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Światowy Dzień Nauczyciela pod patronatem UNESCO obchodzimy 5 października.
Dzień ten proklamowany został w 1994r. i jest okazją do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli,
w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania. Jednak w wielu
krajach świata jest jeszcze w innym terminie święto nauczyciela. W Polsce to Święto Edukacji
Narodowej, obchodzone co roku przez 650 tysięcy polskich nauczycieli, pedagogów
i wychowawców. Dzień ustanowiony został w 1972 roku – data 14 października upamiętnia
powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Ten dzień jest powszechnie obchodzony
we wszystkich instytucjach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach.
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W dniu Waszego święta życzymy Drogim
Nauczycielom

z

Cieszkowianki

samych

awansów, grzecznych uczniów i spełnienia
marzeń.
Redakcja

Dnia 14.10.2013r. świętowaliśmy Dzień Nauczyciela,
w naszej (nie)zwykłej szkole. Każdy nauczyciel mógł się poczuć
wyróżniony.
Jednocześnie tematem przewodnim tego dnia było dobre

rys. Feliks Tarnet, kl.4c

zachowanie, które u nas, uczniów, nie jest zbyt częste. Wykonywaliśmy plakaty o grzeczności, odgrywaliśmy
scenki...
A specjalnie dla Nauczycieli, z okazji ich święta wymyśliłam wierszyk : ] Zachęcam do czytania! :)
Jabłko na stole leży spokojnie,
Jak kartka czysta, nie przeźroczysta,
A długopis wpisuje oceny przeróżne.
Lecz jest taki jeden wyjątkowy dzień,
Gdy długopis leży spokojnie.
A uczeń dobrą ma minę…
A na biurku?
Leży jabłuszko…
Czerwone…
Zarumienione...
Lecz ja, z uśmiechem,
Siedzę z jabłkiem…
Tym co tyle wspomnień zawiera …
Z każdym kęsem inne odczucie,
A moje jabłko daje mi słodkie uczucie.
Julia Jankowiak, kl. 4c

Z okazji święta Naszych Nauczycieli odbył się w szkole plebiscyt na najlepszego
nauczyciela w kilku dziedzinach. Wybrani podczas niego pedagodzy wypowiedzieli się na
łamach naszej gazety.
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Tytuł honorowy Robotnika
roku został mi przyznany drugi raz.
Jestem zaszczycona, że uczniowie
dostrzegają

moje

zaangażowanie

w pracę szkolną. Istotnie, pracuję
dużo, bardzo sumiennie wykonuję
moje obowiązki nauczyciela przyrody
i

wychowawcy

klasy.

Jestem

wymagająca i konsekwentna, zawsze
dotrzymuję
Znana

też

terminów

i

jestem

jako

obietnic.
osoba

od sobotnich wycieczek przyrodniczych, czasem także pieszych oraz jako opiekun poszkodowanych w różnych
szkolnych wypadkach - zawsze prowadzę wywiad dotyczący okoliczności tych zdarzeń. Wykonuję także inne
zadania, o których uczniowie pewnie nie wiedzą - od kilkunastu lat redaguję kronikę szkolną, czasem piszę
artykuły do prasy lokalnej i prowadzę wraz z zespołem badania ankietowe dotyczące pracy szkoły.
Zakładam, że w wielu dziedzinach i zawodach ludzie pracują solidnie i z dużym zaangażowaniem.
Dziękuję za głosy - Bogumiła Kurzawska

Cieszę się, że zaistniałam w szkole jako Społecznik
roku.

Uważam,

że

nauczyciel

powinien

uczyć

także

przykładem i właśnie tak robię – zbieram puszki aluminiowe
i plastikowe nakrętki. Początkowo się ze mnie śmiano, a dziś
wygrywam plebiscyty. Świadczy to o zmianie myślenia
młodych ludzi i to jest mój sukces!!! W dzisiejszych dobrych
czasach,

niestety,

jest

na

całym

świecie

dużo

ludzi

potrzebujących. I wystarczy podnieść puszkę, nie wyrzucić
nakrętki do kosza, zagłosować na gazetkę – to są dla nas bardzo
drobne czyny, ale komuś mogą pomóc. I druga strona takiej
działalności - pomagamy też sami sobie – chronimy nasze
środowisko.
Dziękuję – Alicja Walenciak – Galińska
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14 października oprócz kwiatów i życzeń, otrzymałam od uczniów
jeszcze jedną przemiłą, aczkolwiek strasznie zobowiązującą niespodziankę.
Otóż w plebiscycie zorganizowanym specjalnie z okazji tego święta, wybrano
mnie Przyszłością Szkoły. Tytuł ten ogromnie mnie cieszy i jednocześnie daje
wiele możliwości! Zabieram się więc do pracy, aby wielbiciele mojego talentu
pedagogicznego każdego dnia utwierdzali się w przekonaniu, że ich wybór był
właściwy. Dziękuję za głosy!
Joanna Kordzińska
Przyznanie mi wyróżnienia w kategorii Debiut roku
bardzo

miło

mnie

zaskoczyło.

