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Rok szkolny w Cieszkowiance rozpoczęty
3 września br. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny Mszą św. w kościele pw. bł. Jana Pawła
II. Po niej uczniowie poszli na salę gimnastyczną Cieszkowianki. Tam powitała wszystkich
pani dyrektor. Jak co roku, został wniesiony sztandar. Później uczniowie klasy 5d mieli krótki
występ na rozpoczęcie. Miłe słowa skierowali do zgromadzonych na sali zaproszeni goście
z Urzędu Miasta. Następnie było powitanie i przydzielenie nowych uczniów do odpowiednich
klas. Również doszło do naszej szkoły kilku nowych nauczycieli, których pani dyrektor
przedstawiła. Po spotkaniu na sali gimnastycznej uczniowie poszli jeszcze na spotkanie
z wychowawcą.
Bardzo podobnie wyglądało rozpoczęcie roku przez najmłodszych uczniów
Cieszkowianki z klas 0 i 1. Tutaj jednak głównym punktem programu było przejście każdego
ucznia przez symboliczną bramkę, która stała na środku sali gimnastycznej. Za bramką dzieci
były witane przez wychowawczynie i tym sposobem uczniowie zerówek i klas pierwszych
wkraczali do naszej szkoły.
Maja Smaglewska, kl.6d
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Wrześniowe rocznice
1 września 1939 roku -

Niemiecka inwazja na Polskę, zwana Blitzkriegiem była

początkiem II wojny światowej. Nowoczesna, świetnie dowodzona armia jednego
z najsilniejszych państw Europy napadła na swego mniejszego, słabszego sąsiada. Natarcie
hitlerowskich dywizji spadło na Polskę niczym młot - pancerne dywizję, współdziałające
z eskadrami samolotów szturmowych, wprowadziły w życie nową doktrynę ataku blitzkrieg.
Rajdy niemieckiego lotnictwa, którego celem było sianie terroru, w połączeniu z uderzeniami
czołgów, spowodowały szybki odwrót polskich oddziałów, które - wbrew szeroko
rozpowszechnionym, lecz fałszywym twierdzeniom - nie były wcale ani specjalnie zacofane,
ani fatalnie dowodzone. Dysponowały, siłami pancernymi, które - choć rozproszone - ogólnie
były silniejsze od analogicznych oddziałów armii Stanów Zjednoczonych. Uparta bohaterska
obrona licznych polskich dywizji i poświęcenie żołnierzy spowolniły marsz Wehrmachtu
i przyniosły mu poważne, jak na relatywnie krótkie okres walk, straty.
17 września 1939 roku rozpoczął się nowy akt polskiej tragedii. O godz. 2.00
ambasadorowi RP w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu odczytano notę stwierdzającą:
„Wojna niemiecko - polska ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. Warszawa
jako stolica już nie istnieje. Dlatego też straciły ważność traktaty zawarte pomiędzy ZSSR
i Polską.

Polska

stała

się

łatwym

polem

wszelkiego

rodzaju

niebezpiecznych

i niespodziewanych akcji mogących się stać groźba dla ZSSR. Dlatego też rząd radziecki, który
pozostawał dotychczas neutralny nie mógł w obliczu tych faktów zajmować neutralność”.
Omawiano w nocie również konieczność „wzięcia w opiekę ludności Zachodniej Ukrainy
i Białorusi” przez Armię Czerwoną, której rząd nakazał przekroczyć granicę z Polską. Oficjalna
motywacja tego kroku została uzgodniona wcześniej z Hitlerem. O godz. 4.20 na Podolu
oddziały KOP podjęły walkę z pierwszymi jednostkami wojsk radzieckich. Armia Czerwona
nacierała na całej długości granicy polsko – radzieckiej. ZSRR dokonując niczym nie
sprowokowanej agresji na Polskę pogwałcił 4 wiążące go umowy międzynarodowe - traktat
ryski z 1921 r. o wytyczeniu granicy polsko - radzieckiej, protokół Litwinowa z 1929r.
O wyrzeczeniu się wojny jako środka rozwiązywania sporów, pakt o nieagresji z 1932r.
I konwencję londyńską z 1933r.o definicji agresora. Agresja radziecka przypieczętowała klęskę
armii polskiej.

