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Nastała jesień, 

która marny humor nam niesie?

Historia Jeża Jerzego Jeżyckiego

Jestem  małym  szarym  zwierzakiem,  którego 

ciało  pokryte  jest  kolcami.  Nazywam  się  Jerzy 

Jeżycki  i  chciałbym  opowiedzieć  wam  pewną 

przygodę. 

Z  okazji  moich  urodzin  zaprosiłem  wielu 

znajomych,  a  przede  wszystkim  Leniego  Lisa. 

Niestety  nie  był  lubiany  przez  wszystkich, 

ponieważ bardzo rzadko wychodził  ze  swej  nory. 

Dla mnie był osobą wyjątkową, ponieważ pewnego ponurego listopadowego dnia uratował mi 

życie. W sobotnie popołudnie wybrałem się na plac zabaw. Tego dnia było zimno i padał deszcz. 

Na plac zabaw miałem kawał drogi, a do tego musiałem przejść przez bardzo ruchliwa ulicę. 

Kiedy przechodziłem przez nią, zauważyłem, że z naprzeciwka pędzi czerwone auto. Bardzo się 

przestraszyłem i zacząłem iść  jak najszybciej  tylko mogłem. Niestety auto było tuż,  tuż i  na 

dodatek  mnie  oślepiło.  Wtedy  nagle  zjawił  się  Lis  i  uratował  mnie  spod  kół.  Byłem  tak 
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szczęśliwy,  że  zaproponowałem  jemu  wspólne  wyjście  na  plac  zabaw.  Kiedy  wreszcie 

bezpiecznie  tam  dotarliśmy,  zauważyłem  olbrzymie  drzewo  z  mnóstwem  kolorowych, 

jesiennych liści mieniących się wszystkimi odcieniami złota i brązu. Kora tego drzewa miała 

odcień brązowo – zielony. Postanowiliśmy się na nie wdrapać.  Okazało się, że to drzewo ma 

olbrzymie, wytrzymałe gałęzie. Wspólnie wpadliśmy na pomysł, żeby zbudować tam domek. 

Odtąd każdego dnia przychodziliśmy w to miejsce. Po krótkim czasie nasza baza na drzewie 

była gotowa. Odtąd każdego dnia bawiliśmy się tam. 

Leny Lis został  moim najlepszym przyjacielem, dlatego spędzam z nim każdą wolną 

chwilę. Wiem, że mogę na nim polegać. Od tego czasu nawet w najbardziej ponury dzień nie 

jestem smutny, ponieważ mam swojego przyjaciela. 

Tekst i rysunek - Julia Wolska, kl. 4b
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Ja i mój przyjaciel kot

Wydarzyło  się  to  pewnego ponurego,  listopadowego dnia.  Szłam właśnie  do  sklepu, 

kiedy usłyszałam za sobą jakiś szelest. Odwróciłam się, ale nic szczególnego nie zauważyłam. 

Pogoda była ponura i deszczowa, więc przyspieszyłam kroku. 

Wracając  ze  sklepu,  ponownie  usłyszałam  znajomy  szelest.  Tym  razem  gdy  się 

odwróciłam, ujrzałam przed sobą małego,  szarego kotka.  Ukucnęłam i  zawołałam go, a on 

nieśmiało podszedł i spojrzał na mnie pogodnymi, zielonymi oczkami. Deszcz cały czas siąpił, 

ani jemu ani mnie to nie przeszkadzało. Kotek zaczął się o mnie łasić i mruczeć, a gdy wstałam 

i poszłam dalej, on podążył za mną. Gdy doszłam do drzwi wejściowych, przypomniało mi się, 

że mam w siatce kiełbaskę. Postanowiłam nakarmić nią kotka, gdyż wyglądał na głodnego. 

Zwierzątko zjadło przysmak i jeszcze bardziej zaczęło się do mnie przymilać.

W tej  sytuacji  nie  pozostało  mi  nic  innego,  jak  zabrać  mokre  zwierzątko  do  domu. 