Zawsze

staram

się

angażować we wszystko co robię jak najlepiej potrafię,
więc cieszy mnie, że uczniowie widzą moje starania.
Bardzo podoba mi się praca w Szkole Podstawowej nr 2
w Luboniu, w związku z czym uśmiech często gości na
mojej twarzy kiedy jestem w pracy, tym bardziej, kiedy
widzę uśmiechnięte buzie moich uczniów.
Małgorzata Bobrowska
Niesamowite dla mnie połączenie – Mistrz długopisu i mody. To prawda, mam na swoim koncie
kilometry zapisanej tablicy i setki wypisanych długopisów. Ale jak inaczej uczyć matematyki – tej królowej
nauk. Mało tego – używam bardzo często kolorowej kredy. Chcę, żeby uczniowie zauważyli jak wiele
w matematyce się dzieje, jak różne są sposoby dojścia do jednej jedynej prawdy.
Tak samo jest z człowiekiem – wnętrze powinno być odpowiednio ozdobione. Człowiek zasługuje
na piękny wygląd zewnętrzny, szyk i elegancję. Nie idę ślepo za modą, ale staram się, żeby mój wygląd
zewnętrzny podkreślał piękno natury ludzkiej.
Dziękuję za nominacje – Jolanta Jezierska
Bardzo dziękuję za nominację do tytułu Chodziarza roku
oraz za wszystkie oddane na mnie głosy – sprawiliście mi
wielką radość. Nie ukrywam jednak, że jednocześnie ogarnął
mnie smutek i ciężko mi pogodzić się z faktem, iż zacny król
waza (którym miałem zaszczyt zostać, będąc świetliczanką)
przeszedł do historii.
Paweł Nowaczyk
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Pasje nauczycieli Cieszkowianki
Rozmawiamy z Panią Kingą Jarugą
Dziennikarka: Czy od zawsze chciała Pani być nauczycielem wf-u ?
Pani Kinga: W dzieciństwie miałam wiele pomysłów na to, kim zostanę
w przyszłości. Chciałam być policjantką, lekarzem albo weterynarzem.
Uwielbiałam też rysować, ale jakoś myśl o zostaniu artystą, nie chciała mi
przejść przez głowę.
W czwartej klasie szkoły podstawowej zafascynowała mnie geografia,
nauka o Ziemi. Z ogromnym zainteresowaniem słuchałam jak Pani
nauczycielka opowiadała o górach, morzach, kontynentach. W domu
układałam moje pluszaki i lalki na kanapie, rozkładałam tablicę i uczyłam
moich „uczniów” geografii. Myślę, że właśnie wtedy zakiełkowała chęć
zostania nauczycielem.
Później przyszedł czas na moją największą pasję z dzieciństwa – pływanie. Trenowałam w każdej
wolnej chwili, nie można było mnie wyciągnąć z basenu. Rodzina i znajomi mówili nawet, że jak będę tyle
czasu spędzała w wodzie, to wyrosną mi płetwy i pokryje się łuską. Na szczęście do tego nie doszło... Sport
zagościł w moim sercu i pozostał już na zawsze. Niezapomniane chwile spędzone z koleżankami i kolegami na
obozach sportowych, ciężka praca nad swoimi słabościami, emocje podczas zawodów, radość zwycięstwa ale
i łzy porażki – to najcenniejsze wartości, to nauka życia. Już w liceum, wiedziałam, że podejmę studia na
Akademii Wychowania Fizycznego i będę pracować z dziećmi. Dziś, już jako nauczycielka, chciałabym bardzo
rozbudzić w moich uczniach radość z uprawiania

sportu, nie tylko takiego wyczynowego, ale przede

wszystkim, takiego na całe życie, dla zdrowia i dobrego samopoczucia.
Dziennikarka: Czy uprawia Pani sport poza szkołą, jeśli tak to jaki?
Pani Kinga: Oczywiście. Pływam nadal (dla utrzymania dobrej kondycji), lubię chodzić po górach, jeździć na
nartach i rowerze, gram w siatkówkę z grupą znajomych w Lubońskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki, ale
przede wszystkim, od 10 lat razem z mężem, uprawiamy żeglarstwo sportowe w klasie SNIPE.
Dziennikarka: Jaka jest Pani ulubiona dyscyplina sportowa?
Pani Kinga: Pływanie uwielbiam od dzieciństwa i tak już pewnie pozostanie, ale obecnie, moją wielką pasją
jest żeglarstwo. To ciężki i wymagający sport, ale dający niesamowicie dużo satysfakcji. Uczy pokory wobec
żywiołu jakim jest wiatr i woda, pokonywania własnych słabości, hartuje charakter. Załoga na łódce musi
rozumieć się bez słów i mieć do siebie stuprocentowe zaufanie. Potrzeba wiele pracy i treningu na wodzie, aby
załoga zgrała się doskonale, tylko wtedy możliwe jest osiągnięcie sukcesu w tej dyscyplinie sportu. Regaty
(zawody) odbywają się na różnych akwenach: jeziorach, zatokach, morzu, przy bardzo zmiennych warunkach
atmosferycznych. Czasami jest to relaks przy leciutkim wiaterku i pięknej pogodzie, innym razem zmagamy się
z wichurą, deszczem i przenikliwym zimnem – ale to właśnie jest piękno żeglarstwa i obcowania z naturą.
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Dziennikarka: Czy to prawda, że Pani pływa kajakiem?
Pani Kinga: Zaskakujące pytanie..., ale to prawda, pływam na kajaku jedynie turystycznie. Mieszkam
niedaleko jeziora i w czasie wakacji często wiosłuję z moim synem. To świetna forma aktywnego wypoczynku!
Kochani, biegajcie, grajcie, pływajcie i uprawiajcie wszystkie sporty jakie sprawiają wam
przyjemność. Bawcie się w sport z kolegami, koleżankami, rodzicami, dziadkami – to wielka frajda,
a nagrodą będzie Wasze zdrowie i uśmiech na twarzy!!!
Pani Kindze pytania zadawały:
Marianna Kubicka i Sandra Świerkowska z kl. 5b

