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Wspominamy wakacyjne wyjazdy
Wakacje Kornelii Grzesiak z klasy 4b

Neuschwanstein – najpiękniejszy zamek Niemiec
Kiedy byłam w Niemczech, odwiedziłam zamek Neuschwanstein, inaczej nazywany
Zamkiem Disneya. Jest on naprawdę piękny i wygląda jak z obrazka. Został zbudowany
na polecenie Ludwika II Bawarskiego, a Walt Disney wzorował się na nim w swoich bajkach.
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Zugspitze najwyższy szczyt Niemiec
Podczas wakacji także wjechałam kolejką na najwyższy szczyt Niemiec. Byłam tam
na tarasie widokowym, który jest na wysokości 2950 m n. p. m. Wierzchołek jest wyżej o 12 m,
ale tam już nie weszłam, bo nie miałam dobrych butów do wspinaczki.
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Grossglockner – najwyższy szczyt Austrii

Grossglockner to najwyższy szczyt Alp austriackich, który ma wysokość 3798m n. p. m.
Z tego szczytu spływa lodowiec o nazwie „Pasterze”, a topniejąca woda tworzy rzekę, która
jest bardzo brudna. Na Grossglockner można wjechać samochodem po bardzo krętej drodze,
która nazywa się Hochalpenstrasse.

Innsbruck – złote dachy
Kiedy
w Innsbrucku

byłam

w

Austrii,

widziałam

słynne

dachy ze złota. Są bardzo piękne.
Żałuję, że nie udało mi się wejść do
muzeum złotych dachów, bo sądzę,
że tam też jest bardzo ładnie.
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Chorwacja
W Chorwacji moi rodzice zaprzyjaźnili się
z panem o imieniu Vietko. Rozmawialiśmy z nim
tylko w języku angielskim, bo inaczej nie
mogliśmy

się

porozumieć.

Opowiadał

nam

o wojnie w byłej Jugosławii, w której brał udział.
Potem Chorwacja stała się oddzielnym państwem.
Vietko dwa razy nas zabrał na rejs jego łódką.
Było świetnie, wskakiwaliśmy pośrodku morza do
wody, robiliśmy w morzu wyścigi, łowiliśmy
ryby, graliśmy w piłkę i pływaliśmy. Mój brat był
z Vietkiem na morzu i łapali ośmiornice. Łódź
była wyposażona w kuchnię, więc jedliśmy tam też obiad. Kiedy płynęliśmy łodzią, ja siedziałam na dziobie,
a przyjemna bryza chłodziła mi nogi, które wystawiałam poza krawędź łódki.
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Rzeczywistość szkolna
W szkole jesteśmy zbyt często niewolnikami opinii koleżanek i kolegów. Co o mnie powiedzą, jeżeli
publicznie zabiorę głos? Co pomyślą, jeżeli włożę takie czy inne ubranie? Życie to szukanie własnej
drogi. Czy umocnienie siebie nie jest warte podjęcia ryzyka niepochlebnych sądów?
Przeczytajmy nauki mędrca i wnioski uczniów 6c.
Michel Piquemal Bajki filozoficzne
Nauki mędrca
Pewien mędrzec miał syna, który nie chciał wychodzić z domu, ponieważ lękał się, że ludzie będą się
z niego wyśmiewać. Ojciec postanowił mu pomóc.
- Jutro – powiedział – pójdziesz ze mną na targ.
Opuścili dom wczesnym rankiem. Mędrzec na grzbiecie osła, a syn pieszo u jego boku. Kiedy przybyli
na miejsce, kupcy nie mogli powstrzymać się od szemrania:
- Spójrzcie na tego człowieka, litości nie ma! Wypoczywa na grzbiecie osła, a biednemu synowi każe iść
pieszo.
Mędrzec powiedział do syna:
- Dobrze słyszałeś? Jutro znów przyjdziesz ze mną na targ.
Następnego dnia mędrzec i jego syn postąpili odwrotnie. Chłopiec usiadł na grzbiecie osła, a starzec
szedł u jego boku. Przy wejściu na plac targowy stali ci sami kupcy.
- Spójrzcie na to niewychowane dziecko – mówili. – Siedzi spokojnie na grzbiecie osła, podczas gdy jego stary
ojciec musi iść w pyle drogi.
- Dobrze słyszałeś? – zapytał syn ojca. – Jutro znów przyjdziesz ze mną na targ.
Trzeciego dnia wyruszyli pieszo, ciągnąc osła za sobą na sznurku.
- Spójrzcie na tych dwóch idiotów – drwili kupcy. – Idą pieszo, jakby nie wiedzieli, że osły są po to, żeby na
nich jeździć.
- Dobrze słyszałeś? – zapytał mędrzec. – Jutro znów przyjdziesz ze mną na targ.
Czwartego dnia, kiedy opuszczali dom, obydwaj siedzieli na grzbiecie osła. Kupcy przy wejściu na targ
dali upust swojemu oburzeniu:
- Co za wstyd! Spójrzcie na tych dwóch! Nie mają żadnej litości dla tego biednego zwierzęcia!
Piątego dnia przyszli na targowisko, niosąc osła na swoich barkach. Kupcy skwitowali to wybuchem
śmiechu:
- Spójrzcie na tych dwóch głupców, którzy niosą osła, zamiast go dosiadać!
Mędrzec podsumował to wszystko jednym wnioskiem:
- Drogi synu, jak słyszałeś, cokolwiek zrobisz, zawsze znajdą się tacy, którzy będą się z ciebie wyśmiewać.
Dlatego nie warto przejmować się zdaniem tych ludzi. Trzeba iść swoją własną drogą.
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Bajka filozoficzna pt.: ,,Nauki mędrca" przedstawia życiową prawdę, że nie należy przejmować się
opiniami ludzi. Zawsze powinniśmy postępować zgodnie z przyjętymi normami i tym, co czujemy. Należy
pamiętać także o tym, że niektórzy ludzie mają tak nudne życie, że muszą krytykować i obgadywać innych.
Felek Tarent, kl. 6c
***************
Tekst jest bardzo pouczający. Mówi, że kiedy w życiu idzie się swoją własną, wybraną drogą, nie
powinno się przejmować krytyką innych. Zawsze znajdzie się ktoś, komu nie spodoba się twoje zachowanie
i będzie z ciebie drwił. W życiu należy kierować się swoimi zasadami i nie zważać na krytykę innych.
Julia Piwowarska, kl. 6c
***************
Moim zdaniem ten tekst zawiera ciekawy przykład tego, jak przestać przejmować się, kiedy ludzie
skomentują np. twoje zachowanie. Nie jest to jednak łatwa umiejętność, ale warto ją ćwiczyć.
Arek Plewa, kl. 6c
***************
Tekst uświadamia nam, że każdy z nas może mieć własne zdanie. Niestety zawsze znajdą się też ludzie,
którzy będą się wyśmiewać z naszego zdania czy podjętej decyzji. Uważam, że pomimo wyśmiewania przez
innych, każdy z nas ma prawo do decydowania o własnym życiu.
Kacper Kaźmierczak, kl. 6c
***************
Jest takie przysłowie: „Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził”. Przysłowia są mądrością
narodów i potwierdzają słowa mędrca. Należy iść własną drogą i być pewnym siebie.
Marta Skorlińska, kl. 6c
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Piękna nasza Polska cała
Każdy zakątek Polski może być piękny, choć czasem trzeba to piękno odnaleźć i wydobyć. Warto
poznać swoją Ojczyznę i odnajdować wyjątkowe miejsca, te z dawnych czasów i te nowoczesne, a gdy już
się takie znajdzie, nie wolno się wahać, tylko trzeba pokazać je innym. Zapraszamy do szukania, opisania
i fotografowania.
Historia naszej ukochanej Ojczyzny jest długa i piękna, pomimo tragicznych wydarzeń wszyscy
powinniśmy być z niej dumni.