Wielkie było zdziwienie mojej  mamy, gdy ujrzała mnie w progu, trzymającą w jednej ręce 

przemoczonego kotka, a w drugiej prawie już pustą siatkę. Na szczęście mama ma dobre serce, 

więc spojrzawszy na siatkę, uśmiechnęła się pobłażliwie i wpuściła nas do środka.

Od tego czasu ja i mój przyjaciel kot zawsze, kiedy pada deszcz, stoimy razem w oknie 

i wspominamy zabawną przygodę naszego poznania. 

Tekst i rysunek – Agnieszka Grabowska, kl. 5b
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Nadeszła  jesień  i  dni  stały  się  coraz  krótsze.  Często  padał  deszcz,  a  słońce  rzadko 

wyglądało zza ciemnych chmur. Wszystkim było smutno i nie chciało się wychodzić z domu. 

Tym bardziej,  że porywisty wiatr nikogo nie zachęcał  do spacerów. Jednak my musieliśmy 

wyjść i skończyć porządki w ogrodzie. 

Kiedy liście zaczęły spadać z drzew, ja i cała moja rodzina systematycznie grabiliśmy je 

na kupkę. Z dnia na dzień było ich coraz więcej. Po opadnięciu wszystkich, postanowiliśmy 

spakować je do worków i wywieść. 

Jednak zanim zaczęliśmy je sprzątać, postanowiłem zakopać się w stosie liści. Nagle, 

gdy położyłem się w nich, ukuło mnie coś w rękę. Szybko podniosłem się i zacząłem ostrożnie 

kopać w liściach. Po chwili wymaszerował z liści jeż, za nim drugi i trzeci. Wszystkie były 

bardzo ładne i  małe.  Miały  kolce i  pyszczki brązowe,  a   brzuszek był szary.  Na pyszczku 

widniał u każdego mały, czarny nosek i czarne oczka. Jeden z nich na kolcach niósł czerwone 

jabłko. Z powodu zaistniałej sytuacji postanowiliśmy nie sprzątać liści, aby jeże miały gdzie 

mieszkać.

Mimo jesiennego chłodu i szarugi dzień ten był wyjątkowo udany.

Tekst i rysunek – Maciej Urbaniak, kl. 5b
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Listopadowe święta

Pracę wykonały dziewczyny z kl. 4b: 

Martyna Michalak, Emilka Węglarz, Julia Wolska, Basia Budzyńska

Pracę wykonali uczniowie z kl. 4b:

Martyna Sołecka, Sandra Świerkowska, Kuba Gronek, Julia Kwiatkowska
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Z okazji Święta Niepodległości, które w Cieszkowiance było obchodzone w poniedziałek 

12  listopada  br.,  uczniowie  klasy  5b  pod  opieką  p.  G.  Sokowicza  i  p.  M.  Szwackiego 

przygotowali  okolicznościowy występ.  Recytowali  oni  wiersze patriotyczne,  które powstały 

w dawnych czasach. Przekazali też wiele informacji o pieśniach, śpiewanych w latach niewoli. 

Pieśni te śpiewał podczas poniedziałkowego występu chór szkolny pod opieką p. R. Jastaka. 

A były to:  Maszeruje pułk piechoty, Warszawianka, Jak długo w sercach naszych oraz Hymn 

do Bałtyku. 

Występ ten miał uczniom przypomnieć, jak ludzie musieli cierpieć w czasie zaborów i ilu 

z nich poświęciło życie, aby odzyskać kraj i możliwość posługiwania się językiem polskim. Był 

to ciężki okres dla Polaków. Przedstawienie skłoniło uczniów do refleksji.