Walter Samuel Hunter, kl.6e
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Złocista jesień nastała ...
Lasy w różnych kolorach aż kipą od
skarbów ... pysznych, okazałych grzybów.
Inny klimat, jest już zimniej, ale to nie
znaczy , że jesień to nie fajna pora roku ...
Jesień ma także swoje uroki tak, jak
każda pora roku. Wszędzie widzimy złote
liście...
Martyna Koćmierowska, kl. 5b

Rys. Bartosz Nowakowski i Tomasz Pietrzak z kl. 5b
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Rys. Basia Budzyńska i Sandra Świerkowska z kl. 4b
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Rys. Julia Wolska
i Mikołaj Januszczak z kl.4b
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Nowa redaktor naczelna pisze o sobie
i o swoich wakacjach
Mam na imię Maja i chodzę do klasy 6d. Od
czwartej klasy należę do kółka dziennikarskiego
i zajmuję się pisaniem artykułów do gazetki
szkolnej. Kilka razy moje teksty znalazły się
w Głosie Wielkopolskim. Artykułem, który bardzo
zapadł mi w pamięć był wywiad ze św. Mikołajem :).
Lubię pisać opowiadania, w szczególności
bez określonego tematu, kiedy mogę wykazać się
wyobraźnią.
Moim
hobby
jest
granie
w przedstawieniach. W 3 i 4 klasie należałam do
szkolnego kółka teatralnego prowadzonego przez
panią Martę Lewandowską. Efekty naszej pracy
oglądać można było na festynie szkolnym w 2011r.
Lekcje na które lubię chodzić to:
informatyka i matematyka. Polski też lubię, choć
pani jest dosyć ostra. Z zajęć poza szkołą od 1 klasy
należę do harcerstwa. Bardzo to lubię, gdyż
poznałam tam dużo miłych osób, m.in. moją
przyjaciółkę. Chętnie czytam książki przygodowe, a moją ulubioną jest seria Opowieści
z Narnii C.S. Lewisa. W domu mam kotkę o imieniu Mila, ale marzą mi się jeszcze myszki
i pies. Jeszcze nie wiem co chciałabym robić w przyszłości, ale kto wie, może dziennikarstwo?

Moje wakacje
Na początku lipca byłam na 3-tygodniowym obozie harcerskim. Obóz odbywał się
w Kaplinie pod Międzychodem. W pamięć najbardziej zapadł mi drugi dzień. Rano- jak co
dzień: pobudka o 7:00, rozgrzewka, mycie i śniadanie. Później robiłyśmy zaribę. Zariba to taki
płot z patyków. Służy do tego, by podczas nocnych podchodów inny obóz miał utrudnione
przejście. Robienie zariby zajęło nam cały czas aż do obiadu. Po obiedzie zostałyśmy
podzielone na grupy i każda grupa miała za zadanie zrobić inny przedmiot z drewna ( tzw.
pionierka). My miałyśmy zrobić krzesło. Było z nim bardzo dużo śmiechu. cały czas
próbowałyśmy wbić gwóźdź, ale nam nie wychodziło. W końcu po wielu staraniach udało nam
się. Było trochę krzywe, ale stało. Przynajmniej przez chwilę. =D Tak się zawzięłyśmy na
zrobienie krzesła, że nie zauważyłyśmy tego, że pora na kolację. Po kolacji było ognisko,
a o 22:00 cisza nocna.

Nr 1 (28) wrzesień 2012r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

8

Wspominamy jeszcze wakacje
W tym roku na wakacjach
byłam w Grecji na wyspie Kreta.
Poleciałam
tam
samolotem
z mamą i kuzynką Madzią. Bardzo
się bałam, bo pierwszy raz
leciałam, ale nie było tak źle.
Miejscowość
w
której
mieszkaliśmy
nazywa
się
Herssonisos.
Jest
to jedna
z największych
miejscowości
turystycznych na Krecie. Znajduje
się tam bardzo dużo hoteli,
jednym z nich to Aqua Son Village
- hotel w którym mieszkaliśmy.
Położony jest on na samej górze,
z której
widać
przepiękna
panoramę miasta. Byliśmy tam
dwa tygodnie i nie było dnia, żeby się nudzić. Codziennie odbywały się animacje w języku
polskim, różne gry i zabawy w basenach. Wieczorami chodziliśmy na spacery do miasta albo
bawiliśmy się na hotelowych dyskotekach. Na Krecie zwiedziłam również miejsca, o których
prawdopodobnie będę się uczyć na lekcjach historii.
Bardzo mi się tam
podobało, spędzone wakacje
będę długo pamiętać. Mam
nadzieję, że kiedyś jeszcze
tam pojadę.
Sandra Świerkowska, 4b
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Mam na imię Julka. Ostatnie wakacje
spędziłam w Egipcie, w miejscowości o nazwie
Makadi Bay. Byłam tam z mamą i ciocią. Z
powodu wysokiej temperatury byłyśmy tylko na
dwóch wycieczkach. Podczas trzeciego dnia
naszego pobytu w Egipcie wybrałyśmy się w
rejs łodzią podwodną po Morzu Czerwonym.
Następnego dnia pojechaliśmy do Hurghady.
Większość czasu spędzałam na basenie, bawiąc
się z kolegami i koleżankami. Bardzo podobały
mi się moje wakacje.
Julia Wolska, 4b

