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Nasz patron: August hr. Cieszkowski
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August hr. Cieszkowski urodził się w 1814r. na Podlasiu. Był człowiekiem
wszechstronnym. W swym majątku z Żabikowie założył szkołę rolniczą i przez to jest
związany z naszym miastem. Zmarł w 1894r.
Jak to zrobić żeby współcześni uczniowie Cieszkowianki dowiedzieli się
o dokonaniach swojego patrona? Najlepiej niech sami z nim porozmawiają.
Śniło mi się, że spotkałam w pięknym ogrodzie naszego patrona Augusta hr.
Cieszkowskiego. Zaprosił mnie on na spacer, podczas którego dużo rozmawialiśmy
i dowiedziałam się od hrabiego wiele na temat jego życia i działalności.
- Dzień dobry - zagadnęłam hrabiego.
- Witaj dziewczynko - odpowiedział.
- Co pan robi w tym pięknym ogrodzie? - zapytałam.
- Spaceruję i wspominam moją młodość. Bo widzisz moje dziecko, wychował mnie tata,
który był bardzo troskliwy. Było mi nieraz smutno, bo moja mama Zosia zmarła jak byłem
mały - odpowiedział mi.
- Och… przykro mi!
- Mój tata prowadził gospodarstwo i hodował konie. Dużo się od niego nauczyłem i kiedy
prowadziłem majątek we Francji było mi łatwiej. Zostałem wybrany na Krajowy Kongres
Rolniczy w Paryżu. Miałem wtedy 33 lata. Później w roku 1870 założyłem w Żabikowie szkołę
rolniczą. Mogę stwierdzić, że była to jedyna wyższa uczelnia na ziemiach polskich pod
zaborem pruskim. Nadałem jej imię mojej żony Haliny. Moja żona była dobrą kobietą. Urodziła
mi dwóch wspaniałych synów. Popierała moje zainteresowanie problematyką rolnictwa –
powiedział.
- A skąd pan brał pomysły na ulepszenia w gospodarstwach? - zapytałam.
- Pisałem listy, wymieniając doświadczenia z Tytusem Działyńskim i Hipolitem Cegielskim.
Korespondowałem z europejskimi ośrodkami rolniczymi.
- Dlaczego dla pana ta szkoła jest taka ważna?- zainteresowałam się.
Hrabia zmarszczył czoło, zamyślił się, a potem odpowiedział:
- Nowoczesny program nauczania w tej szkole pozwalał na prowadzenie gospodarstw
rolniczych na europejskim poziomie. Ludzie mieli większe dochody, a ich nowoczesne
gospodarstwa pozwalały na lepsze życie. Dzięki temu mogli bronić polskości i walczyć
o wyzwolenie spod zaboru...
Nagle hrabia zniknął mi z oczu i zrozumiałam, że to był tylko sen. Ale dzięki temu
utkwiły mi w pamięci wiadomości o patronie mojej szkoły. Cieszę się, że nie jesteśmy pod
zaborami i cieszę się również z tego, że pamięć o naszym patronie trwa do dzisiaj.
Agnieszka Grabowska, kl.4b
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Kim jest wolontariusz?
Wiele w Cieszkowiance mówimy o wolontariacie. W numerze styczniowym umieściliśmy wyjaśnienie
młodych ludzi z Młodzieżowego Centrum Profilaktyki: Alternatywa z Leszna.
Wolontariusz to… wyjątkowa potrawa, w skład której wchodzą: szczypta optymizmu, korzeń
cierpliwości, ząbek empatii, 5 ziarenek dobrej woli, wiadro miłości, 2 litry odpowiedzialności, 30 dkg
zaufania, 1 kg mobilizacji do pracy, 2 laski życzliwości i 2 łyżeczki śmiałości.
Instrukcja powstania wolontariusza: wszystkie składniki dokładnie wymieszaj w swoim sercu, ucieraj
przy pomocy życzliwych ci osób do momentu powstania DOBRA.
Oto przemyślenia kilku uczniów z klasy 6b.