W listopadowej gazetce przeczytamy
o pasjach kolejnego nauczyciela Cieszkowianki
*****************************************************************

Wycieczka z naturą
Dnia 19.10.2013r. odbyła się wycieczka organizowana przez Panią Bogumiłę Kurzawską. Pojechaliśmy
do Nadleśnictwa Obornickiego, gdzie pan przewodnik opowiadał nam o kłusownikach, ochronie przyrody
i o wielu innych rzeczach związanych z lasem. Nasza grupa pojechała najpierw na wykład (który odbywał się
w lesie!) na temat lasu, kłusowników i leśników. Po godzinnym odpowiadaniu i bacznym słuchaniu
pojechaliśmy dalej i słuchaliśmy wykładu na temat ilości lasów, największej liczby gatunków i oglądaliśmy
ciekawe eksponaty.
Wycieczka była bardzo przyjemna. Czasem warto jednak wstać w sobotę o 7.00 ; )

Julia Jankowiak, kl. 4c
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p o d z i ę k o w a n i a !!!

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Wspólna Droga serdecznie dziękuje Szkole
Podstawowej nr 2 w Luboniu za włączenie się w akcję zbioru nakrętek. W dniu 08.10.2013 wywiezione zostały
nakrętki w ilości 1698 kg. Udział szkoły SP 2 wynosił około 700kg co daje kwotę około 420 zł.
Za

zaangażowanie

serdecznie

w

zbiórkę

dziękujemy

całej

społeczności szkolnej i jednocześnie
prosimy o dalszą współpracę - akcja
trwa nadal. Uzyskane środki zostaną
przekazane na budowę Warsztatów
Terapii

Zajęciowej

dla

dzieci

-

członków naszego Stowarzyszenia.
Prezes Stowarzyszenia
Beata Krystkowiak – Grycza

Zdjęcia z wywożenia
nakrętek plastikowych
do skupu.

Pamiętajmy !!!
Nakrętki w Cieszkowiance
zbieramy nadal !!!

Nr 2 (40) październik 2013r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

10

200 – lecie urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego
Społeczność szkoły przygotowuje się do uroczystych obchodów 200 – lecia urodzin naszego patrona,
które odbędą się we wrześniu 2014r. Ze względu na zasługi Augusta hr. Cieszkowskiego chcemy im nadać
odpowiednią rangę. Aby dobrze się do tych wydarzeń przygotować zaczęliśmy już we wrześniu br. Będziemy
inicjatorami i uczestnikami wielu działań nie tylko w Cieszkowiance. Nawiązujemy współpracę ze szkołami
noszącymi jego imię na terenie Wielkopolski, aby opracować propozycję wspólnych działań. Naszym celem
jest przybliżenie sylwetki i osiągnięć tego wielkiego Polaka.
Alicja Walenciak – Galińska

Na początek...

Wyobrażam sobie jak
spaceruję Aleją Filozofów
z patronem naszej szkoły Augustem hr.
Cieszkowskim
i rozmawiam z nim
o jego życiu i dokonaniach
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Czy to łatwo wyobrazić sobie jak wyglądały czasy, w których żył nasz
patron i jakie on prezentował poglądy? Tym razem Aleją Filozofów
spacerowali z Augustem Cieszkowskim uczniowie klas szóstych i dowiedzieli
się wielu ciekawych rzeczy.
Kiedy pewnego, słonecznego popołudnia spacerowałem z hr. Cieszkowskim przepiękną aleją porośniętą
starymi kasztanami, czułem się wspaniale. To ogromne wyróżnienie i zaszczyt dla ucznia, móc przeprowadzić
wywiad z patronem szkoły. Aleja zwana Aleją Filozofów to miejsce pełne wyciszenia, serdeczności
i gościnności. Nastrajała mnie do przemyśleń.
–

Czy może mi Pan opowiedzieć o swoim życiu? Bardzo mnie to interesuje i chciałbym jutro napisać
o tym ciekawy artykuł - poprosiłem grzecznie.

–

Skoro tak bardzo nalegasz. A więc... Urodziłem się na Podlasiu. Czy wiesz, gdzie to jest ?

–

Ależ oczywiście. To wschodnia część Polski.

–

Bardzo dobrze! Mój tato był znakomitym gospodarzem i miał własną stadninę koni. Mama zmarła, gdy
byłem jeszcze mały. Jako, że sytuacja polityczna w Polsce była niejasna, ojciec wywiózł mnie
do Włoch. Opiekowała się tam mną wychowawczyni Zygmunta Krasińskiego, pani de la Haye. Gdy
wróciłem do kraju, rozpocząłem naukę w gimnazjum w Warszawie. Maturę zdawałem jednak
w Krakowie w roku 1832. Później studiowałem filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a potem
przeniosłem się na Uniwersytet Berliński.

–

O rany! Ale dużo Pan bywał poza granicami kraju! Też bym tak chciał.