Piękna rocznica
6 września odbyło się odtworzenie bitwy pod Krojantami z pierwszego dnia II wojny światowej.
Jak sama nazwa wskazuje, odbyło się to przedstawienie w Krojantach. Jechaliśmy tam ok. 3 godziny
i po przyjechaniu zagościliśmy w domkach ok. 20 minut od Krojant. Już dzień wcześniej, czyli w sobotę,
pojechaliśmy do mojego wujka, który jest głównym strzelcem inaczej Ułanem Wielkopolskim. W tym dniu
pomagaliśmy przy koniach. W niedzielę pogoda momentami nie była zdatna do odtworzenia bitwy.
Na początku, jak zwykle, poszliśmy na pyszną grochówkę i bigos, następnie zaczęło się coś niesamowitego.
Najpierw wszystko szło dobrze, były prawdziwe drewniane domki. Ułani na koniach robili ogromne koła, był
nawet ksiądz i wszystko wyglądało na prawdziwe. Później zaatakowały wojska niemieckie, auta, samoloty,
czołgi i motory. Wyglądało to naprawdę na prawdziwe, ale Niemcy to oczywiście przebrani Polacy. Pociski
z nieba tak naprawdę szły z ziemi, domy płonęły, a bomby były głośne i ogromne. Dodatkowo występowały
tam małe dzieci i jestem pewna, że byłam bardziej przerażona, chociaż stałam o wiele dalej. Na samym końcu
pokazali piękną szarżę i wspaniale zrobiono kółko wszystkimi pojazdami. Było niesamowicie i wspomnienia są
niezapomniane.
Julia Napierała, kl. 6c
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Piękny zamek Czocha

Zamek Czocha powstał jako warownia
graniczna na pograniczu śląsko – łużyckim w latach
1241–1247 z rozkazu króla czeskiego Wacława I
Przemyślidy.