Martyna Koćmierowska, kl. 5b
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Warsztaty dziennikarskie w Poznaniu

W piątek, 26 października 2012r. odbyły się w Poznaniu warsztaty dziennikarskie Junior 
Media  zorganizowane  przez  redakcję  Głosu  Wielkopolskiego.  W  spotkaniu  uczestniczyli 
uczniowie  z  różnych  szkół  podstawowych,  również  byli  tam  trzej  przedstawiciele 
Cieszkowianki: Bartek Nowakowski, Hubert Soboń i Maciej Urbaniak – wszyscy z klasy 5b. 
Warsztaty prowadzili dziennikarze zatrudnieni w redakcji Głosu Wielkopolskiego. Udzielali oni 
rad i wskazówek w jaki sposób należy przygotować gazetkę szkolną. Podkreślali jak wyrobić 
sobie  odpowiedni  styl  i  warsztat  dziennikarski.  Gazetka  powinna  mieć  tytuł,  redaktora 
naczelnego, powinna być kolorowa i ciekawa. Należy  pamiętać, że dziennikarze piszą ją dla 
czytelników, a nie dla siebie.  Dowiedzieliśmy się też,  że są różne gatunki dziennikarskie – 
wywiad, reportaż, felieton. Uczono nas jak pisać, jak zbierać materiały, jak docierać do ludzi... 

Spotkanie było bardzo ciekawe. Młodzi dziennikarze dowiedzieli się  się na nim dużo 
rzeczy zarówno o Głosie Wielkopolskim jak i o metodach prowadzenia i redagowania gazety 
szkolnej.

Maciej Urbaniak, kl. 5b

W  sobotę,  27  października  2012r.  troje   reporterów  z  Cieszkowianki  w  ramach 
warsztatów  dziennikarskich,  po  szkoleniu  jakie  przeszli  poprzedniego  dnia,  wzięło  udział 
w meczu  piłkarskim.  Było  to  dla  nich  ogromne  zaskoczenie  i  wielka  radość.  Przy  ulicy 
Bułgarskiej w Poznaniu drużyna Lecha Poznań podejmowała Jagiellonię Białystok. Niestety 
gra piłkarzy z Poznania pozostawiała wiele do życzenia. Naszym zawodnikom prawie nic nie 
wychodziło i dawno nie widzieliśmy tak słabego występu Lechitów. Jagiellonia była zespołem 
dużo lepszym i  skuteczniejszym,  co  pokazała  już  na  początku spotkania.  Z rzutu  wolnego 
dośrodkował Dawid Plizga, piłka odbiła się od muru, a całą akcję wślizgiem zakończył Michał 
Pazdan, który umieścił ją w bramce poznańskiej drużyny. Od tego momentu Jagiellonia zaczęła 
się  bronić,  a  Lech  nie  miał  pomysłu  na  dalszą  grę.  Później  było  już  tylko gorzej.  Dwóch 
naszych podstawowych graczy nabawiło się kontuzji: Bartosz Ślusarski, którego zmienił Gergo 
Lovrencsics oraz Hubert Wołąkiewicz, za którego wszedł debiutujący w ekstraklasie Tomasz 
Kędziora. Ten drugi bardzo dobrze wypadł w swym pierwszym spotkaniu i miejmy nadzieję, że 
świeża krew - tak bardzo potrzebna Lechowi - będzie gościć tam częściej. Nie pomogło naszym 
zawodnikom  nawet  to,  iż  obrońca  Manuel  Arboleda  w  tym  spotkaniu  próbował  być 
napastnikiem,  którego  w  tej  jesiennej  rundzie  bardzo  brakuje.  W  70  minucie  Alexis 
Norambueno strzałem z dystansu zaskoczył Burića i Jagiellonia prowadziła 2:0. Lech już się 
nie pozbierał i taki wynik utrzymał się do końca pojedynku. Po meczu nasi reporterzy udali się 
na konferencję pomeczową, gdzie mieli okazję zobaczyć jak profesjonaliści pracują i zadają 
pytania trenerom i zawodnikom. 

Było  to  bardzo  ciekawe doświadczenie  i  mamy  nadzieję,  że  za  jakiś  czas  to  masze 
artykuły będziemy mieli okazję czytać w gazetach.

