
Nr 2 (29)  październik  2012r.

IX Festyn: Pożegnanie lata z Cieszkowianką 
pod hasłem: 

Co babcia i  dziadek śpiewali, kiedy byli mali ?
29 września  - dzień wyczekiwany przez wszystkich uczniów naszej szkoły.  Festyn zaczął 

się o 14. Uczniowie każdej klasy mieli swoje stoisko. A na stoiskach fajne rzeczy. Tutaj była 
loteria, tam sałatki, a tu placki i soczki. Wraz z rozpoczęciem festynu, mogliśmy oglądać występy 
dzieci z naszej szkoły. W tym roku odbył się koncert pod tytułem: Co babcia i dziadek śpiewali,  

kiedy byli mali? Ja również brałam w nim 
udział. Przed  występem  chwyciła  mnie 
trema.  Na  szczęście  wszystko  się 
powiodło.  Występowały  też  dzieci 
z Domu  Kultury,  ze  Stowarzyszenia: 
Wspólna Droga i ze szkoły tańca Państwa 
Garwackich. Jak zawsze festyn zakończył 
się  piosenkami  i  tańcami  współczesnymi 
na  scenie.  Widownia  bawiła  się  razem 
z występującymi. 

Oprócz 
tego,  co 
działo  się 
na  scenie 
była  duża, 
dmuchana 

zjeżdżalnia,  był  przesłodki  kucyk,  który  bardzo  fascynował, 
a mecz  siatkówki  rodzice  –  nauczyciele  naprawdę  trzymał 
w napięciu. Malowano twarze i puszczano bańki mydlane... i tak 
minął 29 września. Z utęsknieniem czekamy na następny festyn. 

Martyna Koćmierowska, kl. 5b
Na zdjęciu Martyna Koćmierowska i Magdalena Skorlińska, kl.5b,

obok stara szafa – ozdoba stoiska z kl.1c
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Drodzy Nauczyciele!

Z  okazji  Waszego  święta  życzymy 
Wam  pogody  ducha  i  nieograniczonej 
ilości  cierpliwości,  życzymy  szczęścia, 
pomyślności  oraz  możliwości 
wpisywania  wielu  pozytywnych  ocen. 
Niech  Wasza  kariera  się  rozwija, 
a zdolności  nauczania  nie  maleją. 
Jednym  słowem  wszystkiego 
najlepszego 

życzy
redakcja gazetki

   
 rys. Marta Bendowska, kl.6d

Święto  nauczycieli  zostało  ustanowione  27  kwietnia  1972  r.   pod  nazwą  Dnia 
Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. Rocznica 
utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (14 października ) została uznana za oficjalne święto 
wszystkich pracowników oświaty.

Komisja Edukacji Narodowej to pierwsze na świecie ministerstwo oświaty powstałe na 
mocy uchwały Sejmu z dnia 14 października 1773 roku. Inicjatorem jej powstania był ksiądz 
Hugo Kołłątaj. W pierwszych latach działania komisja opracowała i wprowadziła trójstopniowy 
model  edukacji.  Stopień  pierwszy  -  szkoły  parafialne  (dla  niższych  stanów  -  chłopów 
i mieszczan), stopień drugi - przeznaczone dla rodzin szlacheckich szkoły powiatowe i stopień 
trzeci, najwyższy, dla najbardziej uzdolnionych - uniwersytety (w tych czasach istniały dwa: 
w Krakowie  i  Wilnie).  Do  głównych  reform  systemu  oświaty,  obok  wprowadzenia 
trzystopniowego  podziału,  zaliczyć  należy:  opracowanie  nowych  systemów  nauczania, 
wprowadzenie podręczników w języku polskim, wprowadzenie polskiej terminologii naukowej, 
reformę  Akademii  Wileńskiej  i  Krakowskiej,  utworzenie  seminariów  dla  nauczycieli, 
wprowadzenie  w  szkołach  wychowania  fizycznego,  utworzenie  Towarzystwa  do  Ksiąg 
Elementarnych  czyli  instytucji  opracowującej  podręczniki  i  programy  nauczania  oraz 
dopuszczenie dziewcząt do edukacji na równych prawach z chłopcami. 

Dzień  Nauczyciela  obchodzi  większość  państw  na  świecie  w  różnych  dniach 
związanych, podobnie jak w Polsce, z lokalnymi wydarzeniami. 
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Różne oblicza szkoły i nauczycieli w oczach uczniów klasy 5b
O wszystkim można przeczytać w listach, jakie pisali oni na języku polskim

Luboń, październik 2012r.
Szanowni Nauczyciele!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej trudno znaleźć słowa, które byłyby odpowiednie, aby 
podziękować Całemu Gronu Pedagogicznemu.

