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August hr. Cieszkowski

Śpiew hymnu w Urzędzie Powiatu Poznańskiego

     W 2014r. mija 200 lat od urodzin i 120 lat od śmierci Augusta hr. Cieszkowskiego.
Obie rocznice stały się okazją do przypomnienia życia i działalności tego wybitnego,
zasłużonego dla Poznania i Wielkopolski Polaka oraz Patrona naszej szkoły.

      21 marca 2003r. nadano naszej szkole imię Augusta hr. Cieszkowskiego, poświęcono
sztandar i odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci patrona.Tym działaniom towarzyszyło
ułożenie hymnu szkolnego. Zachęcaliśmy uczniów do włączenia się w jego tworzenie.
Ostateczną wersję napisała Alicja Walenciak – Galińska. Oczywiście wykorzystała
propozycje uczniów – dziś naszych absolwentów: Weroniki Czajki, Patryka Sawickiego,
Moniki Biernasiuk, Ady Garczyk, Michała Krajczyńskiego i Agnieszki Kolarz. Nie sposób
było w naszym hymnie pominąć sylwetkę wybitnego patrona i tak, jak śpiewamy od 11 lat,
nasze działania prowadzi mądrość Augusta hr. Cieszkowskiego.
           Patronem naszym Cieszkowski
           zasłużony już dla Polski.
           Jego mądrość niech prowadzi,
           wokół siebie nas gromadzi.

Alicja Walenciak - Galińska
     
     Rada Powiatu w Poznaniu ogłosiła rok 2014 Rokiem Augusta Cieszkowskiego. Z tej
okazji dnia 18.03.2014r. wybrani uczniowie z SP 2 pojechali do Urzędu Powiatu
Poznańskiego, aby zaśpiewać hymn szkolny. Tego dnia spotkali się odświętnie ubrani w
koszulkach z logo szkoły. Kiedy przyjechali do Poznania, weszli na salę, gdzie rozpoczęła
się uroczysta sesja Rady Powiatu Poznańskiego. Wreszcie mogli zaśpiewać nasz hymn.
Wszyscy stali na baczność. Wyszło bardzo ładnie. Po występie dostali drobne upominki.
Każdy był z siebie zadowolony i wszystkim bardzo się podobało.

Julia Piwowarska, kl. 4c, uczestniczka wyjazdu

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

rys. Felek Tarent, kl.4c

Archiwum SP2Archiwum SP2
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Poczet sztandarowy SP2 w Wierzenicy

Rozpoczęcie obchodów Roku Augusta Cieszkowskiego
     16 marca 2014r. rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. w Wierzenicy obchody roku Cieszkowskiego.
Brał w niej udział poczet sztandarowy SP2, dyrekcja i nauczyciele z naszej szkoły oraz wielu
zaproszonych gości.
      Wyruszyliśmy do Wierzenicy o godzinie 10.00 z Lubonia. Dojechaliśmy na miejsce dość wcześnie i
zdążyliśmy obejrzeć wystawę związaną z Augustem hr. Cieszkowskim. O 11.00 godzinie rozpoczęła
się uroczysta Msza św., której przewodniczył metropolita poznański ks. arcybiskup Stanisław Gądecki.
W swoim kazaniu również przybliżył nam postać Augusta Cieszkowskiego i jego epokę.
      Podczas ogłoszeń dowiedzieliśmy się o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach związanych z
rokiem Augusta Cieszkowskiego. Po Mszy św. chętni mogli zwiedzić kryptę grobową rodziny
Cieszkowskich.
      Wyjazd do Wierzenicy był ciekawym i ubogacającym doświadczeniem.

Marta Cieślak z kl. 6d,
uczestniczka wyjazdu 

     Podczas inauguracji obchodów 200 - lecia urodzin Augusta hrabiego Cieszkowskiego w Wierzenicy
uroczystą Mszę św w kościele p.w. św. Mikołaja oprawił muzycznie Chór Kameralny PRO
ACADEMICA, którym dyrygował nauczyciel Cieszkowianki Radosław Jastak.
      W obecności dostojnych gości chór zaprezentował wielogłosowe pieśni sakralne, spośród których
aż cztery wykonano po raz pierwszy. Wśród tych znalazła się staropolska pieśń religijna autorstwa
Wacława z Szamotuł - „Kryste, dniu naszej światłości”. Tuż po Komunii św. wykonano kompozycję w
języku włoskim „Signore delle cime” (Panie szczytów) w intencji Augusta hrabiego Cieszkowskiego. To
modlitwa do Stwórcy.

