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Na początek...

     Wyobrażam sobie, jak spaceruję Aleją Filozofów
razem z patronem naszej szkoły - Augustem hr.
Cieszkowskim i rozmawiam z nim o jego życiu oraz
dokonaniach 

     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, 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, natychmiast 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 w Europie! 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, on 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.
Ja również dziękuję, drogi chłopcze. Pozdrów serdecznie swych kolegów. Powiedz im,
że warto się uczyć.
Przekażę. Do widzenia! - krzyknąłem na pożegnanie.

    I tak oto zakończyła się moja wspaniała przygoda z Augustem hr. Cieszkowskim. To
bardzo interesujący człowiek i cieszę się, że mogę uczęszczać do szkoły pod jego
patronatem.

Bartosz Nowakowski, kl. 6bAleja Filozofów w Wierzenicy

200 – lecie urodzin Augusta
hr. Cieszkowskiego

    Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 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 w bieżącym roku. Będziemy
inicjatorami i uczestnikami wielu działań nie tylko w
Cieszkowiance. Nawiązujemy współpracę ze szkołami
noszącymi imię Augusta hr. Cieszkowskiego na terenie
Wielkopolski, aby opracować propozycję wspólnych działań.
Naszym celem jest przybliżenie sylwetki i osiągnięć tego
wielkiego Polaka.

Alicja Walenciak – Galińska

    Czy to łatwo wyobrazić sobie jak wyglądały czasy, 
w których żył nasz patron i jakie on prezentował
poglądy? Próbujemy na różne sposoby.

Archiwum SP2
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Dworek w którym mieszkał Cieszkowski

     Odbywa się w SP2 konkurs poetycki na wiersz związany z osobą
Augusta hr. Cieszkowskiego. Zapraszamy do wypróbowania swych sił
poetyckich. 

     Warto zwiedzić miejsca związane z Augustem Cieszkowskim. 
W Wierzenicy znajduje się piękny, wyremontowany dworek, w którym
on mieszkał (na zdjęciu poniżej). W drewnianym, zabytkowym kościele,
położonym w tej samej miejscowości, jest grobowiec patrona naszej
szkoły i jego rodziny.

     Uczniowie Cieszkowianki rysują ilustracje związane z osobą
naszego patrona, aby w ten sposób też przybliżać jego postać ( szkic
Feliksa Tarenta z kl.4c na zdjęciu obok).

Piękne listopadowe święta

     W dni poprzedzające święto Wszystkich Świętych uczniowie
Cieszkowianki chodzili do obozu koncentracyjnego w Żabikowie. Zostawiali
tam znicze koło krzyża i pod ,,Ścianą Śmierci’’. Te wyjścia pokazały co to
znaczy być patriotą.

Julia Jankowiak, kl. 4c
    
    11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Przed
kolejną rocznicą, w naszej szkole, odbyła się patriotyczna uroczystość.
Chórek szkolny pod kierunkiem pana Radosława Jastaka odśpiewał
patriotyczne pieśni, które przeplatano tekstami przypominającymi trudne
czasy w naszej historii. Mówiono o tęsknocie za krajem przymusowych
emigrantów , o woli walki Polaków o tożsamość i niepodległość  oraz 
o wierze w zwycięstwo nad zaborcami.

Maciej Michalak, kl.6d

Na pustym cmentarzu, gdzie zimno śmieje się w twarz,
siedzi dziewczynka bez wyrazu .

Ni smutek, ni to radość. To ta kamienna twarz.
W ręku trzyma znicz czerwony - zapalony.
I nagle szklana łza po jej policzku spływa.

A ona jest zapatrzona w jeden napis –
Kaczmarek Franciszek – umarł dla narodu.

Więc w ten jeden dzień,
Pierwszego listopada,

Na cmentarz, iść nam wypada.
Julia Jankowiak, kl. 4 c

Więcej tekstów w gazetce na stronie internetowej.