Bardzo  serdecznie  dziękuję  Wam  za  Waszą  pracę,  poświęcenie  i  za  serce,  które 
wkładacie w moją edukację i wychowanie. Moje podziękowanie, to wdzięczność, to obietnica, 
że dzięki Wam wyrosnę na człowieka wartościowego.

Składam gorące  podziękowania  wszystkim nauczycielom,  bez  względu  na  to,  czego 
uczą. Każda dziedzina nauki jest równie ważna w rozwoju człowieka. To właśnie nauczyciel 
podejmuje się bardzo trudnego zadania, zainteresowania uczniów przedmiotem, którego naucza 
poprzez stosowanie różnych form nauczania.

Dziękuję  naszym  nauczycielom,  wychowawcom  i  pracownikom  szkoły  za  ich  trud 
i poświęcenie, w szczególności za to, że są z nami zarówno w chwilach dobrych, jak i złych. 
Możemy  na  nich  zawsze  liczyć,  pomagają  nam  rozwiązywać  nasze  problemy,  a  co 
najważniejsze – mobilizują nas do działania. To oni  obok naszych rodziców kształtują nasze 
serca i umysły. 

Dziękuję Wam za to, że jesteście.
Hubert Soboń z kl. 5b

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Drodzy Nauczyciele!

List ten kieruję z jednej strony z okazji Święta Edukacji Narodowej, a z drugiej strony, 
aby poruszyć temat szkoły.

Szkoła jest dla wielu uczniów, przymusem, karą. Ale czy słusznie? Porównajmy sobie 
dwie osoby.  Pierwsza to taka,  co same dobre oceny miała,  na zajęcia  dodatkowe chodziła. 
Druga taka,  co  się  obijała,  dzienniczek naganami  i  jedynkami  zapełniła.  I  jaki  wynik tego 
porównania? Pierwsza osoba skończyła studia i już ma dobrze płatną pracę. Druga nie zdała 
nawet matury i nie może znaleźć pracy. Podsumowując – warto się uczyć. Ale cóż niektórzy 
tego nie rozumieją, a może nawet nie próbują zrozumieć.

Jak na początku wspomniałam miał być także wątek o nauczycielach. Jak powszechnie 
uczniowie  sądzą,  dobry  nauczyciel,  to  taki,  który,  nie  zadaje  zadań  domowych,  nie  robi 
niezapowiedzianych  kartkówek  i  zabiera  na  wycieczki,  żartuje...  A zły  to  na  odwrót.  Dla 
jednych najlepszy  nauczyciel,  to  przykład  pierwszy,  z  czym ja  się  nie  zgadzam.  Dla  mnie 
najlepszy nauczyciel to taki, który jest miły, pomocny, zabawny, ale, gdy dojdzie do sytuacji 
konfliktowej, potrafi nad wszystkim zapanować i pomóc osobom poszkodowanym.

Myślę, że w tym liście to wszystko. Chciałabym podziękować, że było takie zadanie, 
w którym możemy wyrazić swoje własne zdanie na temat szkoły.

Z pozdrowieniami
Magdalena Skorlińska z kl.5b
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Dzień dobry!

Do napisania listu skłonił mnie Dzień Nauczyciela. Myślę, że 14 października to ważna 
data zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Dużo wtedy mówi się o edukacji w Polsce. Ja  
chciałbym z okazji Dnia Edukacji napisać kilka słów o nauczycielach i szkole Podstawowej nr 
2 w Luboniu. 

Jestem uczniem piątej klasy, więc wydaje mi się, że zarówno nauczycieli, jak i naszą 
szkołę znam bardzo dobrze. Pierwszą nauczycielką, którą miałem zaszczyt poznać była Pani 
Agnieszka  Ratke.  Uczyła  mnie  w  zerówce.  Pani  miała  chyba  stalowe  nerwy  i  ciągle  się 
uśmiechała. Nigdy nas nie krytykowała, a nawet, gdy się coś nie udało, potrafiła zachęcić do 
pracy.  W klasach 1 – 3 naszą wychowawczynią była Pani Hanna Trochimiuk.  Można było 
z Panią porozmawiać o wszystkim i zawsze na każdy problem miała radę. Pokazywała nam co 
jest dobre, a na co zwrócić uwagę, aby nie zrobić komuś krzywdy czynem lub słowem. 