W

1253

roku

został

przekazany

biskupowi miśnieńskiemu von Weisenow.
Jest z nim związanych wiele historii. Jeden
z właścicieli musiał wyjechać na cały rok. Na zamku
znajdowała się Studnia Niewiernych Żon, więc zagroził
swojej żonie, że jeśli go zdradzi to w niej wyląduje.
Mąż wyjechał, zostawiając zamek i żonę samą.
Niestety, gdy wrócił, okazało się, że jego żona fatalnie
się czuje. Zmartwiony przyszedł do komnaty książęcej
i gdy ujrzał jego miłość życia, wręcz zamarł. Jego
ukochana go zdradziła. Poczekał więc do porodu,
a dzień po nim zamurował o północy niemowlaka za
kominkiem na Sali Rycerskiej, a żonę wrzucił do
Studni Niewiernych Żon.
Po II wojnie światowej zamek przechodził różne koleje. Był wielokrotnie okradany z mebli
i wyposażenia zarówno przez Rosjan jak i rodzimych szabrowników. Największej kradzieży dopuścił się
1 lutego 1946 roku burmistrz Leśnej – Kazimierz Lech wspólnie z Krystyną von Saurma – zamkową
bibliotekarką, która odkryła zamkowy schowek wywożąc pełną ciężarówkę mienia zamkowego (insygnia
koronacyjne Romanowów, 60 popiersi carów rosyjskich, 100 ikon, zastawy porcelanowe, biżuterię, obrazy),
z którą udało mu się przedostać do amerykańskiej strefy okupacyjnej. Przez krótki czas mieszkali w zamku
uchodźcy z Grecji, którzy w sali rycerskiej trzymali zwierzęta gospodarskie, dopełniając tym samym dzieła
dewastacji. Od 1952 roku mieścił się tam Wojskowy Dom Wczasowy i z tego powodu obiekt był utajniony i nie
występował na mapach. Od września 1996 roku jest publicznie dostępny jako ośrodek hotelowo-konferencyjny.
Wiadomości z internetu zebrała
Julia Jankowiak z kl. 6c
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Szkoła Magii i Czarodziejstwa Queverton
Pewnego dnia, jedna z wielu mugolek, czyli Julia Jankowiak, dostała list, w którym dowiedziała
się, że będzie nową czarodziejką w krainie Queverton. Jej życie autentycznie się zmieniło.
Czekałam z niecierpliwością na III turnus w zamku Czocha!
W końcu to była moja szansa, by zostać czarodziejką i wyjść ze
świata mugoli! O 8 nad ranem czekał na mnie Psor Patryk na stacji
kolejowej w Poznaniu. Na początku czułam się dość nieswojo –
w końcu pierwsze spotkanie z Psorem. Jednak już na stacji
w Wrocławiu, doszli do nas kolejni Psorowie – Psorka Żaba, Psorka
Chomik i wiele innych.
Gdy dojechaliśmy już na miejsce, dostaliśmy prośbę, by się
odświętnie ubrać, bo wieczorem czeka nas Tiara Przydziału!
Gdybym miała pisać o całości, co tam się działo – oj, oj, zajęłoby mi to z 10 stron! Graliśmy
w Qudditcha, mieliśmy Turniej Trójmagiczny, otwarcie Komnaty Tajemnic, znajdowanie różdżek, konkurs
tańca, piosenki, pełno zajęć związanych z magią… Ale najważniejszy był puchar domów, który, niestety, mój
dom przegrał. Miejsca wyglądały następująco :
Miejsce 1 : Virtus (Lew)
Miejsce 2 : Aretes (Jednorożec)
Miejsce 3 : Gravitas (Orzeł)
Miejsce 4 : Lupus (Wilk)
Chociaż nasz dom, nie był pierwszy, wiem, że zżyliśmy się ze sobą chyba najmocniej ze wszystkich.
Wspólne wycia do księżyca, kłótnie, porażki jak i zwycięstwa – to wszystko przeżywaliśmy razem. Naszym
domem opiekowała się Psorka Emma Kamila Żaba i Psor Ziemowit, których będę na pewno ciepło wspominać.
I tak, po wielu magicznych przygodach, Julia, musiała powrócić do swojego zwykłego,
mugolskiego życia, ale nie zamartwiała się tym – posiadała coś, czego inni wokół nie posiadali. A co,
zapytacie? Magiczne wspomnienia, chwile w których była ze swoim domem na dobre i na złe, a co
najważniejsze – świadomość, że gdzieś istnieje takie miejsce, gdzie można być w pełni sobą.
Julia Jankowiak, kl. 6b
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Źle mówić i pisać – to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją budowali.
Janusz Korczak

W Cieszkowiance tępimy pluskwy językowe
Pluskwa to mały, żyjący w pomieszczeniach owad, który żywi się krwią. Tak samo w dzisiejszych
czasach nazywa się urządzenie służące do podsłuchu. Pojęcie pluskwa jest również obecnie akceptowane
przez użytkowników komputerów w znaczeniu błędu samej maszyny lub błędu w programie.
Pluskwy językowe – wyrażenie powstałe na nasze potrzeby, to po prostu błędy językowe !!!
W Cieszkowiance uczymy się jak mówić i pisać poprawnie, logicznie i zrozumiale.

Gdzie mieszkamy?

Rys. Adam Słonka – Moskwa, kl. 4b
Mieszkamy na ulicy czy przy ulicy? W powszechnym użyciu równie często spotyka się obie
konstrukcje. Choć obie formy są dozwolone, jednak ta pierwsza jest mniej logiczna. Nie mieszkamy na środku
ulicy. Mieszkamy np. przy ulicy Fabrycznej, przy ulicy Kościuszki, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich,
a nasza Szkoła Podstawowa nr 2 mieści się przy ulicy Żabikowskiej !!!
Alicja Walenciak – Galińska
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Zaczytana Cieszkowianka
Przypominamy
W czasie letnich podróży Dominika
Galińska z klasy 4c, widoczna na zdjęciu
pod nazwą miejscowości, złapała pociąg
do książek!!!
A czy Ty Czytelniku też złapałeś
pociąg do książek ?

