  że  jesteście  Wy.  Kocham  Was 

najbardziej na świecie. 

Wasz syn – Bartek

(Bartek Nowakowski, kl. 4b)

************************************************************

Luboń, maj 2012r.

Kochani Rodzice !

Na początku mojego listu chcę Wam podziękować za to, że daliście mi życie. Mój świat 

kręci  się wokół Was.  Jesteście dla mnie najważniejszymi osobami na świecie.  Dzięki  Wam 

mogę realizować swoje zainteresowania sportowe i informatyczne. Dziękuję, że modlicie się za 

moje zdrowie, a jak jestem chory, to się mną opiekujecie. Proszę Was o wyrozumiałość za moje 

nie zawsze odpowiedzialne zachowanie. Dziękuję za pochwały, gdy zrobię coś dobrego.

Na zakończenie mojego listu proszę Was, abyście dalej się tak o mnie troszczyli i dbali.

Wasz kochający syn – Hubert

(Hubert  Soboń, kl. 4b)
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O jakiej szkole marzą uczniowie 3b?

Szkoła  moich  marzeń  mieści  się  w  Krainie  Czekoladowych 
Króliczków. Budynek szkoły jest wyłożony różowo-fioletowymi 
piankami. Gmach posiada cztery piętra i poddasze, w którym 
mieszczą się księgi zaklęć. W podziemiach szkoły znajduje się 
kino.  Na  parterze  są  sale,  gdzie  odbywają  się  lekcje.  Na 
I piętrze mieszczą się pokoje dwuosobowe dla dziewczynek. Są 
one  wyposażone  w  laptopy,  zabawki,  łazienki,  biurka 
i telewizory.  Natomiast  na  II  piętrze  znajduje  się  sala  gier 
i zabaw,  a  także  ogromna  biblioteka.  Na  ostatnim  piętrze 
mieści się mała fabryka czekolady, gdzie wyrabia się króliczki. 
Szkołę otacza przepiękny owocowy ogród.  Na środku rośnie 

wspinaczkowe drzewo, na którym ukształtowało się siedzenie i oparcie. To jest szkoła 
moich marzeń.  Ola Kubiak

Moja  wymarzona szkoła  mieści  się  w mieście  Luboń. 
W mojej klasie powinno być 15 uczniów, aby nauczyciel miał 
czas dla każdego z nas. Uważam, że jedna lekcja powinna 
trwać  pół  godziny,  a  przerwa  20  minut.  Chciałabym,  aby 
nasze sale były kolorowe i przytulne, tak, aby każdy uczeń 
czuł  się  bezpiecznie.  Chcę,  aby  w  naszej  szkole  były 
podzielone klasy na chłopców i  dziewczynki.  Boisko byłoby 
miejscem  spotkań  kolegów  i  koleżanek.  W  szkole  marzeń 
mogą  być  tradycyjne  przedmioty  jak:  religia,  j.  angielski, 
matematyka,  język  polski.  W  tej  szkole  może  być  więcej 
zajęć  plastycznych.  W  książkach  byłoby  mniej  pisania, 
a więcej zabawy np. rebusy, krzyżówki, quizy. Taka szkoła to 
moje wielki marzenie.

Emilka Węglarz

Budynek szkoły, w którym chciałbym się uczyć, to musiałby 
być stary pałac z ogrodem, boiskiem, kinem i biblioteką. Taka 
szkoła powinna mieć duże sale do nauki i zabawy. Starodawne 
obrazy  wisiałyby  w  hallu  szkoły.  Nauczyciele  mieszkaliby 
w górnych  pokojach  pałacu,  gdzie  znajdowałyby  się  sale 
przeznaczone  do  odpoczynku  oraz  basen  dla  nauczycieli 
i dyrekcji. Pani dyrektor byłaby miła i z uwagą poświęcała się 
uczniom  i  rozpatrywałaby  kłopoty  uczniów  w  szkole. 
Uczniowie mieszkaliby w piwnicach pałacu, gdzie byłyby sale 
różnych zainteresowań, łazienki i sypialnie. Na dworze byłyby 
park,  place  zabaw  dla  dzieci,  w  parku  znajdowałby  się 