–

Tak, tak. Wiele pięknych miejsc widziałem. Byłem we Francji, gdzie zwiedzałem fabryki i różne
przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa rolne. Kolejna była Anglia, później znów Italia. Tam poznałem
Zygmunta Krasińskiego.

–

To ten od "Nie-Boskiej komedii"? - zapytałem.

–

O widzę, że dużo wiesz o naszych polskich poetach. Tak, to ten. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy.
Kiedy tak spacerowaliśmy z Hrabią alejkami, ten opowiedział mi całe swoje życie. Jak to przeniósł się

do Wierzenicy pod Poznaniem, jak został posłem na sejm pruski, czy też jak utworzył szkołę rolniczą
w Żabikowie. Była to jedyna w tym czasie uczelnia wyższa na ziemiach polskich pod zaborem pruskim.
Zanim się zorientowaliśmy, zrobiło się już szaro. Nadszedł czas rozstania.
–

To było bardzo interesujące spotkanie. Dowiedziałem się mnóstwo ciekawych rzeczy z Pańskiego życia.
Z całą pewnością moi koledzy z chęcią przeczytają artykuł w gazetce. Jestem Panu niezmiernie
wdzięczny za czas, który mi Pan poświęcił. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia Panie
Auguście.
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Ja również Ci dziękuję, drogi chłopcze. Pozdrów serdecznie swych kolegów i powiedz im, że warto się
uczyć.

–

Przekażę. Do widzenia! - krzyknąłem na pożegnanie.
I tak oto zakończyła się moja wspaniała przygoda z hr. Augustem Cieszkowskim. To bardzo interesujący

człowiek i cieszę się, że mogę uczęszczać do szkoły pod jego patronatem.
Bartosz Nowakowski, kl. 6b

Pewnego dnia wybrałem się do Wierzenicy, aby pospacerować Aleją Filozofów. Nagle wśród drzew
zobaczyłem postać. Kiedy zbliżyliśmy się do siebie rozpoznałem w niej Augusta hr. Cieszkowskiego.
Zaczęliśmy spacerować i rozmawiać.
–

Witam Panie Hrabio. Bardzo się cieszę, że Pana spotkałem. Od dawna marzyłem o rozmowie z Panem.
Jestem uczniem Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu, która nosi Pana imię i dlatego chciałbym
dowiedzieć się więcej o Pana życiu – powiedziałem.

Cieszkowski uśmiechnął się do mnie i ruszył wzdłuż alei. Ja podążyłem za nim.
–

Co Cię interesuje chłopcze? – zapytał.

–

Wiem, że całe życie poświęcił Pan Hrabia na walkę o Polskę, nie tylko biorąc udział w powstaniu
listopadowym, ale aktywnie działając na rzecz ojczyzny poprzez dbanie o rozwój przemysłu, kultury,
nauki i rolnictwa. Skąd ten pomysł? - zapytałem

–

Zależało mi na odbudowie państwa polskiego, a szczególnie Wielkopolski jako kolebki polskiej
państwowości. Dlatego dbałem o podniesienie polskiego gospodarowania i o polską myśl społeczną,
żeby Wielkopolska jako region była silnym ośrodkiem, który potrafi dać z jednej strony materialną
zamożność ludziom, ale też, który potrafi wykształcić świadomość w ludziach.

–

I jak chciał Pan to osiągnąć?

–

Widzisz chłopcze, starałem się jak mogłem. Bliska mi była problematyka rolnictwa - doceniałem jego
rolę i znaczenie pracujących w nim ludzi. Uważałem, że edukacja rolnicza przyczynia się do poprawy
ich sytuacji, a także stwarza możliwość obrony bytu narodowego. W swoich majątkach wprowadzałem
liczne udoskonalenia agrotechniczne zgodne ze światowymi trendami. Świadom postępu w rolnictwie
zachodnioeuropejskim, starałem się upowszechniać na ziemiach polskich nowe idee. Korespondowałem
z europejskimi ośrodkami rolniczymi, wybitnymi działaczami polskimi, takimi jak Tytus Działyński czy
Hipolit Cegielski. Byłem aktywnym działaczem Rolniczego Towarzystwa Poznańsko - Szamotulskiego
oraz Zarządu Centralnego Towarzystwa Gospodarczego. Ponieważ moje działania zmierzające
do utworzenia przez władze szkoły wyższej nie przynosiły rezultatu, zobowiązałem się w 1861 r.
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na posiedzeniu Koła Polskiego do utworzenia jej we własnych dobrach – opowiedział z dumą.
–

W Luboniu? – dopytywałem z zainteresowaniem.

–

Dzięki moim nieustępliwym staraniom i nakładom finansowym w 1870 r. w Żabikowie, majątku, który
przekazałem na rzecz Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, powstała szkoła rolnicza. Była to
jedyna wyższa uczelnia na ziemiach polskich pod zaborem pruskim. Dla upamiętnienia mojej
ukochanej, nieżyjącej już wówczas, żony otrzymała imię Haliny. Szkoła powstała wbrew intencjom
władz, wyłącznie z prywatnej inicjatywy. Mimo że nie miała formalnych praw akademickich,
realizowano w niej szeroki, nowoczesny program nauczania. Obejmował on przedmioty praktyczne,
przyrodnicze, podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej, przedmioty ekonomiczne i społeczne oraz
podstawy przetwarzania surowców rolniczych. Nauczano też budownictwa, maszynoznawstwa,
leśnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, warzywnictwa. Program w dużym stopniu zbliżony był
do dzisiejszych programów nauczania w szkołach rolniczych. Realizowali go tak znakomici
wykładowcy, jak Juliusz Au, Antoni Sempołowski, Szczęsny Kudelka, Józef Rivoli. Absolwenci szkoły
byli wszechstronnie przygotowani do prowadzenia nowoczesnych gospodarstw rolniczych. Niestety
na skutek szykan rządowych szkoła została zamknięta w 1877 r. – zakończył zdenerwowany.