Bartosz Nowakowski, kl.5b
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Wrażenia z warsztatów

26 października byłem z dwoma kolegami na warsztatach dziennikarskich w Poznaniu. 

Młodzież zadawała wiele pytań dziennikarzom z Głosu Wielkopolskiego, a oni w uprzejmy 

i wyczerpujący  sposób  udzielali  odpowiedzi.  Z  okazji  warsztatów  Lech  Poznań  zaprosił 

młodych dziennikarzy na mecz Lech Poznań – Jagielonia Białystok, a na dodatek byliśmy też 

zaproszeni na konferencję  pomeczową.  Byłem szczęśliwy, z  tego powodu, że mogłem brać 

w niej  udział.  Na  meczu  była  wspaniała  atmosfera,  chociaż  Lech  przegrał  2:0.  W czasie 

konferencji  prasowej  byłem pod  wrażeniem prawdziwych  dziennikarzy.  Mam  nadzieję,  że 

w przyszłości będę mógł znowu wybrać się na konferencję. 

Hubert Soboń, kl. 5b
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Nasi dziennikarze już piszą o zmaganiach sportowych...

Ostatni mecz kolejki

W piątek, 9 listopada br., zawodnicy Stelli Luboń rozegrali swój ostatni mecz w rundzie 

jesiennej. Było to spotkanie ze Spójnią Strykowo, rozegrane na boisku w Stęszewie. Mecz był 

bardzo wyrównany. Do przerwy utrzymał się wynik bezbramkowy. W drugiej połowie Stella 

stwarzała więcej sytuacji podbramkowych. Jedną z nich udało się wykorzystać. Jędrzej Figlak 

zagrał piłkę do Bartosza Nowakowskiego, który silnym uderzeniem umieścił ją w siatce. Wynik 

ten utrzymał się do końca i chłopcy wrócili do domów szczęśliwi. Miejmy nadzieję, że cała 

runda wiosenna będzie dla nich tak szczęśliwa, jak ostatni mecz w rundzie jesiennej.

Bartosz Nowakowski, kl. 5b
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Zbieramy przybory szkolne dla dzieci z Afryki

Chcemy, by mogły się uczyć !!!

Na zdjęciu przybory szkolne zgromadzone w Cieszkowiance podczas pierwszej takiej akcji, która miała 
miejsce w 2010r.

Pamiętajmy, że  ludzie bez wykształcenia są bardzo ograniczeni,  są jak 
kaleki, nie są wolni, ciągle od kogoś zależą, nie mogą zdobyć pracy.

Pomóżmy dzieciom z Afryki zrealizować ich marzenia o wykształceniu, 
żeby mogły poradzić sobie w życiu.

Zapraszamy  do  przynoszenia  przyborów szkolnych 
bezpośrednio  do  Alicji  Walenciak  –  Galińskiej  lub 
pozostawiania w dyżurce szkolnej. 

Akcja trwa do końca stycznia 2013r.
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Pamiętajcie o przyborach szkolnych 

dla potrzebujących dzieci.

Rysunek autorstwa naszej redakcyjnej koleżanki odpowiedzialnej za grafikę – 

Marty Bendowskiej z klasy 6d. 

Poniżej prezentuje ona jeszcze inne swoje prace.
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Malowanie motyli w Cieszkowiance

Dnia  12  listopada  2012r.  odbyło  się  w  Cieszkowiance  malowanie  motyli  na  rzecz 

podopiecznych  Hospicjum  Palium  z  Poznania.  Uczniowie  naszej  szkoły  i  innych  szkół 

lubońskich licznie stawili się w naszej stołówce szkolnej. Na początku dwie panie z Hospicjum 

wyjaśniły nam co dzieje się w hospicjum i jak możemy pomóc. Następnie wszyscy z ochotą 

zabrali się do malowania. Powstały piękne motyle, a uczniowie cieszyli się, że mogli pomóc 

innym.