Myślę, że teraz, gdy jestem już uczniem piątej klasy coraz częściej zdaję sobie sprawę, że 
uczniowie innych szkół mogą mi zazdrościć zarówno nauczycieli, jak i atmosfery, jaka panuje 
w szkole.  Na pewno nie w każdej  szkole jest taka osoba,  jak Pani Galińska,  która jednym 
słowem potrafi ośmielić ucznia. Dzięki tej Pani częściej się wypowiadam na lekcjach i nie boję 
się, że jakąś wypowiedzią ośmieszę się przed klasą. Pewnie też nie w każdej szkole jest taki 
drugi Pan Sokowicz. Bardzo się cieszę, że jest on naszym wychowawcą. I mam nadzieję, że 
będzie nim też w szóstej klasie. 

Wcześniej, gdy słyszałem stwierdzenie, że szkoła to drugi dom, nie rozumiałem tego. 
W tej chwili coraz bardziej to do mnie dociera. Chodzę do szkoły z radością i poczułem, że 
mam w niej oparcie, a nauczyciele są dla mnie autorytetem. Gdy zrobię coś nie tak, coś,  co 
zasmuca nauczycieli, mam wyrzuty sumienia i jest mi przykro, że ich zasmuciłem. 

Życzę Wszystkim Nauczycielom z mojej szkoły dużo zdrowia i zadowolenia z uczniów, 
i aby się nigdy nie zmieniali.

Serdecznie pozdrawiam
Tomasz Pietrzak, kl 5b 

Trzy przykładowe, bardzo interesujące, listy pisane 
na ten sam temat, jakże inaczej ukazują rzeczywistość szkolną. 
Jednak  każdy z nich jest źródłem pozytywnych poglądów, co 
z pewnością ucieszy każdego nauczyciela. 

Nasze  dzieci  potrafią  ładnie  i  ciekawie  pisać. 
Poruszają  ważne  problemy,  prezentują  w imponujący  sposób 
wydarzenia  rzeczywiste  i  wzbudzają  zachwyt  swoją  fantazją. 
Proszę   nauczycieli,  żeby  przysyłali  do  gazetki  szkolnej 
ciekawe  prace  swoich  uczniów.  Uważam,  że  warto  je 
publikować i pokazywać szerszemu gronu osób jako wzór. 

Alicja Walenciak - Galińska
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Jaki powinien być nauczyciel?

Zasady pierwiastkowe pedagogiki i metodyki, 

Wojciech Izydor Chojnacki, 1815 r.

Nauczyciel ma:

Na zimne dmuchać,

Słonecznie się uśmiechać, 

W rączęta chuchać,

Ducha zagrzewać,

Troski rozwiewać,

Szczęście rozsiewać.

Zabronione nauczycielowi:

Mgliście się wyrażać,

Mrozić okiem,

Grzmieć i huczeć,

Błyskawice miotać wzrokiem,

Lodowate robić miny,

Niby żmija w trawie syczeć,

Uszy dziecku śniegiem natrzeć,

I jak morski tajfun ryczeć!

Czy zasady z roku 1815 są w dzisiejszych czasach aktualne ??? 
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Samopoczucie też jest ważne!!!

Przepis na pogodny nastrój 

Do dużej miski wlać 3 litry dobrego humoru i dodać: 
• 3 promienie słońca, 
• 4 krople optymizmu, 
• 5 łyżeczek pogody ducha, 
• szczyptę ochoty, 
• 5 mililitrów dobrego nastawienia, 
• 3/4 rozsądnych myśli,
• 1 kilogram miłych wspomnień, 
• 2 kilogramy chęci działania. 

Wszystko wymieszać i podawać w chwili zmartwienia.
Hubert Soboń, kl. 5b

Na  pewno  w  pogodny  nastrój  wprowadzą  nas  piękne,  jesienne  krajobrazy 

narysowane przez uczniów Cieszkowianki.

Rys. Daniel Węcławek z kl. 4b
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Rys. Amelia Szczepaniak i Filip Tylski z kl. 4b



Nr 2 (29) październik  2012r.       Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                   9

Sprawozdanie z konkursów w Bibliotece Miejskiej

Na konkurs  recytatorski  organizowany w Bibliotece  Miejskiej  zgłosiło  się  aż  ok.  70 
dzieci z lubońskich szkół podstawowych w kategorii  wiekowej klas 4 – 6. Tyle samo było 
wcześniej z klas 1 – 3. Uczestnicy konkursu recytowali wiersze Joanny Kulmowej.

Do recytacji zostali wybierani przez panią dyrektor biblioteki, a oceniani przez komisję. 
Komisja  składała  się  z  trzech  pań,  które  słuchały  wierszy.  Miały  one  kartki  z  nazwiskami 
dzieci, przy których stawiały daną liczbę punktów.

Z  naszej  szkoły  wyróżnienie  otrzymała  Aleksandra  Michalak z  klasy  6d.  Każdy 
uczestnik konkursu dostał pamiątkowy dyplom.