Jeżeli nie, to zaskocz!

We wrześniu już zaskoczyliśmy i dotarliśmy do książek !!!

Miejscowości Zaskocz i Książki znajdują się w województwie kujawsko – pomorskim.
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Mamy już hymn zaczytanej Cieszkowianki
Jest to parafraza piosenki śpiewanej przez Andrzeja Dąbrowskiego: Do zakochania jeden krok.
Przypominamy, że parafraza to swobodna przeróbka tekstu lub tłumaczenia, która rozwija lub zmienia treść
oryginału, zachowując jednak jego zasadniczy sens. Parafraza jest czytelna tylko wtedy, gdy odwołuje się do
dzieła powszechnie znanego.
Mijają dni, miesiące, mija rok.
Prawdziwe czytanie mija nas o krok.
I z tym nam dobrze jest i nie jest,
I niby nic nie dzieje się.
Książka nie wadzi, lecz przez cały czas
Coś się gromadzi, coś dojrzewa w nas.
Co było ledwie nutką rzewną,
Zmienia się w pewność tego, że:
Do zaczytania jeden krok, jeden jedyny krok nic więcej.
Do zaczytania jeden krok, trzeba go zrobić jak najprędzej.
Dopóki się zapala wzrok, dopóki książkę trzymasz w ręce.
Dopóki kusi ciebie mrok, do zaczytania jeden krok, do zaczytania jeden krok.
A potem znowu codzienności kurz
I zaczytanie też za tobą już.
I tylko jedno masz ze świata
- niezmienną pewność własnych wad.
A potem nieczytania też masz dość
I znów się zamiast marzeń zjawia coś.
Ma tytuł, ciekawą okładkę
I już nie sposób oprzeć się.
Do zaczytania jeden krok, jeden jedyny krok nic więcej.
Do zaczytania jeden krok, trzeba go zrobić jak najprędzej.
Dopóki się zapala wzrok, dopóki książkę trzymasz w ręce.
Dopóki kusi ciebie mrok, do zaczytania jeden krok, do zaczytania jeden krok.
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Dzięki książkom sięgamy gwiazd

Rys. Julia Jankowiak, kl.6c
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Akcję Zaczytana Cieszkowianka uroczyście rozpoczniemy podczas festynu, a na dobry początek
zdjęcia w ciekawych, a niekiedy śmiesznych, miejscach – oczywiście z książką.
Czytanie książek to bardzo fajna sprawa, bez książki nie ruszam się nigdzie. Jak mi się nudzi, to czytam.
Mogę to robić na przerwie w szkole, na wakacjach i w łóżku wieczorem. Książki przenoszą mnie w inny świat.
Na zdjęciu widać mnie z książką na wakacjach.
Kacper Wawrzyniak, kl. 4b

Kornelia Grzesiak z kl.4b, Dominika Galińska i Agnieszka Borowska z kl.4c, które w minionym roku
szkolny czytały w bibliotece, czytają nadal w różnych miejscach.
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Kornelia: Kiedy byłam na wakacjach w Warszawie, w miejscu sklepów „Wars i Sawa” odwiedziłam Empik.
Sklep ten był bardzo duży, bo miał, aż trzy piętra i był znacznie większy od tych, które mamy w Poznaniu.
Zdziwiłam się, bo zobaczyłam stoisko kawiarni So coffe!, a jeszcze bardziej byłam zdumiona widząc panią,
która siedziała na pufie w sklepie i czytała książkę. W końcu tajemnica czytania niekupionych jeszcze książek
się wyjaśniła, kiedy mama mi wytłumaczyła, że w tym Empiku można usiąść i zagłębić się w lekturze.
Początkowo czytałam na podłodze między regałami, ale później przekonałam się, że na pufach jest wygodniej.
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Agnieszka: Odkąd polubiłam książki, mogę czytać je wszędzie. Latem można czytać na plaży, ale ja wybrałam
falochron. Dlaczego? Dlatego, że zanieczyszczone wody Bałtyku oraz wykwit sinic zniechęcają do przebywania
na plaży, nie mówiąc już o kąpieli.
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Dominika: Babcia nauczyła mnie chodzić po drzewach i bardzo lubię to robić. Niestety mama pozwala mi
tylko po tych najniższych, które są wzdłuż naszej drogi do domu. Jak już mogę się na nie wspiąć, to siedzę tam
z książką, bo chętnie czytam.
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Kto czyta, ten wie
Rozwiązanie zagadki Agnieszki Borowskiej z kl. 4c
z poprzedniego numeru.

Z E G A R

Dominika Galińska z kl.4c przytoczyła zagadkę, o której przeczytała w magazynie Winx club oraz
usłyszała w bajce Winx club sezon szósty, odcinek 8 – Atak Sfinksa.

