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Walentynki - marketowa miłość?

W sklepach, na bilbordach, w reklamach już wiele tygodni 
wcześniej zachęca się do kupna różnych gadżetów związanych 
z  Walentynkami.  Czy  to  piękne  święto  nie  zostało 
w dzisiejszym świecie przereklamowane, czy nie spowszedniało 
i nie zatraciło swojego głębszego sensu?
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Walentynki  to  jeden  z  najmilszych  dni  w  roku.  Obdarowujemy  się  wtedy 
prezentami w kształcie serduszek. Ogromną popularnością cieszą się również misie 
i słodycze. 

Patronem tego święta jest św. Walenty. Ale kim on był? Był duchownym, 
który został skazany na śmierć za udzielanie ślubu młodym legionistom rzymskim. 
Robił  to  bowiem  wbrew  zakazowi  cesarza.  Władca  rzymski  chciał,  by  młodzi 
mężczyźni walczyli na wojnie, a nie zakładali rodziny.  Właśnie  za to Walenty 
został  wtrącony do więzienia,  gdzie zakochał  się  w niewidomej córce strażnika. 
Legenda mówi, że ta kobieta pod wpływem miłości odzyskała wzrok. W przeddzień 
egzekucji  Walenty  napisał  do  niej  list,  który  podpisał:  Od Twojego  Walentego. 
Z rozkazu cesarza zginął 14 lutego 269r. 

Na bilbordach już w styczniu można zauważyć zapowiedzi dnia zakochanych. 
Ze  statystyk  wynika,  że  Walentynki  tuż  po  Bożym  Narodzeniu  są  najlepiej 
zarabiającym  świętem.  Obchodzi  je  aż  88%  społeczeństwa.  Modę  na  nowe, 
komercyjne święta nakręcają centra handlowe, w których nie można oderwać wzroku 
od  czerwieni  i  różu.  Dzień  zakochanych  ma  chyba  tyle  samo  przeciwników,  co 
zwolenników. Ci pierwsi zarzucają mu komercyjność wpływ kultury amerykańskiej, 
spłycenie pojęcia miłości, sprowadzenie go do poziomu gadżetów itp. Inni ulegają, 
kupując serduszka, kwiaty, romantyczne kolacje i nakręcają tym handel.

Osobiście  uważam,  że  Walentynki  są  cudownym,  lecz  bardzo 
przereklamowanym  świętem.  Oczywiście  nie  zabraniam  nikomu  obchodzić  tego 
wspaniałego dnia, lecz czy tak powinniśmy wyrażać miłość? Nie ma już w tym dniu 
takiej magii i wartości jaką posiadał wcześniej, stracił swój głębszy sens i urok. 
Jeśli  ktoś  kogoś   kocha,  to  trzeba  to  okazywać  codziennie.  Uważam,  że  ta 
uroczystość nie powinna być aż tak eksponowana. Ale to tylko moje odczucia. Każdy 
może  mieć  inne  zdanie  o  Walentynkach.  To  już  zostawiam  Czytelnikom  do 
przemyślenia i rozważenia we własnym sercu.

Magdalena Różańska, kl.6b

Z okazji Walentynek Redakcja życzy czytelnikom, 
aby to święto było niezapomniane 

i aby składając sobie nawzajem życzenia nie zatracili magii 
tego cudownego uczucia, bo przecież kocha się cały rok, 

a nie tylko przez jeden dzień.
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T r z y m a j   f o r m ę

W bieżącym roku szkolnym realizujemy projekt:  Trzymaj formę pod hasłem  Bieg po 
zdrowie. Promujemy aktywność fizyczną. Kształtujemy postawy prawidłowego odżywiania się. 
Nasze  zajęcia  mają  rozwijać  zainteresowania  uczniów  codzienną  aktywnością  fizyczną. 
Przeprowadziliśmy już wiele  rozmów na ten temat.  Kolejny wywiad w obecnym  numerze 
gazetki.