Mniej więcej wiemy kim jest wolontariusz i jakimi cechami
powinien się charakteryzować oraz jakich zasad przestrzegać. W przepisie
na wolontariusza zawarta jest metafora, pod którą kryje się część cech
wewnętrznych wolontariusza. Ten tekst jest śmieszny, ponieważ osoby nie
można np. upiec lub utrzeć, jeśli wzięło by się to na serio to mogło by być
źle. Według mnie wolontariusz musi być uczciwy, rozsądny, miły, chętny do
pomocy innym. Wolontariat to także ogromna odpowiedzialność i wielkie
obciążenie, jeśli chodzi się do szkoły lub pracy, a w domu ma się dużo
zajęć.
Bycie wolontariuszem i niesienie pomocy innym wcale nie jest
takie trudne, ale zależy to od tego, co robimy i ile mamy wolnego czasu.
Jeśli poświęci się na to każdą chwilę, to ma się z tego później wielką
radość, jest się z siebie dumnym i można się cieszyć z następnego
osiągnięcia.
Julia Światłowska
Zgadzam się z opisem wolontariusza, ponieważ jest on jak pyszna
potrawa. Wystarczy włożyć do tej pracy trochę serca, a na pewno uda się
zrobić dużo. Wystarczy też trochę chęci. Dla innych ludzi nasza pomoc
może być prawdziwym darem. Ludzie, którym pomagamy będą nam na
pewno bardzo wdzięczni.
Gabrysia Raczkowiak
Uważam, że „Przepis na wolontariusza” bardzo trafnie opisuje cechy, jakie
powinien mieć każdy, kto chce pomagać. Choć ten tekst jest przenośnią, to dzięki
takiej instrukcji można zrozumieć, kim tak naprawdę jest wolontariusz. Myślę, że
sens takiego przepisu trafi do każdego czytelnika. Każdy, kto ma choć szczyptę
wyobraźni, weźmie sobie te słowa do serca.
Magdalena Różańska
Sądzę, iż wszystko, co zawarte w tym przepisie to święta prawda. Człowiek,
który ma serce z kamienia i nie interesuje się innymi ludźmi, nie może zostać
wolontariuszem. Prawdziwy wolontariusz powinien być pomocny, otwarty na
potrzeby innych i uczciwy.
Marta Walkowiak
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Zgadzam się z podanym tekstem, gdyż bez tych cech nie jest
możliwe być wolontariuszem. Uważam, że pisanie o wolontariacie w taki
sposób jest fajne. Na pewno miło zrobi się każdemu wolontariuszowi, gdy ktoś
go tak opisuje.
Ignacy Pawlak

Według mnie jest to tekst zgodny z prawdą. Wolontariusz
powinien być dobry i odpowiedzialny. Najważniejsze jest to, że
wolontariusze powinni pomagać ludziom z własnej woli.
Jakub Dąbkowski

Zgadzam się z tym tekstem, ponieważ być wolontariuszem to
wyjątkowa rzecz. Każdy ma możliwość pomocy innym i to nie jest
prawda, że nie dostaje nic w zamian. Dostaje się satysfakcję i spokój
duszy.
Julia Gadzińska

Ten tekst to piękna metafora. Zgadzam się z tym przepisem na wolontariusza,
ponieważ dobremu woluntariuszowi musi zależeć na innych osobach. Musi mieć
cierpliwość oraz ziarenko dobrej woli, bo bez niej nic się nie zrobi.
Dorota Małecka

Odpowiedź zawarta w tekście to metafora, została ona trafnie ujęta.
Wolontariusz jest opisany w formie składników do potrawy, ale tak
naprawdę łatwo się domyślić, że są to cechy charakteru, które powinien
posiadać każdy człowiek chcący pomagać innym ludziom. Ta metafora
bardzo przypadła mi do gustu.
Julia Ciesielska
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Garoua Boulaï, 07.01.2012
Droga Rodzino w Polsce!
Bardzo dziękuję za wszystko, co dla mnie robicie. Otrzymałam wysłane przez Was prezenty
Bożonarodzeniowe. Pięknie za nie dziękuję. Otrzymałam też od Was 70.000 F.
Jeśli chodzi o oceny, najwyższą oceną u nas jest 20. Aby zdać, należy uzyskać średnią ocen 10.
Średnia ocen poniżej 10 oznacza ocenę niedostateczną.
Co do Świąt Bożego Narodzenia, chcę opowiedzieć, jak się do nich u nas przygotowujemy.
Codziennie wieczorem chodzimy do kościoła. Po mszy św. siostra rozdaje nam obrazki, które
zbieramy aż do zakończenia Adwentu. Obrazki te naklejamy po kolei według numerków,
kolorujemy, a na koniec oddajemy gotowe siostrze, która rozdaje nam upominki.
24 grudnia całą rodziną idziemy do kościoła, a 25 grudnia Mama rozdaje nam prezenty. Kupuje
nam ładne ubrania. Podaje nam sok i jedzenie. Lubię ten okres, gdyż jest to specjalna okazja,
którą podkreśla się odpowiednim strojem. W naszej tradycji prezenty przynosi Gwiazdor.
Jeśli chodzi o Nowy Rok, dorośli i starsi świętują i piją do samego rana. Tego roku Święto to
było bardzo szczególne.
Ja i cała moja rodzina życzymy Wam wszystkiego dobrego w kolejnym roku.
Do widzenia,
INNA Beloko Galisce