Maja Smaglewska, kl. 6d 
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Wygraliśmy w październiku 250 sztuk gazetek wydrukowanych na platformie 

Junior Media i sprzedawaliśmy je w Cieszkowiance, aby pieniądze przeznaczyć na 

potrzeby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Wspólna Droga. 

Na zdjęciach widać jak gazetki sprzedają uczniowie klasy 4b.
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Książkę pt. Nawiedzony dom można nazwać powieścią detektywistyczno  - przygodową. 
Jej autorka  - Joanna Chmielewska już od 30 lat pisze książki. Przy czytaniu ich się odpoczywa. 
Głównymi  bohaterami  Nawiedzonego  domu jest  dwójka  dzieci  –  rodzeństwo  Janeczka 
i Pawełek. Towarzyszy im niezwykły pies Chaber. Cała przygoda rozpoczęła się od spadku, jaki 
otrzymali państwo Chabrowiczowie. Był to duży, stary dom z tajemniczym strychem, pełnym 
„skarbów” i  dziwnych  narzędzi.  Wokół  domu kręcili  się  też  bandyci.  Rodzeństwo  podjęło 
decyzję o wypłoszeniu dziwnej sąsiadki za pomocą ziejącej „mordy upiora”, hałasów i babci 
biegającej za listonoszem. Pan Chabrowicz nie miał reduktorków, aby zrobić remont w domu. 
Z tym również poradzili sobie Janeczka i Pawełek. Jak to zrobili, dowiemy się z pełnej humoru 
książki.  Mogą  ją  czytać  zarówno  dzieci,  jak  i  dorośli,  a  nawet  prawdziwi  miłośnicy 
kryminałów. Niecodzienne rozumowanie dzieci  oraz osobliwe metody śledcze są ciekawym 
przeżyciem. 

Uważam, że jedynym minusem książki jest to, że niezwykle trudno się od niej oderwać. 
Chciałoby się przeczytać ją całą za jednym razem. Gorąco polecam. Na pewno nikt się nie 
zawiedzie.

Daniel Węcławek, kl. 4b
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M o j a   p a s j a
  

Dnia  29  września  br.  odbyły  się  zawody  wędkarskie  na  drapieżnika  połączone 
z grzybobraniem. Już tydzień przed wyjazdem dzwoniłem do pana prezesa  Koła PZW w celu 
uzgodnienia szczegółów. Ustaliliśmy, że będę czekał razem z mamą na przystanku o 6 rano. 
Prezes zamówił autokar, ponieważ miało być 40 osób. Jechaliśmy daleko, bo aż do Obrzycka. 
Na dzień przed  pakowałem wędki i akcesoria potrzebne do wędkowania i grzybobrania.

Po zajęciu  miejsca  w autokarze  zacząłem myśleć  nad  moją  taktyką  bocznego  troku. 
Podczas  podróży  podziwiałem piękne  widoki  spowitych  poranną  mgłą,  jesiennych  pól.  Po 
godzinie  jazdy  dotarliśmy  na  miejsce.  Amatorzy  grzybów,  a  było  ich  35  pożegnali  się, 
zostawiając naszą piątkę nad brzegiem Warty. Oni odjechali do Miałów, 15 minut drogi dalej. 
My zaś  poszliśmy w kierunku miejscówki.  Po drodze  opowiadałem innym wędkarzom,  że 
czytałem o tym, że pod mostem łowione są okazy klenia nawet o wadze 3,15 kg.