Zapraszamy  także  rodziców  do  współpracy.  Może  z  racji  wykonywania  swoich 
zawodów mogą Państwo wypowiedzieć się na ten temat. 

Wywiad z Panem Trenerem UKS Kopernik Poznań – 
Panem Bartoszem Zawadzkim

Bartek  Nowakowski:  Witam  serdecznie  Pana  Trenera. 
W szkole,  do  której  uczęszczam,  czyli  w  Szkole 
Podstawowej  nr  2  w  Luboniu  prowadzimy  projekt 
edukacyjny  pt.  Trzymaj  formę.  Promujemy  w  nim 
aktywność  fizyczną.  Nasze  hasło  to:  Bieg  po  zdrowie. 
W związku  z  tym  projektem  chciałbym  z  Panem 
porozmawiać.
Jak  Pan  uważa,  czy  trenowanie  różnych  dyscyplin 
sportowych  przez  dzieci  jest  zdrowe?  Jakie  są  z  tego 
korzyści?

Pan Trener: Oczywiście. Uważam, że szczególnie dyscypliny polegające na ciągłym ruchu (jak  
biegi  i  oparte  o  nie  zespołowe  gry  sportowe,  jazda  na  rowerze,  pływanie)  pozwalają  
zapobiegać  nadwadze,  nadciśnieniu,  wadom  postawy,  a  także  usprawniają  układy  
krwionośny i oddechowy. Powodują,  że organizm jest „zahartowany”, odporny na choroby –  
jest po prostu mocniejszy… Podczas wieloletniego treningu dowiadujemy się także jak się  
prawidłowo i zdrowo odżywiać.

Bartek: W jakim wieku są Pana podopieczni? 
Pan Trener: Obecnie najstarsi zawodnicy mają 15 lat, najmłodsi – 10 lat.

Bartek: Z jaką grupą wiekową pracuje się najsprawniej?
Pan Trener: Najłatwiej pracuje się z grupą, którą prowadzi się od najmłodszych lat i nauczyło  
już na co można a no co nie można sobie pozwolić podczas trwania treningu. Musi to byś  
grupa zdyscyplinowana i kochająca piłkę nożną, niezależnie od wieku…

Bartek: Czy według Pana opinii bardziej interesują się sportem dziewczyny czy chłopcy? 
Pan Trener:  Uważam, że  obecnie piłka nożna w męskim wydaniu powoduje,  iż  mężczyźni  
zdecydowanie prowadzą w statystykach zainteresowania sportem…

Bartek:  Czy  jak  Pan  był  w  wieku  swoich  podopiecznych,  to  też  już  Pan  trenował?  Jaką 
dyscyplinę sportową Pan wybrał?
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Pan  Trener:  Jako  zawodnik  trenowałem  od  7  roku  życia…  Skończyłem  mając  19  lat  ze  
względu na przewlekłą kontuzję kostki. Bardzo pomógł mi w latach przedszkolnych mój tata,  
który też jest trenerem i od początku życia zabierał mnie na boisko.

Bartek: Ile lat Pan pracuje w swoim zawodzie?
Pan Trener: Obecnie jest to 5 rok pracy w roli  
trenera  i  4  w  roli  nauczyciela  Wychowania  
Fizycznego.

Bartek:  Lubi  Pan  też  oglądać  zmagania 
sportowe siedząc przed telewizorem?
Pan Trener:  Niestety  mam na to bardzo mało  
czasu.  Starcza  go  ewentualnie  na  powtórki  
bramek z ligi angielskiej i raz na jakiś czas cały 
mecz  Arsenalu  Londyn  lub  konkurs  skoków 
narciarskich :) 

Bartek:  Jakich  rad  na  zdrowe  zmagania 
sportowe mógłby Pan udzielić uczniom szkoły 
podstawowej?
Pan  Trener:  Przede  wszystkim  zawody  muszą  
odbywać  się  z  poszanowaniem  przeciwnika,  
zgodnie z zasadami rywalizacji Fair Play, bez  
tego tracą sens. Nic nie smakuje tak dobrze jak  
uczciwe  zwycięstwo  uzyskane  z  silnym 
przeciwnikiem.