Na wakacjach byłem nad
morzem w Ustroniu Morskim.
Pojechałem tam z mamą
i bratem. Przez cały czas miałem
ładną pogodę i mogłem opalać
się na plaży i kąpać w Bałtyku.
Byliśmy
na
wycieczce
w Kołobrzegu, tam statkiem
odbyliśmy rejs po morzu.
W Ustroniu razem z bratem
poszliśmy do parku linowego
gdzie świetnie się bawiliśmy.
Przez cały pobyt na wakacjach
było dużo różnych atrakcji
i super zabawy. Chciałbym
jeszcze kiedyś tam pojechać
i spędzić takie super wakacje jak
w tym roku.
Daniel Węcławek, kl. 4b
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Nazywam się MARYSIA
KUBICKA i mam 10 lat. Na
początku WAKACJI
pojechałam na kolonie. Bardzo
mi się podobało nauczyłam się
m. in. jeździć konno, na
kładzie, a także płynęłam na
bananie. Po powrocie
z WAKACJI pojechałam
z rodzinką nad Mrze Bałtyckie
do małej miejscowości koło
Ustronia Morskiego o nazwie
Sianożęty. Jeździłam tam
kolejką,codziennie byłam na
lodach lub gofrach, a jeden
dzień kąpałam się z wujem
i tatą w wielkich falach!!!
TE WAKACJE BYŁY BARDZO CIEKAWE !!!
Moje wakacje były męczące ale zapamiętam je na długo. Wyjechałem z rodzicami
w góry, a dokładnie do Zakopanego. Wchodziłem na szczyty Tatr: Kasprowy Wierch, Świnicę,
Giewont, Gubałówkę. Na koniec wędrowałem Doliną Kościelską.
Mikołaj Januszczak, kl. 4b
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Tegoroczne wakacje spędziłam z rodzicami we Włoszech. Mieszkaliśmy na kempingu
w miejscowości San Francesco. Pogoda była piękna i większość czasu spędzaliśmy kąpiąc się
w basenie i w morzu. Byliśmy w miasteczku, gdzie znajdowała się największa zjeżdżalnia
świata. Zwiedziliśmy Wenecję, gdzie kupiłam słynną maskę. Na placu św. Marka gołębie jadły
mi z ręki. Były to moje pierwsze zagraniczne wakacje, które mile wspominam.
Julia Kwiatkowska, kl. 4b

W tym roku pojechałam pierwszy raz na
kolonię do miejscowości Stegna na Żuławach
Wiślanych. Było bardzo miło i będę długo
pamiętać o morzu, koleżankach i wychowawcach.
Najlepszą przygodę przeżyłam w parku linowym.
Najpierw przeszliśmy szkolenie, a potem zaczęła
się zabawa. Przypadkiem przeskakując z liny na
linę zrobiłam szpagat i przyznam, że trochę
bolało, ale udało mi się utrzymać równowagę
i dokończyć wspinaczkę. Na kolonii były również
inne atrakcje np.: dyskoteki, ognisko, kąpiele
w morzu
i
basenie,
zwiedzanie
zamku
krzyżackiego w Malborku oraz inne. Koledzy
i koleżanki w dniu moich dziesiątych urodzin
zaskoczyli mnie życzeniami i odśpiewaniem „sto
lat’’. W prezencie mogłam wypić puszkę
„zakazanej” coca-coli. Szkoda, że wakacje się już
skończyły…
Emilia Węglarz, kl. 4b
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Podczas wakacji byłam z rodzicami i siostrą oraz z moimi przyjaciółmi na Krecie.
Wybraliśmy się na plażę Vai. Tam piłam świeżo wyciskany sok z pomarańczy oraz jadłam
figi i winogrona. Świeże figi można kupić tylko za granicą, ponieważ w Polsce są
niedostępne. Obok plaży znajdowała się plantacja bananów, na której można było kupić
małe, żółte bananki. Na plaży kąpałam się w morzu i nurkowałam. Podczas nurkowania
zobaczyłam dużo małych rybek, które kąsały w nogi. Do wody potrzebne były specjalne
buty, ponieważ było tam dużo kamieni.
Bardzo miło wspominam ten wyjazd i mam nadzieję, że tam znowu pojadę.