Uczniowie kl.2c na terenie obozu

Archiwum SP2

Fot. Irena Podżerek
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Pasje Arka Nowoczesne samochody

Żeglarstwo

Żeglarstwo

            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. Wreszcie przyszedł czas na moją największą pasję
z dzieciństwa – pływanie. Trenowałam w każdej wolnej chwili, nie można
było mnie wyciągnąć z basenu. Sport zagościł w moim sercu i pozostał już
na zawsze. 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: Jaka jest Pani ulubiona dyscyplina sportowa?
Pani Kinga: Pływanie lubię 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.

Cały tekst znajduje się w gazetce internetowej na stronie SP2

            Pasje uczniów Cieszkowianki
     Nazywam się Arek Plewa, obecnie chodzę do klasy 4c. Od wczesnego
dzieciństwa interesuję się autami i lubię rysować środki transportu (głównie
auta, ale inne też). W zerówce sam nauczyłem się rysować jakieś często
spotykane na drodze samochody np. skodę octavię albo opla corsę.
Zacząłem też czytać o nich czasopisma: Motor, Auto Świat,Top Gear, Auto
Motor Sport i inne. Wiedzę czerpię z programów telewizyjnych typu Top
Gear albo z wypożyczonych książek o autach. W szybkim czasie moja
wiedza na ten temat stała się bardzo duża. Teraz wszyscy z klasy wiedzą,
że się bardzo dobrze znam na samochodach. W zerówce odkryłem też, że
mam talent do rysowania. Okazało się, że najlepiej mi idzie rysowanie aut.
Przez cztery lata trenowałem i wciąż trenuję, a dzięki temu już całkiem
dobrze mi idzie. Moje marzenie to zostać projektantem samochodów.

Archiwum rodzinne Rys. Arek Plewa

Archiwum rodzinne

Archiwum rodzinne
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   Tytuł mojej ulubionej książki brzmi Na ratunek
Rufiemu! Opowiada ona o małym cocker-
spanielu, którego przygarnęło rodzeństwo. Rufi
chętnie chodził z Gosią i Adamem do parku na
spacery. Kiedy pies podrósł, pojechali z całą
rodziną na wakacje. Pewnego dnia Gosia i Adam
poszli na spacer po klifach i spotkała ich tam
przykra przygoda. 
  Dla osób lubiących czytać o losach zwierząt to
dobra lektura. Chciałabym polecić tę książkę,
ponieważ przyjemnie się ją czyta, jest ciekawa 
i wesoła, a w niektórych sytuacjach trzyma nawet
w napięciu.

Zuzanna Waligórska, kl. 4e

K a r t k a    d l a   O l i w i i
    Oliwia od roku choruje na białaczkę. Niedawno 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;
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.

     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 !!!

Kartki dla Oliwii

S e r d e c z n e   p o d z i ę k o w a n i a !!!
      Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym Wspólna Droga w Luboniu
serdecznie dziękuje Szkole Podstawowej nr 2 
za włączenie się w akcję zbioru nakrętek. Dnia
08.10.2013r. wywiezione zostały nakrętki w ilości
1698 kg. Udział szkoły SP 2 wynosił około
700kg, co daje kwotę około 420 zł.
      Za zaangażowanie w zbiórkę serdecznie
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

Zebrane nakrętki

Odgłosy z Cieszkowianki 
Adres redakcji: Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Augusta hr. Cieszkowskiego,
ul. Żabikowska 40, Luboń
Redaktor naczelny: 
         Marianna Kubicka, kl. 5b
Zastępca redaktora: 
        Sandra Świerkowska, kl. 5b
        Julia Jankowiak, kl.4c

Korekta i skład komputerowy: 
        Alicja Walenciak – Galińska

Zapraszamy również do czytania 
         Inter odgłosów z Cieszkowianki 
na stronie internetowej SP2

Na retunek Rufiemu

Limeryki o Luboniu
  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 szkoda.
        Takie z nich to koleżanki.
                                Julia Ogonowska, kl. 6d

Fot. A. Galińska

Archiwum SP2
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