Bartek: Serdecznie dziękuję za rozmowę. 

Na zdjęciu 
Bartek z Panem trenerem, 

obok i poniżej 
zdjęcia z treningu
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Niezależnie od tego, kto był ojcem choroby, 
zła dieta była na pewno jej matką. 

W  ramach  projektu  Trzymaj  formę kształtujemy  również  postawy  prawidłowego 
odżywiania  się.  Jest  w  języku  polskim  wiele  przysłów  i  porzekadeł  na  temat  zdrowego 
żywienia.  Jedno  z  nich  pojawiło  się  jako  hasło  naszej  propozycji  do  czytelników,  aby  te 
powiedzenia  wyszukiwać  i  przysyłać.  Można  także  tworzyć  swoje  hasła  lub  wierszyki 
dotyczące zdrowego odżywiania. Czekamy. 

############################################################################

Flażolety w dwójce   

   
         Dnia 18 stycznia 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu odbył się koncert  flażoletów 
w wykonaniu  uczniów  klasy  1d.  Koncert  rozpoczął  się  powitaniem  wszystkich  przybyłych  gości  przez 
wychowawczynię,  następnie  uczniowie  zagrali  na  flażoletach  kilka  utworów.  Przybyli  goście,  którymi 
w większości byli  Rodzice,  usłyszeli  takie  utwory jak „Marysia  ma małego baranka”,  „U zegarmistrza gra 
muzyka”, „Jingle bells” czy „Lulajże Jezuniu”. Atmosfera podczas tego wspólnego spotkania przypominała 
czas  świątecznego  kolędowania,  a  znane  nuty  prezentowanych  utworów  wywołały  uśmiech  u  niejednego 
słuchacza. Warto dodać, że gry na flażoletach klasa 1d uczyła się od początku roku szkolnego, jest to więc dla 
nas tym bardziej cenne, że po tak krótkim okresie nauki mogliśmy zagrać wspólny koncert. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku zarazimy graniem na flażoletach całą szkołę, a kto wie, może nawet całe miasto Luboń?

                                                                                                         Agnieszka Mikulska-Spalona
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Czy język ojczysty jest w dzisiejszym świecie  ważny?

21  lutego  obchodzony  jest  Międzynarodowy  Dzień  Języka  Ojczystego.  Ustanowiła  go
w roku 1999 organizacja zwana UNESCO dla upamiętnienia wydarzeń w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku 
zginęło  pięciu  studentów  demonstrujących  w  obronie  swojego  ojczystego  języka  bengalskiego.  Według 
UNESCO, niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 roku 
zanikło już 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma pomóc w ochronie różnorodności 
językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Dość paradoksalnie  przypominam Wam o tym święcie  właśnie ja,  pracująca w zawodzie tłumacza, 
mama jednego z Waszych kolegów, od czasu do czasu tłumacząca na język francuski Wasze listy do dzieci 
w Kamerunie, a na język polski listy przysyłane do Was od rówieśników z Afryki. Kocham mój zawód, kocham 
język  francuski  i  w  ogóle  języki  obce  oraz  zdaję  sobie  sprawę  z  tzw.  globalizacji  i  powszechności 
porozumiewania się w języku angielskim niemal w całym współczesnym świecie. Ale również wiem dobrze, 
jak  ważne  jest  prawidłowe  posługiwanie  się  językiem  polskim,  aby  przekład  z  języka  obcego,  zarówno 
pisemny, jak i ustny, był zgodny z regułami naszego języka, jednoznaczny i zrozumiały dla każdego odbiorcy. 
Sztuką jest rozumieć tekst lub wypowiedź w języku obcym, ale jeszcze większą sztuką jest przekazać innym 
jego tłumaczenie, w odpowiednio dobranych słowach, bez błędów i zagmatwania, bo po pierwsze to wstyd, 
a po drugie - tłumaczenie może okazać się zupełnie niezrozumiałe dla odbiorcy. Umiejętność ta jest szczególnie 
przydatna w tzw. tłumaczeniach symultanicznych, czyli kabinowych, podczas wielojęzycznych konferencji. Nie 
ma  wtedy  czasu  do  namysłu,  bo  słyszane  w  słuchawkach  w  kabinie  przemówienie  wygłaszane  np.
w języku polskim należy równolegle tłumaczyć do mikrofonu na np. język francuski, skąd francuskojęzyczni 
słuchacze mogą niemal on-line słuchać tego samego przemówienia w zrozumiałym dla nich języku.