–

Ale pamięć po niej pozostała. Wczoraj przechodziłem obok budynku, w którym się mieściła. Jest teraz
wyremontowany i wygląda bardzo ładnie – powiedziałem.

–

Cieszę się, że młodzież jeszcze pamięta o mnie i tych odległych wydarzeniach. Pamiętaj, że każdy
człowiek tyle znaczy, ile po nim pozostanie w pamięci potomnych.
Zamyślony stanąłem na chwilę z opuszczoną głową. Gdy ponownie spojrzałem, koło mnie już nie było

Pana Hrabiego.
Maciej Urbaniak, kl. 6b

Zapraszamy do poznawania życiorysu Naszego Patrona
Pomoże nam w tym kolejny konkurs
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Rys. Magdalena Różańska – absolwentka naszej szkoły

Ogłaszamy konkurs poetycki na wiersz związany z osobą Augusta hr.
Cieszkowskiego. Prace można oddawać na kartkach formatu A4 do końca roku
kalendarzowego 2013 do Alicji Walenciak – Galińskiej lub do swojego nauczyciela języka
polskiego. Przewidziany jest etap szkolny i pozaszkolny.
Zapraszamy do wypróbowania swych sił poetyckich.
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Kartka dla Oliwii
Dziewczynka od roku choruje na białaczkę.

27 października skończyła 6 lat.

Spełniliśmy jej marzenie – wysłaliśmy do niej kartki urodzinowe. W Cieszkowiance
powstało ich bardzo dużo.

Rozmawialiśmy też na temat: Czy warto było pisać te życzenia dla nieznajomej dziewczynki?
Pozytywnych argumentów było dużo.
W odpowiedzi uczniowie uzasadniali, że warto, ponieważ:
•

chcieliśmy uszczęśliwić Oliwię;

•

mogliśmy spełnić chociaż jedno jej marzenie;

•

mogło jej się zrobić miło;

•

zapomniała na chwilę o walce z tym wrogiem – swoją chorobą;

•

dziewczynka się ucieszyła z tylu kartek, a nas to nic nie kosztowało;
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•

miło jest sprawić komuś przyjemność swoim uczynkiem;

•

bardzo dobrze sami się z tym czujemy;

•

zrobiliśmy dobry uczynek;

•

mogło to podnieść Oliwię na duchu;

•

trzeba wspierać innych;

•

dzięki naszemu wsparciu może mieć Oliwia siłę na przezwyciężenie choroby;

•

warto jest pomagać ludziom;

•

dobrze jest mieć poczucie, że pomogliśmy innej osobie.

16

To były najczęściej pojawiające się odpowiedzi. A najlepszym podsumowaniem są słowa uczennicy
z kl.4c, Julii Piwowarskiej: Warto pomagać, bo pomoc jest jak bumerang. Jak się pomoże, to ta pomoc
powróci. A jeśli ktoś pomocy potrzebuje i mu pomożemy, to mamy ogromną radość w sercu.

Jak się okazało, z akcji radość czerpały obie strony !!!
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Humorystycznie o sobie pisze...
Ewelina Adamczak z kl.4c
Mam na imię Ewelinka, przezywają mnie malinka.
Jestem zwinna jak wiewiórka, ale rudych włosów nie mam.
Lubię bawić się i biegać, skakać, drapać i chichotać.
Tata mnie nazywa żabka, choć jak żabka nie wyglądam.
Marcin Wesołowski z kl. 4c
Lubię keczup.
Moje hobby to łowienie ryb, szczególnie lubię łowić karpie.
Od niedawna usiłuję nauczyć się grać na gitarze.
Mam kota, który ma ogromną ilość sadła, jest rudy.
Mam też gromadkę patyczaków.
Jestem szalonym chłopakiem!
Julia Pilarska z kl. 4c
Jaszczura to ja. Mówi tak na mnie moja mama, kiedy marudzę i nie chcę odrabiać lekcji.
Kiedy jestem grzeczna mówi na mnie Gwiazdeczka.
Gdy byłam mała nie rozstawałam się z moimi smoczkami.
Kiedyś z mojej głupoty ukłułam się kaktusem w palec i pojechałam do szpitala.
Jestem miła gdy coś potrzebuję, lecz mama się zaraz orientuje.
Wojtek Winkel z kl.4c
Mówcie mi Wojciszon. Niby jestem człowiekiem, to znaczy:
chodzę, biegam, siedzę i myślę
lecz ostatnio moim ulubionym miejscem na podwórku jest drzewo.
Wdrapuję się na nie i skaczę jak małpa.
Dlatego koledzy mówią na mnie „Małpolud”.
Tylko patrzeć jak zaczną mi wszędzie wyrastać włosy i zacznę drapać się pod pachami!
Na szczęście to żart i chciałem Was tylko rozśmieszyć.
Szymon Bizan z kl. 4c
Jestem Szymon Szymonidez, ciągle biegam, skaczę, liczę. Kiedy jestem smutny,
moja siostra Zosia mnie rozśmiesza robiąc miny oraz śmiejąc się jak kózka.
Moja mama, choć pracuje i czasami jest zmęczona, to nas kocha bardzo mocno
i starannie nami się opiekuje,
a nasz tato fotki pstryka, żeby czas na moment stanął i w albumie był na wieki.