rezerwat ochrony ptaków, roślin i zwierząt chronionych. Na palcu zabaw znajdowałby się 
huśtawki, rowery i mnóstwo innych atrakcji. Pałac wyglądałby tak: miałby białe ściany, 
piękne  okiennice,  ogromne  dębowe  drzwi  i  parkiety.  Ściany  miałyby  12  metrów. 
Chciałbym uczyć się w takiej szkole.       Łukasz Waligórski
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Moją  ulubioną  szkołą  jest  szkoła,  w której  będziemy się 
uczyć  i  odpoczywać.  W  szkole  będziemy  mieć  swoje  pokoje, 
w których śpimy. Pokoje są na 2 piętrze. Na 1 i  na  piętrze będą 
sale  lekcyjne.  Na  parterze  będą  też  rozrywki,  basen,  bar 
z napojami  i  ławeczki.  W  salach  chciałabym,  żeby  były 
nowoczesne  tablice  interaktywne  i  komputery.  Nasze  pokoje 
byłyby wyposażone w telewizory, łóżka, szafy na ubrania, półki 
i biurka z komputerami. Z tyłu szkoły będzie boisko i mały ogród 
z  ławkami  i  huśtawkami.  Na  tym  piętrze,  co  sala  jest  też 
biblioteka,  w  której  można  też  kupić  książki.  A  na  przodzie 
szkoły  piękny  ogród  z  ławkami,  ładne  rośliny.  W  pokojach 
mieszkają 2 osoby. To jest moja wymarzona szkoła. 

Maja Gogulska

Moim  zdaniem  szkoła 
powinna  mieć  basen,  żeby  uczniowie  mogli  uczyć  się 
pływać.  Nauczyciele  powinni  uczyć  zabawą,  to  znaczy 
poprzez zgadywanki, rymowanki i  wyliczanki. W szkole 
mógłby znajdować się: duży sklepik, w którym można by 
kupić: cukierki,  happy mile,  itp.  Za odrobione zadania 
dostawałoby  się  od  nauczyciela  babeczkę.  Uczniowie 
dostawaliby także codziennie butelkę soku „Kubuś”. Na 
boisku  znalazłoby  się  miejsce  na  plac  zabaw.  Szkoła 
miałaby  swój  własny  autobus  szkolny,  który  woziłby 
uczniów.  Wakacje  mogłyby  mieć  6  tygodni,  ale  za  to 
lekcje zaczynałyby się  o godz. 13.55 i trwały do godz. 
17.55. W szkole uczyłyby się dzieci od 7 do 19 lat.  

Mikołaj Januszczak

Szkoła  moich  marzeń,  do  której  uwielbiałbym 
chodzić, to taka szkoła, w której w każdej klasie byłyby 
piękne  obrotowe,  duże  kolorowe  stoły  i  tablice 
interaktywne Na pewno pomogłyby one w nauce i lekcje 
były  ciekawsze.  Basen to  jest  to!  Codzienne moczenie 
w wodzie  sprawiłoby  dużo radości  wszystkim dzieciom. 
Przerwy długie, dłuższe od lekcji, to wspaniały pomysł... 
A na przerwach przydałoby się coś smacznego zjadać, 
więc  pizzeria  i  lodziarnia  to  konieczność.  W  mojej 
wymarzonej szkole powinno być również kino i wszystkie 
filmy 3D. Cola i  popcorn oczywiście za darmo! Roboty, 
który  nosiłyby  nasze  ciężkie  plecaki  i  przypominałyby 
o wszystkich ważnych sprawach, to na prawdę wspaniały 
pomysł. I tak na koniec mnóstwo zieleni dookoła szkoły, 
dużo kwiatów, drzew, a po środku boiska do piłki nożnej 
i do koszykówki.  Ale  i  tak najważniejsza w szkole jest 

atmosfera. A tu główną rolę odgrywają koledzy, bez których nie byłoby fajnie, nawet 
w tak bajecznej szkole.

Krystian Kubasiński
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Chciałabym  chodzić  do  takiej  szkoły,  gdzie  na  wychowaniu 
fizycznym pływa  się  w  basenie  albo  jeździ  konno.  Przyjemnie 
byłoby  jak  wszyscy  chodziliby  w  identycznych  szkolnych 
mundurkach.  Marzę,  żeby  na  stołówce  serwowano  zapiekankę 
z potrójnym serem. W mojej wymarzonej szkole jest dość cicho 
na  przerwach.  Dzieci  spędzają  czas  w  zgodzie.  Obok  szkoły 
znajduje się małe zoo. Tam każda klasa ma własne zwierzę. Ja 
chciałabym opiekować się lamami. Chciałabym, żeby w klasach 
było  dużo  roślin.  Zamiast  języka  niemieckiego,  byłby  język 
rosyjski.  W  szkole  odwiedzałby  nas  podróżnik  i  opowiadał 
o innych krajach.