Zagadki pojawiają się w wielu tekstach i sprawdzają inteligencję bohatera.
Pytanie Sfinksa
Bohater greckiej mitologii, Edyp, pewnego dnia wyruszył do Teb. Okazało się, że miasto jest nękane przez
Sfinksa. Potwór zadawał mieszkańcom zagadki, a gdy nie umieli podać rozwiązania, pożerał ich. Edypowi jako
pierwszemu udało się odpowiedzieć na pytanie Sfinksa: Co to za zwierzę, które rano chodzi na czterech
nogach, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech? Zrozpaczony przegraną Sfinks rzucił się w przepaść,
a Edyp otrzymał w nagrodę tron Teb.
Przypominamy: Sfinks to mityczne stworzenie, przedstawiane zazwyczaj jako lew z ludzką głową.
Zapraszamy do przesłania odpowiedzi na adres:

alicja.walenciak-galinska@sp2lubon.eu
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księga
Pojechałam z rodzicami na Lednicę
i zobaczyłam tam ogromną księgę – Pismo
Święte ważące 500 kg, przepisane ręcznie
przez ludzi z całej Polski. Od pana
przewodnika dowiedziałam się, że powstała
ona w 2001 roku i na początku była
używana podczas Mszy św., kiedy czytano
z niej fragmenty. Biblię, ze względu na
wagę, wnosiło do kościoła 14 żołnierzy.
Ta księga zrobiła na mnie ogromne
wrażenie.
Dominika Galińska, kl.4c

Nr 2 (56) wrzesień 2015r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

26

Sen Julii Jankowiak z kl. 6c o książkach
Niewiele pamiętam z tamtej nocy… Ostatnie parę chwil, które jednak zapamiętałam, były dość
dziwne…Ułożyłam się wygodnie w łóżku z moją ulubioną książką, szukając zaznaczonej wcześniej strony. Do
mojego pokoju weszła powoli moja mama, przyglądając się mi dziwnie.
–

Córeczko – zaczęła powoli – co Ty robisz?

–

Ja? – odparłam zdziwiona – czytam!

–

Oh, to dobrze… I powoli skierowała się w stronę mojej półki z książkami.

–

Przepraszam mamo, ale co ty robisz?

–

Ja… Emm… Założyłam kółko czytelnicze i potrzebuję książek.

–

Aha, to bierz co chcesz – machnęłam ręką – ale by wróciły do mnie w nienaruszonym stanie!

Mama zgrabnym jednym ruchem zdjęła wszystkie książki z półki i szybko wyszła z pokoju.
Następnego dnia moja mama zabrała mi wszystkie książki z szafki, prócz tej z którą się położyłam spać.
Zobaczyłam, jak wkłada je do wielkiego, niebieskiego worka, a później wywozi. Gdy wróciła, postanowiłam
zapytać:
–

Co się stało z moimi książkami?

–

Mówiłam Ci już, wywioz…, oddałam je członkom klubu!

–

Aha… Dobrze… Mogę już iść do szkoły?

Mama obrzuciła mnie nerwowym spojrzeniem po czym kiwnęła ręką i zaproponowała, że mnie podwiezie.
–

Mamo, a co z moim plecakiem?

–

Nie zadawaj tyle pytań! W szkole się wszystkiego dowiesz!
Szkołę okrążyło pełno jednostek policji, a każdy z policjantów przeszukiwał sale, łazienki czy też

szafki. Podeszłam do moich koleżanek (również moli książkowych) i zaczęłyśmy rozmawiać.
–

Ej, dziewczyny, co się stało z książkami?

–

To ty nie wiesz? Prezydent podpisał traktat o usunięciu wszystkich książek z kraju. Teraz wszyscy
chowają je po kątach, by nikt ich nie mógł znaleźć.

–

A co grozi za znalezienie?

–

Dożywotnie więzienie.

–

O matko!!! Musimy coś z tym zrobić! Co zrobimy bez książek?!

–

Nie wiem…
Zaczęło się. Powoli przemierzały korytarzami, ukradkiem spisując dziwne zachowania przechodzących

uczniów. Niby wszystko było normalne, ludzie śmiali się, wygłupiali, przytulali… Ale coś było nie tak. Zamiast
uczyć się do testów z notatek, wyszukiwali wszystko w Internecie.
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Minął już tydzień, a żadna z nas nie potrafiła się przyzwyczaić do tak drastycznej zmiany. Powoli,
dziewczyny zaczęły łączyć notatki, zbierać ostatnie fakty, analizować wszystko i układać jeden ,,wielki’’ plan,
by odzyskać książki.
Na ulicach było pełno protestantów, ponieważ:
•

dziennikarze stracili pracę,

•

sławni pisarze już nie mogli pisać,

•

uczniowie nie mogli się poprawnie uczyć,

•

zamknięto wszystkie księgarnie i biblioteki.

Nikt nie chciał żadnych pośrednich planów, wszyscy chcieli KSIĄŻKI !!!
Kolejne dni mijały wolno, a dziewczyny były coraz bliżej ułożenia planu marzeń. Spotykały się z TGPK
(Tajną Grupą Przywrócenia Książek) i wspólnymi siłami starali się zmienić społeczeństwo. Ludzie byli coraz
mniej kreatywni. Budynki, które budowali, były szare i monotonne. Minęły już 3 miesiące. Dziewczyny miały
plan, który opracowały razem z TGPK. Zaczęły wypisywać różne cytaty z książek, np. :
Weasley wciąż puszcza gole,
Oczy ma pełne łez,
Kapelusz zjadły mu mule,
On naszym królem jest!
Wesleya ród ze śmietnika,
I tam jest jego kres,
Przed kaflem zawsze umyka,
On naszym królem jest!
Harry Potter i Zakon Feniksa autorstwa J.K. Rowling
Ogień jest zaraźliwy! I jeśli my spłoniemy, ty spłoniesz razem z nami
Igrzyska Śmierci: Kosogłos autorstwa Suzanne Collins

–

Chciałabym… Chciałabym, żebyś wsiadł ze mną do samolotu i zaśpiewał dla mnie serenadę, jak Robbie
dla Julii w Od wesela do wesela – wyznałam. - Chciałabym, żebyś wybudował dla mnie dom, jak Noah
dla Allie w Pamiętniku. Chciałabym, żebyś płynął ze mną po oceanie na dzisiejszym transatlantyku! Jak
ten chłopak w Titanicu, pamiętasz?