Na  swoje  stanowisko  poszedłem  jeszcze  z  2  panami  i  łowiłem  pod  ich  opieką. 
Rozłożyłem szybko sprzęt, założyłem pierwszą z gum spinningowych i postanowiłem zarzucić 
daleko na 50 m wzdłuż trzcin. Naszym łowiskiem była główka koło łachy nieopodal mostu. 
Panowie zaczęli  od wyłowienia żywców. Po chwili  wyłowili  pierwsze kiełbiki  oraz ukleje. 
Próbowałem  swoich  sił  na  rozmaite  sposoby.  Na  początku  głęboko,  później  agresywnie 
podbijałem lub  próbowałem w nurcie.  Gdy  już  nałowiliśmy  wystarczającą  ilość  ryb,  które 
miały posłużyć za przynętę, zaczęły się prawdziwe połowy. Po godzinie jeden z zawodników 
przeniósł się nieco dalej w głąb lądu i tam złapał najpierw szczupaka 43 cm i na godzinę przed 
końcem zawodów kolejnego o długości  47cm,  którego osobiście  mu podbierałem. Niestety 
musieliśmy je wypuścić, ponieważ nie były wystarczająco wyrośnięte, zabrakło 3 cm. Przepisy 
wędkarskie mówią, że szczupaki muszą mieć co najmniej 50 cm długości, aby można było je 
łowić. Kiedy je wypuszczaliśmy, odpłynęły od nas i chlapnęły wodą :-) Poprosiliśmy je, żeby 
przyprowadziły  tatusia,  ale  nie  posłuchały  nas.  Łowiliśmy  dalej.  Rzuciłem w nurt  i  kiedy 
zwijałem żyłkę,  poczułem skubnięcie.  Energicznie zaciąłem i  ciągnąłem do brzegu okonka, 
który pokusił się na blaszkę obrotówkę. Na ostatnie 40 min przed końcem, od jednego z panów 
dostałem 8 metrową wędkę -  bata  i  łowiłem na niego ukleje  i  kiełbiki.  W sumie  do wagi 
wziąłem 48 uklejek oraz 10 kiełbików. Resztę z mniejszych rybek podarowałem panu, który 
następnego  dnia  szedł  łowić  „na  żywca”.  Innym maluchom zwróciłem wolność.  Pozostałe 
wrzuciłem do siatki, zapakowałem się i poszliśmy do miejsca, gdzie miał podjechać po nas 
autobus.  Pan  prezes  zważył  ryby  i  okazało  się,  że  tylko  juniorzy  złowili  (wymiarowego 
drapieżnika). Jednym z nich był kolega, który złowił 6 garbusów, które razem ważyły ponad 
300g, a drugim z nich byłem ja. Uważnie czekałem, aż dokładna waga złowionych przeze mnie 
ryb wyświetli się na ekranie wagi elektronicznej. Po chwili pojawiły się tam cyfry, wyświetliło
się 575g. Pan prezes ogłosił wyniki. Zwycięzcą byłem ja! Nikt inny nie złowił więcej niż ja 
(dwa szczupaki  były  niewymiarowe,  więc  nie  mogły  brać  udziału  w określaniu  wyników). 
Cieszyłem się jak mało kto, bo były to moje pierwsze wygrane zawody. Dostałem wspaniały 
puchar i nagrodę rzeczową.

To wydarzenie zapamiętam do końca życia, bardzo mi się podobało. Myślę, że może 
kandydować do grona najlepszych dni w moim życiu.

Walter Samuel Hunter, kl. 6e
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Nowi dziennikarze

Nazywam się Emilia Węglarz. Mam 10 lat i jestem uczennicą klasy 4b. Jestem wesoła 

i towarzyska. Lubię grać w gry zespołowe z moimi rówieśnikami oraz organizować zabawy dla 

mojego  młodszego  brata  i  dzieci  w  rodzinie.  Moim  ulubionym  zajęciem  jest  rysowanie 

i malowanie, choć mam jeszcze wiele innych pasji. Staram się rozwijać je w różny sposób np.:  

chodzę na różne zajęcia pozalekcyjne, ćwiczę w domu lub przeglądam książki by znaleźć wenę 

do  wielu  ćwiczeń,  zadań  i  zabaw  -  oczywiście  do  rysunków  też.  Mam  wiele  marzeń 

dotyczących  mojej  przyszłości,  ale  najbardziej  chciałabym  zostać  artystką  plastykiem 

i wykonywać ilustracje  do książek dla  dzieci.  Mam nadzieję,  że  moje  prace  ubarwią  naszą 

gazetkę szkolną.
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