Garoua Boulaï 28-01-2012
Witajcie, drodzy bracia z Polski. List wysyła mama, aby złożyć życzenia na rok 2012.
Nazywam się Konga Eugenie. Otrzymałam wysłaną przez Was pomoc. Bardzo dziękuję.
Razem z dziećmi postawiliśmy 3-pokojowy dom z terakotowej cegły. Nie wiedzieliśmy jak
wykończyć, a Wy mi pomogliście [...]. Zakupiłam 10 worków cementu po 7000 za worek.
Położyłam płytki w salonie i pokojach zużywając 7 worków, a resztę robię po trochu. Dzięki
Waszej drogiej przyjaciółce Inie prace zostały zakończone przed Bożym Narodzeniem. Święta
były więc radosne. Dziękuję Wam tak bardzo za przysłaną pomoc. Niech Bóg Was wynagrodzi.
Dzięki temu prace nad domem mogły być bardzo posunięte. To pierwszy list, który do Was
wysyłam. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
Do widzenia i do następnego listu,
Konga Eugenie
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Bal nad balami…
W lutym dzieci z grup „0” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu miały swój wielki
bal…Tego dnia już od rana do szkoły przybywali dzielni rycerze, piękne damy,
księżniczki, wróżki , a nawet wampir. Podekscytowani przebierańcy nie mogli doczekać
się
pierwszych
dźwięków
muzyki.
W udekorowanej balonami i serpentynami
sali, w blaskach migających świateł, zabawę
poprowadził wodzirej wraz z paniami
wychowawczyniami. Dzieci nie tylko tańczyły,
lecz również brały udział w konkursach.
Wszyscy bawili się znakomicie. Szkoda, że
kolejny bal dopiero za rok…
Kinga Zdunik
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Husiek to znany, polski YouTube'r robiący poradniki do gier. Do YT dołączył 21 lipca
2007 roku . Ogląda Go 46536 ludzi, a Jego kanał został już wyświetlony 8512324 razy
(dane z dnia 08.03.2012r.). Postanowiłam przeprowadzić z nim wywiad, ponieważ
ciekawiło mnie parę rzeczy związanych z Nim i Jego działalnością. Pomyślałam też, że
może to zaciekawić inne osoby, więc zapraszam do lektury i oglądania Go na YouTube!
Julia Światłowska: Jak wpadłeś na pomysł nagrywania
filmów na YouTube?
Husiek:

Samo

przyszło,

siedzieliśmy

z

MisterCe

i widzieliśmy już kilka filmów z Minecraft’a i tak się
zaczęło, że moglibyśmy sprawdzić jak by nam to szło.
Julia:

Czy początki były trudne, chodzi o ludzi

minusujących filmiki i przeszkadzających w dalszym
nagrywaniu?
Husiek: Nie, może było ciężko się wybić spośród innych.
Julia: Czy czasem ktoś rozpoznaje Cię na ulicy i pyta o kanał i YouTube?
Husiek: Raz zdarzyła się taka sytuacja, że chłopak, który przechodził obok, powiedział
do swojego kolegi –„Ty patrz to chyba Husiek", ale o nic nie pytali.
Julia: Masz jakieś hobby oprócz nagrywania filmików?
Husiek: Tak - komputery, informatyka, gry i filmy.
Julia: Masz jakieś plany na przyszłość na YouTube?
Husiek: Tak mam ,ale nie chcę tego zdradzać.
Julia: Czy kiedyś spodziewałeś się takiej ilości widzów i fanów?
Husiek: Nigdy nie myślałem o tym aż tak, żeby spodziewać się danej ilości widzów.
Julia: Jak poznałeś innych znanych YouTuberów, np. Madzię?
Husiek: Wiedziałem, że o nią zapytasz. Po prostu pisało się do niej, rozmawiało
i poznawało.
Julia: Czy masz jakieś rady dla początkujących osób, które chcą nagrywać filmiki?
Husiek: Jeśli robią coś dobrze i ludziom się to podoba, niech robią to dalej!
Julia: Dziękuję za rozmowę.
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Ach te konkursy !!!
Konkurs na wiersz ekologiczny odbył się w lutym. Oto lista osób, które zwyciężyły
i ich prace.
1. Marta Różańska, kl. 6b
Filip Wesołowski, kl. 5d
2. Zuzia Sobótek, kl. 4c
3. Wiktoria Nowak, kl.4d
Piotr Biernasiuk, kl. 4b
Segreguj odpady,
nie dla zabawy.
Zdrowe jedzenie,
zawsze jest w cenie.
Papier, plastik, metal, szkło
nigdzie przecież nie poszło.
Puszki i nakrętki
to małe agentki.
Wykonują zadania
nie do rozwiązania.
Przecież to nie takie trudne,
choć może się wydawać nudne.
Zapamiętaj słowa me:
by papier, plastik, metal, szkło
do oddzielnych kubłów szło.
Pojemniki cztery mamy
i się nigdy nie poddamy!
Puszka, puszka
mała muszka.
Gdzie ją wrzucić,
by ją zwrócić?
Do kubełka,
do masełka?
Nie. Do śmietnika.
Gdzie sobie pobryka.
Przetworzy się na coś dobrego
dla każdego.
Chciałabym powiedzieć jeszcze o baterii
z dziwnej materii,
która rozkłada się przez wiele lat
i zatruwa cały świat.
Każdy najmniejszy paluszek,
wrzucajmy do odpowiednich puszek.
Segreguj inne odpady,
bo to nie są ludzkie wady,
gdyż segregując śmieci
lepiej będą żyły nasze dzieci.
Magdalena Różańska, kl. 6b ( wiersz i rysunek)
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Gdy przekroczysz leśny próg,
może znajdziesz jakiś róg
albo grzybów pełen kosz
i by nie był to kalosz!
Więc tak szybko pędź do lasu,
lecz nie narób tam hałasu.
Kto oszczędza wodę w kranie,
ekologiem wnet zostanie.
A kto śmieci segreguje,
Na szacunek zasługuje!
Ekologia fajna rzecz,
więc się za nią prędko bierz!
To niełatwe jest zadanie,
ale warto wziąć się za nie!
Wtedy piękny będzie świat,
a więc próbuj boś ty chwat!
Filip Wesołowski,kl.5d
Jestem sobie ekoludek,
zamiast czapki noszę kubek,
zbieram papier i plastyki,
puszki, blaszane guziki
tam, gdzie odpadów jest bez liku,
w lesie, polu, na śmietniku,
potem wszystko segreguję.
Dbam też o leśne zwierzaki,
lisy, wiewiórki i ptaki,
bo gdy zbiorę brudy, śmieci
będą zdrowsze leśne dzieci.
Poznacie mnie po tym wszędzie,
gdy dookoła czysto będzie !
Zuzia Sobótek, kl.4c
Czy dbasz codziennie o ziemię,
tak, jak o własne mienie?
Czy lubisz tę piękną przyrodę
tak, jak owoce i czystą wodę?
Ziemia nas karmi i co dzień żywi,
lecz gdy skażona, to nie wyżywi.
Dbajmy o góry, dbajmy o lasy,
bo dla przyrody to ciężkie czasy.
Więc jaka dla nas płynie nauka?
Dbać o ekologię to dopiero sztuka !!!
Wiktoria Nowak, kl. 4d
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Ziemia to nie kubeł śmieci,
a więc dbajcie o nią dzieci.
Czy lubicie na wakacje jeździć w góry,
czy na śmieci pełne fury.
Segregujmy wszystkie śmieci,
a słoneczko znów zaświeci
Piotr Biernasiuk, kl. 4b

W Cieszkowiance od najmłodszych lat zbieramy nakrętki.
Na zdjęciu uczniowie klasy 1c z nakrętkami, które przynieśli do szkoły.