Basia Budzyńska

Moją  wymarzoną  szkołą  jest  ta,  do  której  aktualnie 
chodzę. Jest duża przestrzenna, ma dwie sale gimnastyczne 
i wiele sal  lekcyjnych. Nasza sala jest właśnie po remoncie, 
wygląda pięknie, jest koloru żółtego. Na ścianie powieszona 
jest  tablica  multimedialna,  która  pomaga  nam  w  nauce. 
W naszej  szkole  nie  można  się  nudzić,  jest  wiele  zajęć 
pozalekcyjnych  i  kółek,  na  które  również  uczęszczam. 
W czasie wakacji organizowane są półkolonie, podczas których 
zwiedzamy wiele ciekawych miejsc. Mam wielu przyjaciół, na 
których można zawsze liczyć i  miłą  panią wychowawczynię. 
Nigdy nie marzyłam o innej szkole.

Sandra Świerkowska
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Bardzo się cieszymy z gazetek, które w ramach wygranej w projekcie Junior Media otrzymujemy 
z drukarni Głosu Wielkopolskiego. Dziennikarze sprzedają gazetki w szkole i na osiedlu Lubonianka. 
Otrzymane pieniądze przekazujemy na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Wspólna Droga 
w Luboniu.

Stowarzyszenie potrzebuje pieniądze na budowę domu, w którym odbywać się będą warsztaty 
terapii  zajęciowej  dla  osób  z  niepełnosprawnością  intelektualną  i  ruchową.  Budynek  powstanie 
w Luboniu na działce, którą własnym wysiłkiem zakupiło Stowarzyszenie. 

Aby wspomóc Stowarzyszenie w jego potrzebach odbędzie się koncert charytatywny z udziałem 
artystów opery poznańskiej 27 maja 2012 r. o godz.18:00 w hali widowiskowo - sportowej w Luboniu, 
przy ul. Kołłątaja 1. 

W dniach 23-24 kwietnia 2012r. odbywały się zebrania z rodzicami, podczas których dziennikarze 
sprzedawali gazetki, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zbierali podpisy potwierdzające akcję 
„Kibicujemy Fair Play”. Większość rodziców chętnie brała udział, składając podpisy, wielu zachęcaliśmy 
do wzięcia udziału w tej akcji. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom za 
złożone podpisy potwierdzające przekonanie żeby w szkole  i na stadionie było bezpiecznie.

Aleksandra Gortat – przewodnicząca SU
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Program profilaktyki palenia tytoniu

Trzy klasy szóste i cztery klasy piąte realizowały Program profilaktyki palenia tytoniu  
pt. Znajdź właściwe rozwiązanie. Zapoznał on uczniów z przebiegiem procesu uzależnienia od 
nikotyny.  W  czasie  lekcji  wychowawczych  uczniowie  poznawali  zasady  funkcjonowania 
organizmu  człowieka,  jego  potrzeby  z  naciskiem  na  odpowiednie  odżywianie  i  czyste 
powietrze.  Wspólnie  obliczali  koszty  ponoszone  przez  palacza  w  zależności  od  ilości 
wypalanych dziennie papierosów. Omawiali choroby, które są skutkiem palenia. Uczyli się też 
właściwego  reagowania  na  nakłanianie  przez  kolegów  do  palenia.  Trenowanie  postaw 
asertywnych  ma  ogromne  znaczenie  dla  powodzenia  programu.  Uczniowie  poznawali  też 
odczucia przeżywane w sytuacjach psychologicznie trudnych i uczyli się umiejętności radzenia 
sobie  z  różnymi  problemami  życia  codziennego.  Poznawali  podczas  treningu swoje  mocne 
strony  i  uczyli  się,  w  jaki  sposób  wzmacniać  strony  słabe.  Aby  zaktywizować  uczniów, 
pracowali oni w grupach tematycznych, wykonując plakaty, a w klasach 5c i 5e pisali list do 
osoby palącej w rodzinie. O akcji pisania listów i doręczenia ich adresatom byli poinformowani 
rodzice.  Większość  uczniów  po  udziale  w  warsztatach  oglądała  film  pt.:  Palenie  tytoniu 
a fizjologia człowieka, a  kl.5c  przygotowała  prezentację  multimedialną  na  temat  przyczyn, 
skutków oraz kosztów społecznych i zdrowotnych związanych z nałogiem palenia tytoniu. 

Jeśli choć kilka osób nie ulegnie nałogowi, a być może pod wpływem listu choć jeden 
dorosły rzuci palenie, akcję należy uważać za udaną.

Bogumiła Kurzawska
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Luboń 26.04.2012

Kochany Dziadku!