Radosław Jastak
nauczyciel SP2

Przedstawienie z okazji Dnia Patrona

Obchody Dnia Patrona w naszej szkole
      W piątek 21 marca 2014r., z racji obchodów Dnia Patrona, w naszej
szkole odbył się m.in. spektakl o Auguście Cieszkowskim. Występowali w
nim uczniowie klasy 6d i 3a. Przedstawienie rozpoczęło się od krótkiej
prezentacji multimedialnej o nadaniu naszej szkole imienia patrona. Później
uczniowie – aktorzy rozpoczęli lekcję. Dzieci miały za zadanie zgromadzić
materiały o Auguście Cieszkowskim. Gdy większość z nich zaprezentowała
efekty swojej pracy, zadzwonił dzwonek i wszyscy wybiegli na boisko.
Kilkoro uczniów zaciekawiło się postacią starszego pana siedzącego na
ławce. Wiedzieli, że jego twarz jest im znana, lecz nie mogli sobie
przypomnieć skąd. Wahając się, podeszli do niego, by zapytać kim jest.
Okazało się, że był to August Cieszkowski. Dzieci usiadły wokół niego, by
dowiedzieć się czegoś o jego życiu. Zadawały pytania. Dowiedziały się, że
miał on dwóch synów: Augusta, Krzysztofa i żonę Helenę, na cześć której
nazwano Wyższą Szkołę Rolniczą. Opowiadał on jeszcze wiele o swoim
życiu, ale zaciekawione dzieci musiały wrócić do klasy. Podczas lekcji
prezentowały one swój projekt. Opowiedziały wszystko, czego się
dowiedziały o patronie. Zaskoczona nauczycielka podpytywała skąd
posiadają aż taką wiedzę. Dzieci powiedziały jej o spotkaniu w czasie
przerwy. Wychowawczyni uwierzyła dopiero, gdy do klasy wszedł August
Cieszkowski. Potwierdził słowa uczniów i uświadomił wszystkim jak ważna
jest szkoła i że musimy o nią mocno dbać !

Natalia Zwierzyńska, kl.6b

.

Archiwum SP2
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Zwyciężcy konkursu wiedzy

Kacper Piechowicz Klaudia Michalak

Zwieńczenie konkursów o Auguście Cieszkowskim
      Rano 26 marca br. wyruszyliśmy busem do Wierzenicy. Na miejsce dotarliśmy około 9:30. Odbyło
się przestawienie przybyłych gości, po czym obecny właściciel dworku pan Zbigniew Kundzewicz
opowiedział o Auguście hr. Cieszkowskim i jego siedzibie w Wierzenicy. Później rozpoczął się konkurs
wiedzy nt. głównego bohatera spotkania. Było osiem drużyn z trzech powiatów i ze szkół, których
patronem jest August Cieszkowski. Naszą szkołę reprezentowałem wraz z Martą Cieślak. Rywalizacja
była zacięta. W sumie rozegraliśmy sześć konkurencji. Wygraliśmy potyczki i zajęliśmy 1 miejsce !!!
Na koniec odbyło się rozdanie nagród i sesja dla fotoreporterów. Nagrody otrzymali także zwycięzcy
innych, wcześniejszych konkursów o naszym patronie.
      Zabawa była przednia, choć okupiona wieloma godzinami nauki. Ale warto było. Zarówno dla
nagrody jak i dla samej wiedzy.