Katarzyna Konarska, kl. 4b
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Wakacje na wesoło
Wypad w góry Bartosza Nowakowskiego z klasy 5b i jego rodziny.
Tegoroczne wakacje były bardzo intensywne. Byłem z rodzicami w Szklarskiej
Porębie i zeszliśmy okoliczne góry wzdłuż i wszerz. Nigdy nie byłem w górach, więc
cieszyłem się ich widokiem.
W Karkonosze pojechaliśmy na tydzień. Drugiego dnia wstaliśmy bardzo wcześnie, jak
na

zaprawionych

turystów

przystało,

około

godziny

dziesiątej.

Zjedliśmy

śniadanie, spakowaliśmy się i w południe wyruszyliśmy w drogę. Pogoda była piękna. Słońce
grzało bardzo mocno, a ja, chcąc fajnie wyglądać, założyłem moją ulubioną czarną koszulkę.
To był błąd. Słońce przykleiło się do mnie i czułem się jak ryba na patelni. Nawet się
przyrumieniłem. Mama też chciała się lansować i założyła swoje ulubione sandałki - japonki.
Droga była bardzo długa, zwłaszcza, że pożałowaliśmy kasy na wyciąg i wchodziliśmy
na Szrenicę pieszo. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Widoki
były "złote". Nawet tak nazwali punkt widokowy. Kiedy dotarliśmy na szczyt, chcieliśmy się
posilić, ale nasze ciasto i nektarynki były niejadalne - ugotowały się w tym
słońcu. Głodni usiedliśmy się przy pobliskim stawku. Nogi mnie strasznie bolały,
więc moczyłem je w zimnej wodzie. Kiedy trochę odpoczęliśmy, postanowiliśmy wracać.
Droga powrotna była straszna. Słońce się na nas uwzięło i nie odstępowało nas na
krok. Tato wyglądał jak rak. Poszedłem przodem, bo rodzice poruszali się jak ślimaki.
W pewnym

momencie

wpadłem

po

kolana

w

śnieg.

Kiedy

nadeszli

rodzice,

rzuciłem w nich śnieżkami. Tato dołączył do mnie, ale mama nam uciekła. Kiedy
ją dogoniliśmy, nasze śnieżki stopniały, a mama stwierdziła, że japonki zamontowały jej się na
stałe

w

stopach.

To

naprawdę

nie

był

dobry

pomysł,

żeby

zabrać

sandały w góry. Ale cóż, człowiek uczy się na błędach i może następnym razem
założy normalne buty.
Ten dzień był bardzo fajny. Mimo, że wróciliśmy głodni, zmęczeni i spaleni było
super. Mam nadzieję, że przeżyjemy jeszcze wiele takich dni.
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W czerwcu otrzymaliśmy z Kamerunu list od naszej podopiecznej - Iny
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Garoua Boulaï, 9/06/2012
Witajcie drodzy bracia dziennikarze z Polski!
Piszę ten list, przepraszając jednocześnie, że nie mam dobrych wyników w nauce na
koniec tego roku. Niestety, nie zdałam. Bardzo mi przykro, ale obiecuję, że w przyszłym roku
zrobię wszystko, aby zdać. Żałuję, że moje koleżanki i koledzy przejdą rok wyżej, aby
realizować program pierwszego roku kursu średniego. Mama bardzo się gniewa za te złe
wyniki, a ja sporo przepłakałam. Poległam z matematyki, a i francuski okazał się za trudny.
Pozdrawiam Was serdecznie.
INNA Galisce

Na zdjęciu Ina
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Świadectwo Iny

Na zdjęciu Ina w środku,
w czarnej sukience
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Katolicka Szkoła Św. Pawła w Ganoua-Boulaï
Nazwisko ucznia: Inna Galix
Nr klasy: 34
PRZEDMIOTY

1-szy
środkwartał
06
08
03
05
05
05
01
08
12
23
05
08
05
07
16
15
133
06,82
68
/-/
/-/