Jeb odwrócił się.
–

Ten, który się utopił?
W śnieżną noc autorstwa Maureen Johnson & John Green & Lauren Myracle
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Wtorek, 21 sierpnia, rano
Wczoraj wieczorem wrócił pies. Zobaczyłam go w głębi korytarza. Wyglądał na przygnębionego. Nie
lubię tego stanu.
Takie jest życie, Lili autorstwa Valérie Dayre

–

Dzień dobry – powiedział Mały Książę.

–

Dzień dobry – odrzekł kwiat.

–

Gdzie są ludzie? – grzecznie zapytał Mały Książę.

Kwiat widział kiedyś przechodzącą karawanę.
Mały Książę autorstwa Antonie de Saint-Exupéry

–

A czy wiecie, Jano, co się stało?

–

A co takiego?

–

Umarł Nemeczek!
Chłopcy z placu broni autorstwa Ferenc Molnár

I wiele, wiele innych cytatów.
Zaczęło się. Ekipa ludzi z TGPK wsiadła w samoloty i z nich zaczęła zrzucać milony cytatów z książek.
Ludzie zaczęli je czytać, wieszać w ramkach. Ale nie chcieli samych cytatów – oni chcieli poznać książki, ich
fabułę... Zaczęły się jeszcze większe protesty na ulicach, aż w końcu, sam prezydent dostał jeden cytat, chyba
z Małego Księcia. Cały świat usłyszał o naszym losie i sami zaczęli wysyłać nam cytaty, tyle że w innych
językach...
Po paru miesiącach książki udało nam się odzyskać...
Budzę sie nagle w domu, a koło siebie mam swoją ukochaną książkę. Rozglądam się po pokoju, biorę
głęboki wdech i patrzę na ulicę. Nikogo tam nie ma. Jest upalny, sobotyni dzień, a to wszystko – mi się
przyśniło.
I całe szczęście, że tylko się przyśniło. Nie można żyć bez książek !!!
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Pasje uczniów Cieszkowianki

Konie – moja pasja
Nazywam się Alicja Neumann. Chodzę do klasy 4c i bardzo lubię konie. Pierwszy raz jeździłam na koniu
w górach. Teraz, od maja, chodzę na naukę jazdy konnej w Luboniu. Mają tam dużo wspaniałych koni ! Mój
konik nazywa się Tango, jest to kuc walijski.
Zachęcam wszystkich do spróbowania jazy konnej.
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Konie – moja pasja

Interesowałam się końmi od dawna. Na początku jeździłam na kucykach, było to, kiedy chodziłam do
przedszkola. Później, przez jakiś czas, głaskałam je albo oglądałam z daleka. Następnie czytałam o nich książki
np. z serii „Stajnia pod podkową” i „Aurelia, księżniczka amazonka” oraz „O Białku, kucyku z Gotlandii”.
Niedawno zaczęłam uczyć się na nich jeździć. Każdy wyjazd do stajni przynosi mi nowe doświadczenia
i sprawia dużo satysfakcji. Lubię również czyścić konie. Mam w domu też figurki koni i kucyków. Oto ich
imiona, które sama wymyśliłam: Biała, Kopytek, Pas, Wstęga, Czarna, Gwiazdka, Naftalin, Fela, Shetta,
Island, Warkocza, Łatek, Pergamin, Grzyw. A imiona ich opiekunek to: Wera, Nina i Tosia.
Dominika Galińska, kl.4c
(na zdjęciu poniżej na koniu)
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Alicja i Dominika chodzą razem do kl. 4c i założyły Klub Koników. Alicja jest przewodniczącą,
a Dominika sekretarzem i napisała zasady.