Nie zapominajmy jednak, że język ojczysty stanowi o odmienności każdego narodu, o jego własnej 
kulturze, tradycjach, sposobie myślenia … Jaki nudny byłby świat, gdyby wszyscy ludzie mówili tym samym 
językiem, myśleli w podobny sposób! To naprawdę fascynujące napotykać na taką różnorodność językowo-
kulturową. Ne ma tych ważniejszych i mniej ważnych. Możemy nawzajem się ubogacać.

Na zakończenie, tytułem ciekawostki, chciałam Wam powiedzieć, że tłumacze obchodzą swoje święto 
30 września, w dzień wspomnienia św. Hieronima, uczonego i kapłana żyjącego na przełomie IV i V wieku 
naszej  ery.  Zasłynął  on tłumaczeniem Starego i  Nowego Testamentu z języka greckiego i  hebrajskiego na 
łacinę. Tłumaczenie to, zwane Wulgatą, do dziś uznawane jest za oficjalne.

Nawet  jeśli  nie  planujecie  w  przyszłości  być  tłumaczami,  to  umiejętne  posługiwanie  się  językiem 
polskim jest niezbędne w każdej innej pracy, bo stanowi podstawę prawidłowej komunikacji. Pozostaje jeszcze 
oczywiście tzw. mowa ciała, gestów, znaków niewerbalnych. Ale to już zupełnie inna historia…

Anna Pawlak
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Uczniowie Cieszkowianki w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

19 stycznia 2012r. uczniowie klas czwartych Cieszkowianki wybrali się do Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu. Zwiedzaliśmy wystawy egipską i średniowieczną. Jak sama nazwa wskazuje było tam mnóstwo 
eksponatów ze starożytnego Egiptu i średniowiecza. W salach czekały prezentacje multimedialne, z których 
mogliśmy się dowiedzieć bardzo dużo ciekawych informacji na temat znajdujących się w muzeum eksponatów. 
Na jednej ze ścian dostępny był quiz, w którym sprawdzaliśmy swoją wiedzę na temat oglądanych wystaw. 

Jednym z punktów wycieczki było oglądanie slajdów, które pokazywały jak dawniej mumifikowano 
faraonów  i  innych  ludzi.  Przewodnik,  który  nas  oprowadzał,  wymyślał  dla  nas  różne  zadania.  Najpierw 
musieliśmy połączyć przedmioty z dzisiejszych czasów z przedmiotami sprzed tysięcy lat. Potem układaliśmy 
puzzle, rysowaliśmy faraonów i pisaliśmy znakami egipskimi. Mało tego, zawijaliśmy kolegów w bandaże, aby 
łatwiej wyobrazić sobie jak powstawały mumie.

Zaciekawiła  nas  wystawa  średniowieczna,  zwłaszcza  zbroje  z  tamtego  okresu  i  ciekawie  zdobione 
szachy. Najbardziej podobał mi się jednoręczny miecz z okresu średniowiecza. Mogłem go nawet potrzymać. 
To świetne uczucie wcielić się na chwilę w średniowiecznego rycerza. Moim zdaniem wycieczka była bardzo 
udana. 