Ocena

Prace pisemne
Analiza tekstów
Dyktanda
Pisanie
Etyka
Szybkie liczenie
Matematyka
Pisanie ze słuchu
Gramatyka i słownictwo
Czytanie ze zrozumieniem
Wiadomości ogólne
Środowisko i zdrowie
Kultura narodowa (śpiew, recytacja)
Czytanie
Angielski ustny
Zajęcia praktyczne
Rysunek i sztuka
WF
RAZEM
ŚREDNIA
MIEJSCE W KLASIE
PODPIS NAUCZYCIELA
PODPIS RODZICA
PODSUM
OWANIE

2-gi
śródkwartał
04
07
02
05
06
13
26
04
16
20
33,5
19,5
06
02
05
15
14
198
10,70
69
/-/
/-/

Koniec
1-go kwartału

331/760
08,71
72
/-/
/-/

3-ci
śródkwartał
03
08
03
02
06
05
10
01
10
08
10
20
09
02
06
17
18
138
07,26
69
/-/

Ogólna
średnia
klasy: 11,92 /
20
08,71

Średnia za 2-gi kwartał
Średnia za 3-ci kwartał
ŚREDNIA ROCZNA

M-ce w
klasie: 71/72
07,30
07,31
07,44

B.dobry

Dobry

Dość dobry

Dostateczny

Niedostat.

Odcisk okrągłej pieczęci treści: PRYWATNE SZKOLNICTWO KATOLICKIE, Dyrektor Szkoły św.
Pawła w Ganoua - Boulaï, Diecezja Bertoua.
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/prawa strona dokumentu/
Rok szkolny: 2011/2012

Klasa M1A

Liczba uczniów: 75

Nazwisko wychowawcy: Sangone Brice Romuald

PRZEDMIOTY

4-ty
środkwartał

Prace pisemne
Analiza tekstów
Dyktanda
Pisanie
Etyka
Szybkie liczenie
Matematyka
Pisanie ze słuchu
Gramatyka i słownictwo
Czytanie ze zrozumieniem
Wiadomości ogólne
Środowisko i zdrowie
Kultura narodowa (śpiew,
recyt.)
Czytanie
Angielski ustny
Zajęcia praktyczne
Rysunek i sztuka
WF
RAZEM
ŚREDNIA
RZĄD
PODPIS NAUCZYCIELA
PODPIS RODZICA

Koniec2-go
kwartału

6-ty
śródkwartał

08
03
02
07
02
05
22,5
04,5
07,5
04
16
10
06

5-ty
śródkwarta
ł
04
06
05
03
02
03
20
02
02
12
20
26
08

03
08
15
16
139,5
07,34
71
/-/

05
04
17
17
156
08,21
70
/-/

0506
17
16
122
06,42
67
/-/

277,5
07,30
69
/-/

Koniec
3-go kwartału

08
02,5
02
07
01
02
04
01
12
04
12,5
14
08

Uwagi

Musi bardziej
postarać się
z .j francuskiego
matematyki
przyrody
i wiedzy ogólnej

278
07,31
68
/-/

734,5/2280
07,44
71
/-/

1 - Zdała do 2 - Powtarza: klasę CM1
3 - Skreślona: Ganoua-Boulaï, 08.06.2012
Dyrektor
/-/
Ervoul Frédéric

Odcisk okrągłej pieczęci treści: PRYWATNE SZKOLNICTWO
KATOLICKIE, Dyrektor Szkoły św. Pawła w Ganoua - Boulaï, Diecezja
Bertoua.
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W lipcu drogą mejlową napisała do nas opiekunka Iny – siostra Lidia Szulc
Garoua Boulai, 02.07.2012