Warto jest mieć dobry humor !!!
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Pisanie limeryków należy do dobrych nawyków,
chociaż limeryki to krótkie, rymowane anegdoty, które składają się z pięciu wersów
o szczególnym układzie rymów: aabba. Często związane są z nazwą jakiejś miejscowości,
co widać poniżej na przykładzie limeryków naszych uczniów.
Pewien mieszkaniec z Lubonia
zapragnął na własność mieć słonia,
udał się więc do Afryki,
by poznać słoniowe nawyki,
lecz zamiast wymarzonego słonia z podróży przywiózł konia.
Franek Skarbek, kl. 6d
Mam wielu kolegów z Lubonia
i większość z nich ma samrtphone'a.
Ja nie odczuwam zazdrości,
a mam się o co złościć,
bo niestety mam cegłofona.
Ola Stachowiak, kl.6d
Raz pewien piekarz z Lubonia
chciał kupić pociągowego konia.
W sklepie na terenie
złożył zamówienie,
a dostał rozciągniętego słonia.
Krzysiu Piszczek, kl. 6d
Pewne małe Lubonianki
piły soczek z filiżanki.
Czy herbatka, czy to woda,
nigdy czasu nie było szkoda.
Takie z nich to koleżanki.
Julia Ogonowska, kl. 6d
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Pasje uczniów Cieszkowianki
Bardzo lubię pływać. Co tydzień jeżdżę na basen, na szkółkę pływania. Zaczęłam pływać na początku
ubiegłego roku szkolnego i bardzo mi się to podoba. Na zajęcia na basenie jeżdżę chętnie, czasami chodzę też
indywidualnie. W zeszłym roku, gdy zaczynałam zajęcia, miałam je w małym basenie dla dzieci. W tym roku
mam już lekcje w basenie dla dorosłych, gdzie głębokość wynosi ponad 4 m. Potrafię przepłynąć kilka razy
długość basenu, a pół długości przepływam bez oddychania. Bardzo lubię pływać, może przyczyna tego tkwi
w tym, że moim znakiem zodiaku
jest Wodnik - moi rodzice mówią, że
to taki „mokry” znak i że prawdziwa
ze mnie Wodniczka Zawsze cieszę
się,

gdy

nadchodzi

sobota,

bo właśnie wtedy jeżdżę na basen
i mogę

moknąć

w

też

wakacje,

Uwielbiam
z rodzicami

jeżdżę

nad

wodzie.
wtedy
morze

i znowu mogę pluskać się do woli!
Kornelia Grzesiak, kl.2b
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Nazywam się Maja Smaglewska. Aktualnie uczęszczam do Gimnazjum nr 1 w Luboniu.
Jestem absolwentką dwójki, w szóstej klasie byłam redaktor naczelną gazetki szkolnej. Lubię
pisać, w szczególności opowiadania bez określonego tematu, kiedy mogę wykazać się
wyobraźnią. Od września br. prowadzę bloga.

Moimi hobby są: harcerstwo, teatr,

dziennikarstwo i książki. Przedmioty szkolne, na które uczęszczam z chęcią to język polski
i historia. Poza szkołą należę do harcerstwa, dokładniej do 27 PDH. Bardzo to lubię, gdyż
poznałam tam dużo miłych osób, m.in. moją przyjaciółkę. Chętnie czytam książki przygodowe
i fantasy, a moimi ulubionymi są serie: Felix, Net i Nika Rafała Kosika, Percy Jackson
i bogowie olimpijscy Ricka Riordana, Opowieści z Narnii C.S. Lewisa oraz Harry Potter J.K.
Rowling. Mam kotkę o imieniu Mila, ale marzą mi się jeszcze myszki i pies. Swoją przyszłość
widzę w redakcji gazety lub w studiu radiowym.