Zasady Klubu Koników
1. Do Klubu mogą należeć tylko dziewczyny.
2. W Klubie nie wolno się kłócić.
3. Osoby z Klubu nie mogą mówić złych rzeczy o koniach.
4. Osoby z Klubu lubią konie.
5. Osoby z Klubu znają zasady.
Zapraszamy do przystąpienia do Klubu Koników, są już pierwsze chętne członkinie. A wszystkich
pasjonujących się końmi zapraszamy do napisania do gazetki szkolnej.
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Przypominamy !!!
Recenzje można pisać na różne tematy !!!
Jeśli obejrzeliście dobry film, przeczytaliście ciekawą książkę, znacie super aplikację, grę
czy mp3, zapraszam do pisania recenzji. Pisze się też recenzję koncertu lub wystawy.
Można wzbogacić swój warsztat pisarski i przeczytać napisany przez siebie tekst
w gazetce szkolnej oraz … w profesjonalnej gazecie wydawanej w Polsce w dodatku
Junior Media skierowanym do wszystkich Juniorów.
Mamy szansę publikowaniu swoich tekstów w profesjonalnej gazecie, której
redaktorzy obiecują nagrody.
Aby wysłać recenzję do potrzebuję:
• treść recenzji, tekst nie więcej niż 1500 znaków (w pliku tekstowym - MS Word zamieszczonym jako załącznik do wiadomości);
• w wypadku przeczytanej książki jej zdjęcie;
• zdjęcie autora recenzji (zrobione aparatem z ustawioną wysoką jakością, wielkość
min. 40-50 kB);
• zgodę Rodziców na opublikowanie.
Chętnych proszę o kontakt w szkole.
Zapraszam – Alicja Walenciak – Galińska
Poniżej podaję kilka wiadomości na temat recenzji i najprostszy jej plan
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Recenzja to tekst, w którym oceniasz jakieś dzieło kultury np. książkę, film,
przedstawienie... Osoba pisząca recenzję to recenzent. Jako recenzent masz prawo
do własnych odczuć i własnego zdania, musisz jednak operować pewną wiedzą, np.
znać treść książki, posiadać informacje o autorze.
Plan recenzji książki
1.

Informacje wstępne – tytuł książki, data i miejsce wydania.

2.

Informacje o autorze książki- kilka zdań o nim.

3.

Treść książki - krótkie podanie problematyki; główny problem poruszany
w książce – czy jest on interesujący dla współczesnych czytelników,
dorosłych, młodzieży, dzieci; główni bohaterowie; nie wolno podać
zakończenia!

4.

Ocena utworu pod paroma względami - trzeba wziąć pod uwagę tematykę,
akcję – wartka, nudna, pomysłowa; język – potoczny, piękny, wulgarny,
nieporadny.

5.

Ocena własna - własne wrażenia, plusy dzieła i co nam się nie spodobało,
zaproszenie lub zniechęcenie swojego czytelnika do odbioru książki.

W recenzji nie powinno zabraknąć:
- własnego zdania, ale uważaj aby się nie ośmieszyć;
- argumentów potwierdzających własne zdanie;
- podkreśleń, że to subiektywna opinia piszącego ( moim zdaniem.., uważam,
że...).
Każdy punkt planu rozwijamy, tworząc w ciągłym tekście recenzji
akapity.
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Recenzja gry City Car Driving
Gra pt. City Car Driving została wydana przez rosyjskie studio Forward Development 23 grudnia 2010
roku. Nie jest ona dostępna w języku polskim, ale nie utrudnia to prostej rozgrywki. Twórcy stawili sobie za cel
stworzenie gry uczącej niedoświadczonych kierowców, jak zachowywać się podczas jazdy samochodem
w mieście. Posiada misje polegające na nauce jazdy oraz tryb jazdy swobodnej. Mamy wtedy dostęp do dwóch
dużych miast.
Gra niestety ma słabą grafikę, ale nadrabia to bardzo dobrym modelem jazdy. City Car Driving jest
jednak bardzo wciągające dzięki możliwości nieprzerywanej jazdy. Zdecydowanie tę grę polecam.
Arkadiusz Plewa, kl. 6c
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Kącik komputerowy
prowadzi Arek Plewa z klasy 6c
Jak zrobić własną edycję systemu operacyjnego - Linuksa?
Żeby to zrobić, potrzebujemy w miarę szybkie połączenie internetowe i 15 - 20 minut czasu. Pierwsza
rzecz, którą musimy zrobić, to wejść na stronę internetową susestudio.com i zalogować się przyciskiem "Sign
in or create an account".

Po zalogowaniu zobaczymy listę swoich stworzonych systemów. Aby stworzyć nowy, naciśnij przycisk
"Create new appliance..."
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Oto krótki opis wzorów:
• Just Enough OS
Dosyć prosty wygląd, korzystanie też jest łatwe.
• Server
Nie polecam, ponieważ jest to tylko wpisywanie komend na klawiaturze: tylko dla
zaawansowanych użytkowników.
• Gnome Desktop
Bardzo ładny, ale trochę trudniejszy w obsłudze niż pierwszy wzór.
• KDE 4
Będzie pokazany w następnym odcinku, też prosty.
Na dole tej samej strony możemy wybrać architekturę i nazwę naszego systemu.

36
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Architektura, to znaczy, czy system Windows, na którym będziesz uruchamiał nowy system, jest 32 bitowy czy 64 - bitowy.
Aby to sprawdzić, wejdź do Menu Start(Przycisk z logo Windows lub klawisz z logiem Windowsa na
klawiaturze) i wyszukaj "Panel Sterowania" Następnie wejdź do "System" lub wyszukaj to u góry. Znajdziesz
tam wszystkie informacje o systemie, m.in. Typ Systemu(Architekturę). Jeżeli posiadasz system 32 - bitowy
wybierz architekturę 32 - bitową. Jeśli 64, to wybierz drugą opcję.
Następnie nazwij swój system i naciśnij "Create Appliance". Na górze strony naciśnij przycisk
"Software" i wybierz programy, jakie chcesz mieć w swoim systemie.

Następnie na górze kliknij "Configuration" i wybierz język itp. Niżej możesz też dodać użytkowników i
zmieniać ich hasła.