O przeżyciach konkursowych ...
Jan Linkiewicz z kl.6d jest finalistą etapu wojewódzkiego konkursu
przyrodniczego. Konkurs ten odbył się 2 marca 2012r. Jaś bardzo lubi
przyrodę, stąd wziął się pomysł uczestnictwa w takim konkursie.
Jednak stwierdził on, że do etapu wojewódzkiego trzeba było już się
dużo uczyć z podręczników z klas 4 – 6 i z innych publikacji. Czytał
on m.in. o zwierzętach chronionych w Polsce, cykl książeczek
o zanieczyszczeniu środowiska i przeglądał atlas przyrodniczy. Jaś
przyznał, że interesuje się ekologią, przynosi do szkoły puszki
aluminiowe, które oddajemy do recyklingu i zbiera nakrętki
plastykowe. Jego zainteresowania przyrodą są już bardzo
sprecyzowane i z tej dziedziny najbardziej lubi zagadnienia
biologiczne i chemiczno – fizyczne.
Gratulujemy sukcesu.
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O swoich przeżyciach z konkursu pisze Gabrysia Raczkowiak z kl. 6b
W marcu brałam udział w dwóch etapach konkursu „Ojczyzna Polszczyzna”. Pierwszy
polegał na czytaniu ze zrozumieniem i opowiadaniu na zadane pytania. Okazał się średnio
zaawansowany. Ale miałam też okazję uczestniczyć w ustnym etapie tego konkursu, który
okazał się już dość trudny, gdyż wymagał bardzo dobrej pamięci. Każdy z uczestników losował
numerek, a później temat do którego trzeba było napisać opowiadanie. Tematy dotyczyły
przyjęcia urodzinowego. Później wychodziliśmy na środek, aby zaprezentować swój tekst.
Strasznie to stresujące, ponieważ mówiło się do widowni i jury! Polecam ten konkurs dla osób
odważnych i z dobrą pamięcią.
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W sobotę, 10 lutego 2012r. uczniowie lubońskiej Cieszkowianki wraz ze
słuchaczami poznańskiej szkoły muzycznej Yamaha wystąpili w ramach koncertu
Michael Jackson Symfonicznie wraz z orkiestrą symfoniczną, solistami, chórem
akademickim. Koncert odbył się w auli UAM przy pełnej publiczności.
Poniżej pamiątkowe zdjęcia z prób i z koncertu (wykonane przez p. Annę Słonkę-Moskwę).
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Warto przeczytać także wrażenia nauczycieli
i występujących w koncercie uczniów
Uczniowie z Lubońskiej „Cieszkowianki” wspólnie ze słuchaczami Szkoły Muzycznej
„Yamaha” wystąpili w poznańskim koncercie, w auli UAM, w ramach znanego projektu
Michael Jackson Symfonicznie. Koncert był częścią trasy w znaczących ośrodkach
kulturalnych w Polsce ( Poznań, Warszawa, Kraków ).
Wybrana grupa zdolnych muzycznie uczniów w krótkim czasie musiała zgrać wspólne
brzmienie na dwóch próbach w sali 120 Lubońskiej „Cieszkowianki”. Należy dodać, że w tym
zespole dzieci jeszcze nigdy wcześniej nie śpiewały. Świadomość, że z grupą słuchaczy
z Yamahy mieliśmy spotkać się na wspólnej próbie dopiero w dniu koncertu spowodowała, że
sam występ w takich warunkach stawał się jeszcze większym wyzwaniem.