Przez tajemnice do serca
Rozdział 2
Następnego dnia Hanię obudził pierwszy promień słońca. Ponieważ miała jeszcze trochę czasu do śniadania
postanowiła się przejść i pomyśleć. Narzuciła na siebie pierwsze lepsze ciuchy. Ruszyła w stronę ogrodu. Gdy
tylko przekroczyła próg, otulił ją piękny zapach róż. Babcia miała ich mnóstwo. Usiadła na swojej ulubionej
ławce tyłem do dworku i zamyśliła się.
Idź tam, gdzie umieszczona jest mądrość narodów.
- Mądrością narodów są przysłowia. A przysłowia są spisane w książkach. No jasne! - wykrzyknęła.- Chodzi
o bibliotekę.
Szybko przeanalizowała skład pomieszczeń w dworku i doszła do wniosku, że raz była w bibliotece. Jest ona
na piętrze, po prawej stronie od jej pokoju.
Znajdź przedwieczną, zakazaną miłość. Chodzi o jakąś książkę, to oczywiste. Ale jaką?
Z rozmyślań oderwał ją czyjś spokojny głos.
- Co tu robisz o takiej porze? Myślałem że tylko ja mam problemy z dosypianiem.
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Dziewczyna szybko pojęła do kogo on należy.
- A, to ty. Jak widać nie.
Filip usiadł obok niej na ławce i zaczął się w nią wpatrywać z lekkim uśmiechem. Hania odruchowo skierowała
wzrok w inną stronę i udała, że nagle zainteresowały ją buty. W końcu nie wytrzymała:
- Czemu mi się tak przyglądasz?
- Nie mogę? Tak ładnie wyglądasz w porannym słońcu.
Dziewczyna mimowolnie uśmiechnęła się. Pierwszy raz usłyszała tak miły komplement.
Może te wakacje nie będą aż takie złe?
Z konieczności odpowiedzi wybawił ją Maciej.
- Babcia woła was na śniadanie.
Wstali i uśmiechnięci ruszyli w stronę dworku. Pierwszy raz Hania była Maciejowi wdzięczna.
###
Koło południa dziewczyna udała się w okolice stajni, gdzie Filip brał pierwszą lekcję jeździectwa. Ona,
jako doświadczona koniara, z uśmiechem przyglądała się poczynaniom chłopaka. Po półgodzinie Filip wreszcie
skończył. Hania zamierzała wybrać się do pobliskiego miasteczka i chciała zapytać chłopaka, czy nie wybrałby
się razem z nią, żeby poznać okolicę. Ten zgodził się. Był tylko mały problem - miał z nimi iść Maciej.
No to nie będę miała chwili spokoju.
A spokój byłby jej potrzebny, ponieważ miała zamiar pójść do antykwariatu, podpytać trochę sprzedawcę
o książkę o przedwiecznej, zakazanej miłości. Antykwariusz bowiem znał się na literaturze jak nie byle kto.
W dziesięć minut byli gotowi do wymarszu, a pół godziny później wchodzili na rynek.
###
Po przyjściu na rynek wszyscy troje zaniemówili. Hania zapomniała, że w ten dzień odbywał się
w miasteczku jarmark. Trochę jej to sprzyjało. Kiedy zagłębiła się we wszystkich straganach, straganikach
i tym podobnych stoiskach, dziewczyna spróbowała przekrzyczeć tłum.
- Maciej, idę do antykwariatu, a ty oprowadź Filipa. Spotkamy się o piętnastej pod fontanną. Tylko nie zrób
niczego głupiego!
- Odkąd cię poznał, przy nim się nie da - odpowiedział Maciek, czując przy okazji łokieć Filipa między swoimi
żebrami.
Hanka tylko pokręciła głową i ruszyła do antykwariatu. Pan Antoni, bo tak miał na imię antykwariusz, od progu
radośnie ją powitał. Przychodziła tu co wakacje. Było to miejsce bardzo tajemnicze. Wiele starych
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przedmiotów stwarzało wręcz magiczną atmosferę, pozwalało przenieść się w czasie, w którym spędzało się
kilka dobrych godzin. Ale dziś nie miała na to czasu. Od razu kierowała się w dział ksiąg. Miała nadzieję
znaleźć tam jakąś przydatną informację.
###
Podczas gdy Hania zagłębiała się w regałach i lekturze, Filip nie dawał Maćkowi spokoju i ciągle
wypytywał o dziewczynę.
- Ile ma lat? Kiedy ma urodziny? - Filip nie dawał za wygraną.
- Jest w naszym wieku, a urodziny ma za tydzień. Babcia ciągle o tym trąbi - z lekką irytacją odpowiadał
Maciej.
- A nie wiesz może czy, no, czy ona ma chłopaka?
-A ciebie co opętało? Nie, nie ma, kto by ją chciał?- prychnął chłopak.- Zaraz, zaraz…. Ty się chyba
nie zakochałeś???
- No, tak jakoś. Choć, jeszcze tyle jest do obejścia. - Filip szybkim krokiem ruszył w stronę stoiska z biżuterią.
###
Hania była coraz bardziej zdenerwowana. Nie chciała na początku pytać pana Antoniego o książkę, ale
chyba nie miała wyboru. Ksiąg było za dużo.
- Przepraszam pana, jakie znajdę książki o przedwiecznych, zakazanych miłościach?
- Przedwieczne, zakazane miłości, jak to pięknie ujęłaś. A jeśli masz na myśli książki, to zależy o jaką miłość ci
chodzi. O miłości do zwierząt jest na przykład „Lassie wróć!”. O ludzkich uczuciach opowiada m.in. „Pierścień
i Róża”. No i oczywiście „Romeo i Julia”. Klasyk znany już bardzo dawno. Gdzieś go tu na pewno
widziałem…
- Nie, nie trzeba. Naprawdę, bardzo mi pan pomógł! - krzyknęła dziewczyna mijając próg antykwariatu. Miała
dziesięć minut, żeby dojść do fontanny, a jeszcze chciała kupić sobie kolczyki na coroczny bal śródletni. W tym
roku musiała wyglądać olśniewająco.
Przecież ON będzie mnie widział.