Jakub Wasiela, kl.4b

Mumifikowanie uczniów Cieszkowianki
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Wyjazd do Wiednia we wspomnieniach Oli Michalak z klasy 5d

15 stycznia 2012 roku razem z Piotrem Lewickim z 6d, panią Małgorzatą 
Smoczyk oraz panem Michałem Szwackim wyjechaliśmy na 4 dni, do pięknej stolicy 
Austrii  -  Wiednia,  w  ramach  wymiany  międzynarodowej,  w  programie  Sokrates 
Comenius. 

Po przybyciu do Wiednia, zostaliśmy odebrani przez nauczyciela uczącego 
w szkole St.  Marian- Michaela.  Jego samochodem pojechaliśmy do szkoły,  gdzie 
zostawiliśmy walizki, zjedliśmy śniadanie i razem wybraliśmy się zwiedzić miasto. 
Przewodnikami  wyprawy byli  pani  Smoczyk  i  pan  Szwacki.  Na  dobry początek 
poszliśmy zobaczyć posąg Marii Teresy, władczyni Austrii. Był wielki! Miał około 

25 metrów wysokości i przedstawiał Marię Teresę (już w starszym wieku), siedzącą na swoim tronie. 
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Następnie poszliśmy do Muzeum Historii Naturalnej. Było tam wiele interesujących rzeczy. Od skał 
i minerałów sprzed ponad tysiąc lat, po wielkie ruszające się dinozaury. W muzeum spędziliśmy 2 godziny, lecz 
i tak nie zdążyliśmy obejrzeć wszystkich eksponatów. O godzinie 16 poszliśmy zjeść obiad, a o 17.30 w szkole  
odbyło się spotkanie z rodzinami, u których mieliśmy mieszkać. Kiedy wróciliśmy do domu (razem z moją 
koleżanką Ecam z Turcji), szybko położyłyśmy się spać. 

We  wtorek  rano  szybko  wstałam,  zjadłam  śniadanie  i  metrem  (razem  z  moja  nową  koleżanką) 
pojechałyśmy na zajęcia do szkoły. O godzinie 9, w sali, w której odbywały się nasze zajęcia, mieliśmy czas 
wolny.  Spędziliśmy go na  wspólnym poznawaniu  się.  Dzieci  z  innych krajów były bardzo  miłe,  otwarte. 
Z Austrii poznaliśmy Natashę, która razem z nami brała udział w przedstawieniu „Statek Noego”. Z Niemiec 
przyjechały Patricia i Kristen, z Czech poznałam Anyszke i Alice. Z Hiszpanii przyjechał Jose oraz bliźniaczki 
Nicole i Claudia, z Turcji- Ecam, Gizem i Cemre, a z Rumunii przyjechali Octavian, Diana i druga dziewczyna, 
również o imieniu Diana, którą nazywaliśmy Cathrine. Wszyscy byli niezwykle sympatyczni i przyjacielscy. 

Później osoby z poszczególnych krajów przedstawiały przygotowane prezentacje na temat zagrożonych 
gatunków  zwierząt.  Piotrek  i  ja  przedstawiliśmy  m.in.  rysia,  żółwia  błotnego  i  niedźwiedzia  brunatnego. 
Następnie  o  13  poszliśmy  zjeść  lunch,  a  potem  odbyła  się  próba  do  naszego  przedstawienia.  Po  całym 
pracowitym dniu wróciliśmy do naszych rodzin. 
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Następnego  dnia,  na  jednej  z  sal  gimnastycznych,  na  wielkiej  scenie  odbyło  się  przedstawienie, 
w którym Piotrek grał kota, a ja byłam narratorem. Widownia była zafascynowana naszym wystąpieniem. 