Nr 2 (56) wrzesień 2015r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

38

Następnie wejdź do zakładki "Configuration" (na obrazku poniżej, zaznaczona czerwonym kolorem) i
wybierz logo i tapetę.

Jeśli chcesz, żeby system był w postaci graficznej, czyli żeby wyświetlał tapetę itp., wejdź do zakładki
"Startup" (na obrazku poniżej, zaznaczona czerwonym kolorem) i wybierz "graphical login" po naciśnięciu
wybranej opcji.
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Następnie na górze strony kliknij "Build" i wybierz wybierz opcję przedstawioną na obrazku (Live
CD/DVD) po naciśnięciu domyślnej opcji.

Następnie kliknij "Build" i czekaj, aż twój system będzie gotowy.
Ciąg dalszy w następnym odcinku
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Przedstawiają się nam nowi dziennikarze
Taki jestem
Mam na imię Adam, od września chodzę do 4 klasy. Lubię się bawić z moim młodszym bratem Antosiem.
Chodzimy razem na plac zabaw i siłownię. Pasjonuję się również budowaniem różnych rzeczy z klocków lego.
Jak każdy mam dwa oblicza, raz jestem aniołem, a niekiedy diabełkiem. Te zdjęcie zrobiła moja mama
w Bieszczadach w pracowni Pana Zdzisława Pękalskiego, znanego artysty rzeźbiarza.
Adam Słonka-Moskwa, kl.4b

Zapraszamy chętnych uczniów Cieszkowianki do dziennikarskiego fachu!
Rozglądajcie się, zapisujcie, fotografujcie i pamiętajcie:

Ciekawość to pierwszy stopień do dziennikarstwa !!!
Zapraszam do współpracy – Alicja Walenciak – Galińska
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Jak to było z naszą gazetką Inter – odgłosy z Cieszkowianki ?
Wrześniowy numer to już numer 56 Inter – odgłosów z Cieszkowianki. Czas na podsumowanie naszej
pracy. Zaczęliśmy pisać w styczniu 2009 roku. Najpierw był to dwumiesięcznik. Od roku szkolnego 2010/2011
już pojawiała się gazetka co miesiąc. W czerwcu 2011r. powstało pierwsze dodatkowe wydanie specjalne
oprócz kolejnego numeru. Wiadomości niekiedy bywało tak dużo, że potrzebny był właśnie taki numer
specjalny w tym samym miesiącu. Napisaliśmy przez te wszystkie lata działalności 1468 strony. Jednorazowo
najwięcej – 56 stron było w czerwcu 2013 r. W trzech numerach specjalnych na 94 stronach zgromadziliśmy
wiadomości o Auguście hr. Cieszkowskim i działaniach jakie miały miejsce w naszej szkole w ramach
obchodów 200. rocznicy jego urodzin.
W styczniu 2011 r. pojawiła się w ramach konkursu ogólnopolskiego na platformie Junior Media wersja
gazetki pt. Odgłosy z Cieszkowianki. Powstały 32 takie gazetki. 19 razy wygraliśmy w konkursie i w nagrodę
wydrukowano dla nas każdorazowo 250 egzemplarzy. Sprzedawaliśmy je i zarobiliśmy razem 4309 zł, które
zostały przeznaczone na potrzeby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Wspólna Droga z Lubonia.
Alicja Walenciak – Galińska
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Adres redakcji: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego,
ul. Żabikowska 40, Luboń
Redaktor naczelny: Julia Jankowiak, kl. 6c
Zastępca redaktora naczelnego: Kornelia Grzesiak, kl. 4b; Arkadiusz Plewa, kl. 6c
Korekta i skład komputerowy: Alicja Walenciak – Galińska
Redaktor naczelna i zastępca przedstawiły się w języku angielskim
Hello! My name is Julia and I am 12 years old. I was born in Poznan, in Poland. I love
computer games! It’s my hobby, but I prefer books. I had a pet, he called JJ (it was my
fish!), but now, I haven’t got a pet. When I grow up, I want to be a writer who is a lawyer!


I wrote some poems in English, and I am proud of it. I love every forest! I love

archery! I feel really free, when I do this!  Regards,
Julia from Lubon, SP2 
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My name is Kornelia. I attend Cieszkowskiego Primary School in Luboń. I’m nine years old. I have blue
eyes and long fair hair. My favourite free time activity is reading. The books which I like most are
,,Harry Potter” books. From this series I like ,,Harry Potter and the Order of the Phoenix” most. I like
physical activity, too. I like playing football and swimming. This year in May and last year in December I
won in swimming competitions and I got a medal. In the future I would like to be a doctor or a world
famous backstroke swimmer. I have got two rats at home. They haven’t got fur, because I’m allergic to
fur. I give them food and water every day. They eat sunflower seeds, almonds and special food for rats.
One of my rats is called Frank and the other Fuzzy. They sleep for most of the day, but at night they have
a lot of energy and play with each other.

Zapraszamy
chętnych uczniów Cieszkowianki
do kółka dziennikarskiego
Materiały można przysyłać na adres nauczycielki prowadzącej kółko dziennikarskie:
alicja.walenciak-galinska@sp2lubon.eu

Alicja Walenciak – Galińska
nauczycielka języka polskiego i historii