Dzieci ze szkoły podstawowej
są bardziej wdzięczne, prawie
wszystkie przyniosły świadectwa
i napisały listy do Was, jedne
bardzo ładne, inne mniej, tak jak
potrafiły.
Wakacje tutaj trwają tak jak
w Polsce do września, szkoła
rozpoczyna się w poniedziałek,
w pierwszym tygodniu września.
W wakacje jak co roku dzieci
przychodzą przez dwa tygodnie na
półkolonie, które polegają na
modlitwie porannej, katechezie,
czytaniu i wyjaśnieniu Pisma Świętego, następnie dzieci ze szkoły podstawowej mają kursy
nauki z przedmiotów, z którymi mają trudności, potem wspólną zabawę, posiłek i do domu.
W tym roku pomagała mi z dziećmi nasza młodziutka Siostra Róża.
Dzieci jak wszędzie
bardzo lubią się bawić, ale by
wszystkie były zaangażowane
trzeba, żeby ktoś z dorosłych
był z nimi. I tak albo ja albo
s. Róża bawimy się z nimi.
Dzieci bardzo chętnie
przychodzą na te kolonie,
mają trochę urozmaicenia,
rozrywki. W domu to albo do
pola
z
rodzicami
czy
opiekunami, albo w domu
zajmować
się
młodszym
rodzeństwem. Ci z miasta
i których rodziców stać jadą
gdzieś do krewnych, a te
z wiosek zostają na miejscu.
I dlatego wzięłam na pierwszy
turnus dzieci z miasta, a 9 lipca przychodzą te z wiosek. O, jak bardzo czekają, ciągle się
dopytują kiedy mają przyjść.
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Pytacie w czym im pomoże wykształcenie, myślę, że, po pierwsze, tak jak wszędzie
dziecko się rozwija przez naukę, po drugie, uczy się języka oficjalnego, którym jest francuski,
bo w domu mówią tylko w dialektach. I co za tym idzie obywatel nie znający języka
oficjalnego nie może się ani domagać swoich praw, ani bronić, ponieważ w Kamerunie jest
ponad 260 dialektów. Po trzecie, żeby znaleźć jakąkolwiek pracę, trzeba znać język francuski.
Ludzie bez języka są bardzo ograniczeni jak kaleki, nie są wolni, ciągle od kogoś zależą. Więc
nawet te dzieci czy młodzież, które nie kończą szkoły, bo jest to dla nich zbyt trudne,
przynajmniej nauczą się czytać i pisać, a to już jest bardzo dużo.
Obecnie mamy porę deszczową
i codziennie pada, pora sucha w tym roku
była szczególnie długa i wszyscy
z utęsknieniem czekali deszczu, teraz
mamy go w obfitości, studnie napełniły
się wodą i wszyscy się cieszą.
Radość dzieci nie byłaby pełna,
gdyby nie było czegoś do jedzenia, to jest
coś, na co wszyscy czekają, mimo że to
tylko ryż z olejem palmowym
i sardynkami, jak już pisałam, jest to
potrawa, która jest rzadkim gościem
w domu.
W tym roku obchodzimy Jubileusz 25-lecia pracy na Misjach. Ja jestem jedną
z pierwszych misjonarek, które 7 lipca 1987 roku wyjechały na Misje z naszego Zgromadzenia,
połowę mojego życia spędziłam na Misjach. Czuję się bardziej u siebie w Kamerunie niż
w Polsce. Tu wszystko jest takie znane, codzienne, wiem jak reagować, czego się spodziewać,
jednym słowem czuję się tu dobrze. Cieszę się że mogę też dzięki Wam tym ludziom pomagać.
Z gorącą modlitwą wdzięczności, S. Lidia Misjonarka