W dniu koncertu – 11 lutego 2012r. – spotkaliśmy się wszyscy przed aulą UAM
w Poznaniu, by odbyć rozgrzewkę i rozśpiewanie przed próbą główną. Dołączyły też dzieci
z „Yamahy”. Dopiero teraz mogliśmy usłyszeć ostatecznie brzmienie tej grupy młodych
śpiewaków. Organizatorzy donieśli nam zimny poczęstunek w postaci łakoci i napojów.
Podczas próby głównej ustalono między innymi szczegóły reżyserskie, a także
przeprowadzono próbę brzmienia głosów dziecięcych wspólnie z orkiestrą, chórem
akademickim oraz solistami. „We are the World” Michaela Jacksona zabrzmiało teraz w całej
swojej pełni. Wiedzieliśmy, jak wiele wnoszą do tego utworu głosy dziecięce, co znalazło i tu
swoje potwierdzenie. Pozostało ściskać mocno kciuki, by występ wypadł równie pomyślnie.
Czy były obawy? Mieliśmy ich wiele. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jak uczniowie
zareagują na naturalne warunki koncertu, gdzie główną rolę grają emocje. Do wykonania
dochodziła reżyseria świateł, a brak doświadczenia u wielu śpiewających dzieci, a także sam
fakt występu przed ponad tysięczną publicznością w auli UAM, mógł je sparaliżować.
Zarówno moment wyjścia na scenę, jak i sam śpiew dzieci, wniosły do koncertu pewną
świeżość. Mali śpiewacy wspierani przez profesjonalnych muzyków, solistów i chór wywołali
wzruszenie, a nawet łzy, na twarzach wielu słuchających osób. Owacja na stojąco i rzęsiste
brawa były tego najlepszym dowodem.
Jestem przekonany, że zdobyte doświadczenie koncertowe pozostanie pięknym
wspomnieniem na całe życie dla tych zdolnych muzycznie uczniów „Cieszkowianki”. Co
spowodowało, że nasi nowicjusze nie wystraszyli się tak ogromnego wyzwania
i odpowiedzialności? Czy duch Michaela odegrał tu jakąś rolę? Głęboko w to wierzyliśmy.
Dzieci poradziły sobie znakomicie. Wiedziały doskonale, że Michael Jackson tęsknił za
dzieciństwem, którego tak naprawdę nie miał i poczuły, jak istotny jest śpiew dziecięcy w tym
koncercie. A co oni sami czuli podczas występu, jakie mają dzisiaj po nim wspomnienia, o to
możecie sami ich zapytać. Jestem przekonany, że Natalka, Wiktoria, Martyna, Julia, Ola,
Szymon, Kuba, Tymek, Łukasz, Andrzej, Michał, Kamila, Weronika, Klaudia, Kasia, Wiktoria,
Zuzia i Natalia chętnie wrócą do tych wspomnień i odpowiedzą na Wasze pytania…
Radosław Jastak
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Pewnego dnia we wtorek na muzyce pan Jastak dał mi, mojej przyjaciółce i dwóm
kolegom z mojej klasy propozycję wystąpienia na koncercie. Ja oczywiście się zgodziłam,
ponieważ było to moje marzenie, aby wystąpić w koncercie Michael Jackson Symfonicznie.
W sobotę, kiedy miał być koncert, najpierw była próba generalna na scenie. Pan dyrygent
ustawił nas. Zaczął się koncert. Śpiewał chór, soliści i na końcu dołączyliśmy my. Jak koncert
się zakończył, to cała widownia zaczęła klaskać. To była niezapomniana chwila.
Julia Kwintkiewicz, kl. 4b