Bartek Nowakowski, kl. 6b - zwycięzca konkursu 

Mistrzyni sukcesów – Marta Cieślak pisze o swoich osiągnięciach
      Do Cieszkowianki chodzę już sześć lat, ale postać mojego patrona poznałam dopiero w tym roku,
poprzez udział w konkursach.
      Dzięki konkursowi na prezentację multimedialną zwiedziłam Wierzenicę i poznałam bliżej okolicę, w
której żył. Napisałam też wiersz, który „zmusił” mnie do zapoznania się z życiorysem Augusta
Cieszkowskiego. I wreszcie konkurs, który wymagał ode mnie najwięcej nakładu pracy, czyli konkurs
wiedzy o Auguście Cieszkowskim. Musiałam poznać cały, długi i interesujący życiorys patrona mojej
szkoły.
      Mój wysiłek się opłacił, ponieważ razem z Bartkiem Nowakowskim 26 marca we dworze
Cieszkowskich w Wierzenicy zajęliśmy w konkursie wiedzowym I miejsce. Moja prezentacja
multimedialna zajęła II miejsce i w nagrodę otrzymałam tablet, a mój wiersz zostanie wydrukowany w
specjalnej książce o Auguście Cieszkowskim.

Marta Cieślak, kl.6d
      Poniżej na zdjęciach wyróżnione w Wierzenicy prace uczniów 2c

1 miejsce w SP2

.

Patron Żona Cieszkowskiego Martyna Rzepecka, 5c
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Aleja Filozofów

Uczniowie kl.6c prezentują swoje prace

Wiedzę o Cieszkowskim przybliżamy na różne sposoby
       W Cieszkowiance powstał komiks o naszym patronie. Pracowali nad nim uczniowie kl. 6c:
Aleksandra Korytowska, Kamila Alejska, Natalia Lewandowska, Michał Mańkowski, Patryk Zieliński,
Olga Bednarczuk, Zuzanna Sobótek, Martyna Stęplowska, Jowita Jędrzejewska, Julia Jędrzejewska,
Sandra Wójciak i Wiktoria Bąkowska.
      Dokładnie przestudiowaliśmy życiorys hrabiego, wybraliśmy najważniejsze fakty i ułożyliśmy je w
formie przejrzystego planu. Dostaliśmy już propozycję wydania!

Uczniowie klasy 6c

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

     Pewnego dnia wybrałem się do Wierzenicy, aby pospacerować Aleją Filozofów. Nagle wśród drzew
zobaczyłem postać. Rozpoznałem w niej Augusta hr. Cieszkowskiego. Zaczęliśmy rozmawiać.
- Witam Panie Hrabio. Bardzo się cieszę, że Pana spotkałem. Jestem uczniem SP 2 w Luboniu, która
nosi Pana imię i chciałbym dowiedzieć się więcej o Pana życiu.
- 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, aktywnie działając na rzecz Ojczyzny.
Skąd ten pomysł? - zapytałem.
- Zależało mi na odbudowie państwa polskiego, a szczególnie Wielkopolski jako kolebki polskiej
państwowości. Dlatego dbałem, żeby Wielkopolska była silnym ośrodkiem, 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 przyczyni się do poprawy
ich sytuacji oraz stworzy możliwość obrony bytu narodowego. Ponieważ moje działania zmierzające do
utworzenia przez władze szkoły wyższej nie przynosiły rezultatu, zobowiązałem się 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 powstała szkoła
rolnicza. Była to jedyna wyższa uczelnia na ziemiach polskich pod zaborem pruskim. Niestety na
skutek szykan rządowych 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

O Cieszkowskim piszemy wiersze

Nasza szkoła nosi wciąż jego imię.
Jak ono brzmi?

Czy wiesz?
Ja Ci powiem:

August hr. Cieszkowski.
Patronuje on naszej szkole.

Był rad, jak mniemam,
Gdy raz (jako duszek) odwiedził nas.

Wybuchł wtedy wielki hałas.
Wszyscy krzyczeli:

Proszę Pana! Proszę Pana!
Odpowiadał…

Pyszności jadał.
Oczywiście – u nas w szkole,

Usiadł sobie przy rosole,
Gdy tu nagle…

Zza rogu … kto?
Jego żona roześmiania,

Woła i woła...
A on, co?

Nic.
A dlaczego?

Bo tu u nas, na stołówce,
Nigdy nie jadał.

A tu rosół taaaaki pyszny!
Gdy już skończył swą zupę,

Żona uśmiechnęła się i wyszła.
A co z Cieszkowskim?

Został.
A gdzie?

Na cokole.

Julia Jankowiak, kl. 4c

Wierzenica

Archiwum SP2
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