28 sierpnia br. otrzymaliśmy informację o śmierci siostry Lidii
Szulc. Zginęła w wypadku samochodowym w Bertoua, w Kamerunie.
Siostra Lidia opiekowała się dzieciakami, walczyła o ich przyszłość,
zabiegała o pieniądze dla nich, zrobiła tyle dobrego, że nawet nie da
się opisać słowami. To ogrom pracy, dzień po dniu. Właśnie wracała
z miasta z zakupionymi przyborami szkolnymi… Jej samochód
prowadzony przez pracownika misji zderzył się z ciężarówką.
Kierowcy nic się nie stało, nieprzytomną Siostrę ludzie przywieźli do
szpitala, gdzie zmarła. Zgodnie ze swoją wolą została pochowana
w Kamerunie.
Aby zastąpiła Siostrę Lidię, została powołana Siostra Tadeusza
Frąckiewicz.
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Przed pierwszymi zebraniami dla klas 0 – 3 i 4 - 6, 10 i 11 września
2012r. uczniowie klasy czwartej i piątej wraz z nauczycielką p. Alicją
Walenciak - Galińską sprzedawali Informator Szkolny i zwycięską
gazetkę Odgłosy z Cieszkowianki powstałą na platformie Junior Media.
Informatory sprzedawały się lepiej niż gazetki. Po godz. 18 dzieci
chodziły po salach i pytały czy ktoś jeszcze chce kupić gazetki lub
informatory. Udało się sprzedać dużą ilość egzemplarzy.
Kolejne pieniądze przekażemy na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym Wspólna Droga z Lubonia.
Martyna Michalak,
kl.4b
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Sprzątanie
świata
Tegoroczna akcja „Sprzątanie świata Polska”, koordynowana i organizowana przez
Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie
świata - Polska” ruszyła pod hasłem „Kocham,
lubię, szanuję…nie śmiecę”.
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta
hr.
Cieszkowskiego
to
ekologiczne
przedsięwzięcie w piątek 14 września ruszyło
pełną parą.
Uczniowie naszej szkoły
wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci udali się na ratunek zanieczyszczonej ziemi
lubońskiej. Wyznaczeni nauczyciele skierowali uczniów poszczególnych klas we wcześniej
zaplanowane miejsca. Najpierw wysprzątano teren wokół naszej szkoły, a następnie
działaniami tymi objęto pozostałą część Lubonia, m. in. okolice centrum handlowego Pajo,
centrum Factory, a także pozbierano śmieci na terenie Wzgórza Papieskiego. Byliśmy
przerażeni taką ilością zanieczyszczeń. Przy zbieraniu śmieci zwróciliśmy uwagę na ich
różnorodność. Osobne worki zastosowaliśmy do szkła, aluminium, plastiku i makulatury.
Nie wszyscy uczniowie z chęcią przystąpili do akcji. Głównym powodem tej
indolencji był prawdopodobnie brak wiedzy na temat wpływu zanieczyszczenia świata na
życie nasze i przyszłych pokoleń. Informacje na ten temat zarówno w mediach, jak i w
naszych rodzinach, są skąpe i niewystarczające do tego, aby radykalnie zmienić
mentalność młodego pokolenia Polaków. Świadomość tego, że sprzątając świat robimy coś
dla siebie, musi być dla nas czymś naturalnym.
Pocieszające jest jednak to, że większość z nas chętnie i z dużym zaangażowaniem
przystąpiła do akcji ratowania świata przed stertą niepotrzebnych śmieci. Po
zakończonych działaniach usatysfakcjonowani wróciliśmy do naszej szkoły.
Mam nadzieję, że za rok uczniowie SP2 jeszcze bardziej entuzjastycznie przystąpią
do akcji „Sprzątanie świata”.
Brygida Szymańska, kl. 6b
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Nasze pasje
Grać jak Messi
Nazywam się Paweł Serkowski. Jestem
uczniem kl. 4 SP nr 2 w Luboniu.
Moją życiową pasją jest PIŁKA NOŻNA.
Od czterech lat należę do klubu Luboński FC. Dwa
razy w tygodniu trenuję na Stadionie Miejskim
w Luboniu. Moim trenerem jest Pan Andrzej
Chyliński. W sezonie 2009/2010 nasza drużyna
zajęła II miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo
WZPN w klasie Żaków. Wiosną 2012 roku
reprezentowałem szkołę w XII Turnieju Piłki
Nożnej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku.
Moja szkoła zajęła najlepsze miejsce wśród
lubońskich szkół podstawowych.
Jak wszyscy sportowcy, staram się dobrze
odżywiać, jedząc na śniadanie Musli z mlekiem,
dużo owoców oraz warzyw. Wolny czas spędzam
z kolegami, grając w piłkę na podwórku lub boisku
szkolnym. Pasjonuje mnie również konstruowanie
skomplikowanych budowli z klocków Lego, szczególnie pojazdów potrafiących się poruszać.
Moim największym marzeniem jest zostanie wielkim piłkarzem. Chciałbym grać w klubie FC