Koncert był niesamowity, widownia bardzo się cieszyła. A moje wrażenia świetne.
Zobaczyłem 50 osobową orkiestrę oraz wieloosobowy chór. Usłyszałem bardzo dużo utworów
Michaela Jacksona, tańca także nie zabrakło. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym
koncercie.
Łukasz Kalinowski, kl. 5a

Nie zapomnę niesamowitego klimatu, który panował na sali. Wszyscy się denerwowali
i z niecierpliwością czekali na wejście na scenę. Na piosenkę „We are the word ” wysypaliśmy
się wręcz na scenę. Śpiewało się miło, nieważne, że zamiast mikrofonu miałam czyjąś głowę.
Kasia Kubacka, kl. 6c

Przed koncertem mieliśmy trzy próby. Gdy weszliśmy na scenę, wszyscy trochę się
baliśmy i jednocześnie byliśmy szczęśliwi i dumni, że możemy występować na tym koncercie.
Gdy skończył się występ, publiczność nagrodziła nas gromkimi brawami. Było super!
Wiktoria Klauze, kl. 6c

Dla naszych dzieci były to niezapomniane przeżycia, które pozostaną w ich sercach
i będą przywoływać niezwykłe wspomnienia z udziału w tak niecodziennym i wyjątkowym
projekcie. Ja miałam przyjemność uwiecznić te chwile w kadrze obiektywu…, choć jestem
przekonana, że żadne z tych zdjęć nie jest w stanie na papier przenieść dziecięcej fascynacji
i zachwytu, jaki widziałam w ich oczach ani wrażeń, jakie sam koncert wywarł na dzieciach
i rodzicach.
Anna Słonka-Moskwa
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AKCJA ZBIERANIA DARÓW DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ze schroniska przy ul. Bukowskiej 266 w Poznaniu
Akcja rozpoczęła się 5 stycznia 2012 od
przygotowania
i
rozwieszenia
w Cieszkowiance plakatów wykonanych przez
uczniów klas 5a i 5b. Uczniowie i nauczyciele
chętnie przynieśli takie dary jak karmy mokre
i suche, żwirki, smycze, kołderki, gryzaki,
szampony do pielęgnacji i inne akcesoria dla
zwierząt. Zbiórka zakończyła się 10 lutego
2012r., a dary zawiozła do schroniska pani
Anna Czarnecka – Kimla, która dziękuje
uczniom i nauczycielom za bardzo duże
zaangażowanie i pozytywną postawę wobec
bezdomnych zwierząt ze schroniska.
Na zdjęciach udokumentowano przebieg akcji.
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Szkoła bez przemocy
W sobotę, 3 marca 2012r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się zajęcia projektowe pod hasłem Szkoła
bez przemocy. O godzinie 8:00 rozpoczęła zajęcia pierwsza grupa klas, a o 11:00 grupa druga. Najpierw
uczniowie mieli pogadanki ze swoimi wychowawcami na temat przemocy i sposobów zapobiegania.
Wychowawcy starali się uświadomić jak tragiczne mogą być skutki przemocy i jak sobie z nią radzić.
Niektórzy uczniowie omawiali wiersz pt. O prawach dziecka Marcina Brykczyńskiego. Każda klasa robiła też
plakaty na temat zapobiegania przemocy. Oto niektóre hasła z plakatów uczniów: Przemocy nic nie
usprawiedliwia, Szkoła bez przemocy ma więcej mocy, Ja nie biję się w szkole, ja uczyć się wolę, Twoja
niemoc rodzi przemoc. Na koniec, wszyscy przybyli na te sobotnie zajęcia uczniowie, szli ulicami Lubonia,
pokazywali plakaty i promowali życie bez przemocy.
Maja Smaglewska, kl. 5d
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############################################################################
Moja pasja to stała rubryka naszej gazety.
Warto o swoich pasjach pisać. Oto propozycja konkursu!!!

Żyj kolorowo, żyj z pasją
Pod takim tytułem rozpoczął się konkurs międzyszkolny na napisanie opowiadania, w którego
akcję ma być włączony opis Waszej pasji. Trzeba uświadomić czytelnikom bogactwo życia z pasją, trzeba
umiejętnie wyrazić swoje pozytywne emocje i wypromować pożyteczny sposób spędzania wolnego czasu.
Oczywiście teksty Wasze powinny być odzwierciedleniem talentu literackiego.
Zapraszamy do pisania. Więcej informacji u polonistów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
klas 4 – 6.

############################################################################
O swoich pasjach piszą już najmłodsi - uczniowie 1d
Co miesiąc w naszej gazetce będziemy przedstawiać prace tych dzieci.
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Kalendarz frazeologiczny Cieszkowianki
Pisać jak kura pazurem – pisać
niestarannie.
Jako pierwsi poprawnie odpowiedzieli
Ola Skoracka i Filip Wesołowski z kl. 5d
oraz Agnieszka Grabowska z kl.4b.

Niebieski ptak – osoba leniwa,
która nic nie chce robić.
Jako pierwszy poprawnie
odpowiedział
Filip Wesołowski z kl. 5d.
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Wyjść z siebie – zirytować
się, zezłościć.
Jako pierwszy poprawnie
odpowiedział
Filip Wesołowski z kl. 5d.

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