Po lunchu wszyscy wróciliśmy na salę gimnastyczną i wszyscy razem zagraliśmy w dwa ognie. Tego 
dnia mieliśmy także lekcję plastyki, na której rozmawialiśmy m.in. o obrazie „The Kiss”, którego autorem jest 
Gustav Klimt.  Po zajęciach poszliśmy do zoo. Mieściło się ono w centrum miasta, w dużym 5-piętrowym 
budynku, z dachu którego można było podziwiać piękną panoramę Wiednia. 

W czwartek przez cały dzień zwiedzaliśmy Wiedeń. Ze wszystkich zabytków najbardziej podobał mi się 
pałac Schonbrunn, w którym mieszkała księżniczka Sissi.  Poza tym weszliśmy na szczyt wieży Szczepana. 
Nasze zwiedzanie skończyło się o godzinie 17,  a wieczorem odbyła się pożegnalna kolacja. 

Trudno  było  nam  wszystkim  się  rozstać.  Osoby  jakie  tam  poznałam  były  sympatyczne,  otwarte 
i przyjacielskie. Żałuję, że ten wyjazd trwał tylko 4 dni. Nigdy nie zapomnę wszystkich ludzi,  jakich miałam 
okazję poznać. Mam nadzieję, że długo będę z utrzymywać kontakt z ludźmi, z którymi się zaprzyjaźniłam. 
Polecam wszystkim branie  udziału  w takich  projektach.  To okazja,  żeby podszkolić  język  i  poznać  wielu 
wspaniałych ludzi.
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Z własnego podwórka...

Nasza szkoła bierze udział w  programie Socrates Comenius. Uczniowie Cieszkowianki  współpracują 
z  uczniami  szkół  z  Turcji,  Hiszpanii,  Austrii,  Republiki  Czeskiej,  Rumunii  oraz  Niemiec.  Chcą  nam 
uświadomić, że mamy ogromny wpływ na środowisko i że trzeba o nie dbać.  Praca uczniów ma zwiększyć 
świadomość problemów ekologicznych i służyć znalezieniu wspólnych rozwiązań. To bardzo szczytny cel.

Można dbać o ekologię na różne sposoby!!! Kształtujemy świadomość mieszkańców naszego miasta 
i zbieramy nakrętki plastykowe, aby zgodnie z propozycją naszej redakcyjnej koleżanki Marty Bendowskiej 
z klasy 5d, odpowiedzialnej za grafikę, trafić z nimi do recyklingu. 
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Mało  tego,  możemy  jeszcze  zbierać  opakowania  plastykowe  z  następującymi 
symbolami:

Takie pojemniki też nadają się do recyklingu.

############################################################################

Kalendarz  frazeologiczny  Cieszkowianki

Upiec  dwie  pieczenie  na  jednym 
ogniu  - odnieść  podwójną  korzyść; 
zyskać  w  dwójnasób;  załatwić  dwie 
sprawy za jednym zamachem.

Prawidłowo  jako  pierwsze 
odpowiedziały:   Magdalena  Różańska 
z kl. 6b i Magdalena Skorlińska z 4b.



Nr 6 (23) luty  2012r.       Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                           16

Groch z kapustą - pomieszanie, chaos, bałagan.
Prawidłowo jako pierwsze odpowiedziały:  Magdalena Różańska z kl. 6b i Magdalena Skorlińska z 4b.

Hałas jak w ulu – bardzo duży hałas.
Nikt  z  osób,  które  przysłały odpowiedź,  nie  odgadł  znaczenia  tego  frazeologizmu.  Czyżby uczniowie  nie 
wiedzieli jak robi się hałas?
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Zjeść konia z kopytami -  zjeść coś do 
samego końca, bez umiaru

Prawidłowo jako pierwsze odpowiedziały: 
Dorota  Małecka  z  kl.  6b  i  Magdalena 
Różańska z kl. 6b

Zapraszamy do pisania jakie frazeologizmy 
kryją się pod postaciami na rysunkach i co one oznaczają.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki   -   stopka redakcyjna
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Redaktor naczelny: Magdalena Różańska, kl. 6b
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