W listopadowym numerze ciąg dalszy.
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Recenzja serii książek o H a r r y m P o t t e r z e
Seria książek o Harrym Potterze składa się z siedmiu części. Ich autorką jest brytyjska pisarka Joanne K.
Rowling.
Harry od ukończenia pierwszego roku życia mieszkał u wujostwa. Jego rodzice zostali zabici walcząc
z największym czarnoksiężnikiem świata - Lordem Voldemortem. Harry nie czuł się dobrze mieszkając
z wujem Vernonem, ciotką Petunią i kuzynem Dudleyem, bo traktowali go niesprawiedliwie i byli dla niego
niemili. Własnego syna traktowali lepiej, a Harry musiał znosić z ich strony ciągłe upokorzenia. Jedenaste
urodziny były momentem szczególnym, bo Harry dostał wtedy list z Hogwartu - szkoły magii i czarodziejstwa.
Do szkoły tej trafiali wszyscy młodzi czarodzieje i czarownice, by uczyć się sztuk magicznych, wróżbiarstwa,
przewidywania przyszłości i sporządzania magicznych eliksirów. W Hogwarcie poznał też dwójkę swoich
najlepszych przyjaciół - Rona Weasley i Hermionę Granger, z którymi przeżył wiele ciekawych przygód.
Każdego roku spotykał się z Voldemortem i za każdym razem wychodził z tego cało. W siódmym roku
nauki w Hogwarcie Harry wraz z Ronem i Hermioną wyruszyli na poszukiwanie horkruksów, czyli
przedmiotów z cząstką cudzej duszy. Tylko w ten sposób mogli zniszczyć Lorda Voldemorta. Ostatecznie
dopiero w ten sposób Harry pokonał zabójcę swoich rodziców.
Cała seria napisana jest w taki sposób, że nie sposób się oderwać po wzięciu książki do ręki.
Ja przeczytałam wszystkie siedem części w wakacje i żałuję, że nie ma ich więcej.
Harry Potter

Hermiona Granger

Ronald Weasley

Wykonała Kornelia Grzesiak, kl. 2b
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Warto czytać książki i pisać recenzje
Recenzje można pisać na różne tematy:
jeśli obejrzeliście dobry film, przeczytaliście ciekawą książkę, znacie super aplikację, grę
czy mp3, zapraszam do pisania recenzji. Pisze się też recenzję koncertu lub wystawy.
Można wzbogacić swój warsztat pisarski i przeczytać napisany przez siebie tekst
w gazetce szkolnej oraz … w Głosie Wielkopolskim !!! Gazeta ta ma cotygodniowy
dodatek Junior Media skierowany do wszystkich Juniorów.
Mamy szansę publikowaniu swoich tekstów w profesjonalnej gazecie.
Ponadto redaktorzy Głosu obiecują nagrody.
Aby wysłać recenzję do Głosu Wielkopolskiego potrzebuję:
– treść recenzji (w pliku tekstowym - MS Word - zamieszczonym jako załącznik
do wiadomości);
– zdjęcie autora recenzji (zrobione aparatem z ustawioną wysoką jakością, wielkość
min. 40-50 kB).
Chętnych proszę o kontakt w szkole.

Zapraszam – Alicja Walenciak - Galińska

Poniżej podaję kilka wiadomości na temat recenzji
i najprostszy jej plan
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Recenzja to tekst, w którym oceniasz jakieś dzieło kultury np. książkę, film,
przedstawienie... Osoba pisząca recenzję to recenzent. Jako recenzent masz prawo
do własnych odczuć i własnego zdania, musisz jednak operować pewną wiedzą, np.
znać treść książki, posiadać informacje o autorze.
Plan recenzji książki
1. Informacje wstępne – tytuł książki, data i miejsce wydania.
2. Informacje o autorze książki- kilka zdań o nim.
3. Treść książki - krótkie podanie problematyki; główny problem poruszany
w książce – czy jest on interesujący dla współczesnych czytelników,
dorosłych, młodzieży, dzieci; główni bohaterowie; nie wolno podać
zakończenia!
4. Ocena utworu pod paroma względami - trzeba wziąć pod uwagę tematykę,
akcję – wartka, nudna, pomysłowa; język – potoczny, piękny, wulgarny,
nieporadny.
5. Ocena własna - własne wrażenia, plusy dzieła i co nam się nie spodobało,
zaproszenie lub zniechęcenie swojego czytelnika do odbioru książki.
W recenzji nie powinno zabraknąć:
- własnego zdania, ale uważaj aby się nie ośmieszyć;
- argumentów potwierdzających własne zdanie;
- podkreśleń, że to subiektywna opinia piszącego ( moim zdaniem.., uważam,
że...).
Każdy punkt planu rozwijamy, tworząc w ciągłym tekście recenzji
akapity.
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Wygraliśmy pierwszy w roku szkolnym 2013/2014 numer gazetki
Odgłosy z Cieszkowianki na platformie Junior Media
czyli mamy 250 sztuk gazetki wydrukowanej
w drukarni Głosu Wielkopolskiego

Pieniądze ze sprzedaży otrzyma
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Wspólna Droga z Lubonia
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Witamy w naszym gronie nowych dziennikarzy
Mam na imię Zuzia i interesuję się
zwierzętami, a głównie kotami i psami. Lubię
czytać i oglądać filmy o nich i sama mam
przyjemność mieć je w domu. Uwielbiam też
rysować i malować. Lubię pisać ciekawe lub
śmieszne opowiadania i książki. Interesują mnie
też książki przygodowe i z humorem. Do moich
zainteresowań zalicza się też muzyka i taniec.
Bardzo lubię słuchać piosenek i do nich tańczyć
lub śpiewać.
Zuzanna Waligórska, kl.4e
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