Na początku bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Piszę do Ciebie, ponieważ martwię 
się tym, że ciągle palisz papierosy. Już tyle razy obiecałeś, że przestaniesz palić, jednak nie 
dotrzymałeś słowa. Babci udało się zerwać z nałogiem, przestała palić ciocia,  tylko Ty 
Dziadku robisz to nadal.

Bardzo Cię kocham i martwię się o Ciebie. Lekarz również zabronił Ci palić. Wiem 
Dziadku, że w ten sposób odreagowujesz stres, ale szkodzisz sobie jeszcze bardziej. 

Ten nałóg jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia, niekorzystnie wpływa na układ 
krążenia,  oddechowy, a przede wszystkim może wywołać powstanie nowotworów płuc, 
trzustki, nerki, wargi, języka, przełyku, krtani i pęcherza moczowego.  Dziadku, ja wiem, 
że przez jedną z tych chorób musiałeś leżeć w szpitalu i nadal jesteś pod ciągłą opieką 
lekarską i dlatego tym bardziej Cię proszę nie lekceważ skutków palenia. Każdy papieros 
zawiera  poza  nikotyną  wiele  innych  niebezpiecznych  i  niezdrowych  substancji 
rakotwórczych i  drażniących.  Dziadku,  czy  wiesz,  że  w papierosach są  nawet   metale 
ciężkie i pierwiastki promieniotwórcze, takie jak kadm czy polon?

Pewnie powiesz,  że już tak długo palisz,  że rezygnacja z palenia nie pomoże już 
Twojemu zdrowiu. Nic bardziej mylnego. Dowiedziałem się, że organizm bardzo szybko 
regeneruje się po zaprzestaniu palenia i już po dwóch miesiącach wydolność płuc wzrasta 
o 30%, a po roku o połowę zmniejsza się ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną 
serca. Po 10 czy 15 latach ryzyko zachorowania na te wszystkie wymienione choroby  jest 
podobne jak u osoby niepalącej.

Kochany Dziadku i jeszcze jedna sprawa. Razem z moją panią od przyrody i  całą 
klasą obliczyliśmy, że przez 1 miesiąc na papierosy traci się około 120 zł, więc po 10 latach 
pieniędzy wydanych przez Ciebie zrobiło by się naprawdę wiele. Mówiłeś, że nigdy nie 
byliście  z  babcią  we Włoszech,  a  bardzo  chciałbyś  zobaczyć  Rzym.  Gdybyś  pieniądze 
wydawane na papierosy odkładał, mógłbyś spełnić swoje marzenie.
Ja wiem, że to jest trudno po tylu latach odzwyczaić się, ale nie musisz tego robić nagle od 
razu. Spróbuj może stopniowo zmniejszać liczbę spalanych dziennie papierosów. Zobacz, 
babci się udało.

Zbliżają  się  wakacje,  przyjadę  do  Ciebie  na  dwa  tygodnie  i  bardzo  byłbym 
szczęśliwy, gdybyś i Ty przestał palić. Myślę, że wszyscy domownicy byliby zadowoleni 
i zdrowsi.

Dziadku, jeszcze raz bardzo gorąco Cię pozdrawiam i liczę na to, że mój list Cię 
przekona i podejmiesz próbę walki z tym niebezpiecznym nałogiem. 

Kochający Cię wnuk Bartosz

( Bartosz Płotkowiak, kl. 5e )
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Nasze pasje i zainteresowania – piszą dzieci z 1d !!! 
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Na zdjęciu Bartosz Pilaczyński
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Kalendarz  frazeologiczny  Cieszkowianki

Skoczyć na jednej nodze – załatwić coś bardzo szybko
Jako pierwsza poprawnie odpowiedziała
Klaudia Sadowska z kl. 6b

Palce lizać – coś bardzo smaczne 
Jako pierwsza poprawnie odpowiedziała
Julia Kwintkiewicz z kl. 4b

Wtrącić swoje trzy grosze – niepotrzebnie się odezwać
Nie było poprawnej odpowiedzi



Nr 9 (26) maj 2012r.       Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                                27

Czuć się jak ryba w wodzie – czuć się w danej sytuacji 
bardzo dobrze.
Nie było poprawnej odpowiedzi

Strzał w dziesiątkę – uchwycić sedno sprawy, 
trafnie ocenić sytuację
Jako pierwsza poprawnie odpowiedziała
Julia Kwintkiewicz z kl. 4b

W czerwcowym numerze gazetki rozwiązanie konkursu 
i podanie nazwisk laureatów, którzy najlepiej znają frazeologię
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