Barcelona.
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Nowi dziennikarze
Nazywam się Brygida Szymańska
i chodzę do klasy 6b w Szkole Podstawowej nr
2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu.
Mam długie włosy w kolorze blond
z naturalnymi pasemkami, niebieskie oczy
i zawsze uśmiechniętą buźkę. Mam 12 lat.
Jestem ciekawa świata i pełna pozytywnych
emocji związanych z moim życiem.
Od wczesnego dzieciństwa rozpierała
mnie energia. Chodziłam na lekcje baletu,
jeździłam na nartach, rolkach, tańczyłam HipHop, grałam na gitarze, uczęszczałam na lekcje
plastyki i jeździłam konno, ale największą moją
pasją jest pływanie.
W basenie po raz
pierwszy pojawiłam się, kiedy miałam 9
miesięcy i pływam do dziś. Lubię kino, teatr,
dobrą książkę, sport, podróże i szeroko
rozumianą rozrywkę. Jestem osobą energiczną
i bardzo kontaktową, spędzanie wolnego czasu
poprzez zabawę wynika nie tylko z mojej
dziecinności, ale także z wspomnianych wyżej
cech osobowościowych.
Jestem urodzoną optymistką, a moje motto życiowe to „Carpe diem”, czyli chwytaj
dzień. Wierzę, że mogą spełnić się wszystkie nawet najbardziej nieziemskie marzenia.
Nawiązując do moich zainteresowań muszę przyznać, że najbardziej lubię czytać książki
i oglądać filmy. Spośród filmów, które dotychczas obejrzałam najbardziej spodobała mi się
komedia romantyczna „Lisy do M” oraz seria powieści o Harrym Potterze. Od filmu oczekuję
zazwyczaj czegoś więcej niż przeciętny widz. Musi mnie „łapać za serce” i „powalić na
kolana”. Moim typem książki są powieści przygodowe. Wybrałam więc tomy opowiadań
o trójce młodych podróżników: Julii, Ricku i Jasonie - Ulyssesa Moora. Moim ulubionym
kolorem jest zielony, a sportem - siatkówka i pływanie.
Moje hobby to zwierzęta, podróże i pisanie opowiadań. Lubię też rozwiązywać różne
zagadki. W przyszłości chciałabym zostać dziennikarką telewizyjną lub adwokatem. Nie lubię
się nudzić, więc zawsze kombinuję i wymyślam sobie najróżniejsze zadania i zabawy. Nie mam
co liczyć na moje rodzeństwo, ponieważ go nie mam, jestem jedynaczką. Kiedy byłam mała
bardzo zależało mi na młodszej siostrze, ale nic z tego! Zaczęłam więc namawiać moich
rodziców na zwierzątko. Po długich pertraktacjach kupili mi świnkę morską rozetkę. Nazywa
się ona Pan Puszard i ma obecnie 6 lat. W czerwcu, na 12-ste urodziny ubłagałam rodziców na
psa. Ma on na imię Ogi, jest rasy Golden Retriever i ma 4,5 miesiąca. Jest najlepszym psem na
świecie. Moi rodzice kochają mnie bezgranicznie, tak jak ja ich. Jestem szczęśliwa
i chciałabym, żeby trwało to wiecznie.
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Walter Samuel Hunter
Do zeszłego roku moim miejscem zamieszkania był Poznań. Od jesieni mieszkam i uczę
się w Luboniu. Moim głównym zainteresowaniem jest przede wszystkim nauka, a szczególnie
zagadnienia o tematyce historycznej. Bardzo dużo czytam. Są to różnego rodzaju książki, jak
również czasopisma takie
jak np.: "Świat Wiedzy",
"21 Wiek", "Victor Junior"
oraz o tematyce wędkarskiej
np.
"Wiadomości
Wędkarskie", "Wędkarski
Świat", gdyż jest to jedno
z moich hobby. Choć do
koła wędkarskiego należę
od niedawna, zaczynam
odnosić
już
sukcesy
w wędkowaniu. Od roku
jestem członkiem klubu
szachowego.
Startując
w turniejach za każdym
razem zajmuję wyższą
pozycję. Przez 1,5 roku
grałem w zespole Akademii
Reissa. Ze względu na
wiek,
od
tego
roku
szkolnego przeszedłem do klubu Stella Luboń. Jestem tam bramkarzem. Bardzo chciałbym grać
w zespole muzycznym. W tym celu zaopatrzyłem się w gitarę oraz pobieram naukę gry na niej.
Alternatywnie chciałbym być archeologiem. Amatorsko próbuję swoich sił w tworzeniu stron
internetowych, obróbce dźwięku, filmów i zdjęć. Jestem szczęśliwym posiadaczem 2 kotów:
czarny to Eris, łaciaty to Emmy. Są już prawie dorosłe. Ciągle jednak figlują i rywalizują
miedzy sobą.
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Zapraszamy do pisania o swoich pasjach
Zapraszamy chętnych uczniów, którzy mają lekkie pióro
do wstępowania w szeregi naszych szkolnych dziennikarzy
W październiku pojawi się gazetka Odgłosy z Cieszkowianki
powstająca na platformie Junior Media. Zachęcamy do
głosowania na nią od 15 do 21 dnia tego miesiąca
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