Martyna Michalak, kl. 4b

Na zdjęciu uczestnicy konkursu recytatorskiego z klas 4 – 6: 
od lewej strony stoi  Jowita Jędrzejewska z kl. 5c: siedzą: Bogna Ostrowska z kl. 5e, Martyna Koćmierowska  
z kl. 5b, Barbara Szulc z kl. 5b, Martyna Michalak z kl. 4b, 

od lewej strony stoją: Julia Jędrzejewska z kl. 5c, Aleksandra Michalak z kl. 6d (siedzi), Agata Grabowska z kl. 
6d, Maja Smaglewska z kl. 6d, Sandra Świerkowska z kl. 4b, Kamil Glapa z kl. 4b.
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Oprócz  konkursu  recytatorskiego  odbyły  się  w  Bibliotece  Miejskiej  jeszcze  inne 
konkursy, w których uczestniczyli nasi uczniowie i zajęli znaczące miejsca.

Konkurs plastyczny
I miejsce – Oliwia Lange – Fabian z kl. 2d

Konkurs pięknego czytania  
I miejsce – Michał Baranowski z kl. 3c 
II miejsce – Kornelia Grzesiak z kl. 1b
III miejsce – Oliwia Kuczyńska z kl. 3d
wyróżnienie – Laura Noculak z kl. 3b  i Liliana Marciniak z kl. 3e

Na zdjęciu najmłodsza laureatka 
konkursu  pięknego  czytania  – 
Kornelia Grzesiak z klasy 1b.

Kornelia  opowiedziała  nam 
o swoim czytaniu:

Mam 6 i pół roku. Bardzo lubię  
czytać.  Umiem  już  czytać  od  
5 roku  życia.  A nauczyłam  się,  
jak mi mama dała encyklopedię  
(oczywiście  znałam  literki).  
Czytałam  sylabami,  składałam 
wyrazy.  Minęło  parę  dni  
i nauczyłam  się  czytać  całymi  
wyrazami.   Czytałam tak  różne  
książki.  Aktualnie  czytam 
książkę  pt.  Kometa  nad  Doliną  
Muminków.  O  konkursie  
pięknego  czytania  powiedziała  
mi  mama.  Trochę  się  przed  
konkursem  denerwowałam. 
Bardzo cieszę się z wygranej. Na  
konkursie  było  super,  dostałam 
zaproszenie  na  teatrzyk  do 
Biblioteki Miejskiej w  Luboniu.  
Mam  zaproszenie  na  uroczyste  
wręczenie  nagród,  które  
odbędzie  się  29  października 
2012r. też w Bibliotece Miejskiej.
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Oliwia  Lange  –  Fabian  z  kl.  2d  zdobyła  pierwsze  miejsce  w  Konkursie  plastycznym 
w Bibliotece Miejskiej. Na zdjęciu ze swoim braciszkiem.

Oliwia napisała do naszej gazety o swojej pasji rysowania.
Od najmłodszych lat lubiłam rysować. Sprawia mi to wielką przyjemność. Najbardziej lubię  
rysować psy i króliki lub chomiki, ale także pory roku. Lubię też malować jak malarka swoje  
obrazy. Czasami mam taką inspirację, że chciałabym narysować krajobraz.

Poniżej konkursowa praca Oliwii.
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Kolejny konkurs !!!

Rok 2012 jest Rokiem Janusza Korczaka. 
Aby uczcić pamięć tego wielkiego orędownika 

dziecka i jego praw, 

zapraszamy do udziału w konkursie. 

Uczniowie  z  kl.  1  –  3  wykonają  pracę 
plastyczną  dowolną  techniką  plastyczną  na 
kartce A3 pt: 

Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat. 

Uczniowie z kl. 4 – 6 napiszą pracę literacką 
na temat: 

Dzieci! - dumne miejcie zamiary, górne  
miejcie marzenia i dążcie do sławy. 

Coś z tego zawsze się stanie. 
Objętość pracy nie może przekraczać 

znormalizowanych dwóch stron A4.

Oba tematy to słowa wypowiedziane przez Janusza Korczaka.

Prace z podanym imieniem, nazwiskiem, wiekiem, adresem oraz nazwą 
szkoły należy złożyć do 16 listopada w naszej szkolnej bibliotece. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 23 listopada, a wręczenie nagród 
podczas Dnia Korczakowskiego – 27 listopada 2012 r.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Zapraszamy
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Warto zainteresować się konkursem, 
a także poznać postać Janusza Korczaka. 

W roku 2012 mija 70 rocznica jego śmierci i 100 rocznica 
założenia przez niego słynnego domu dziecka w Warszawie przy ul. 
Krochmalnej.

Janusz Korczak – lekarz z wykształcenia, pisarz z talentu, 
wychowawca i pedagog z wyboru i powołania. Z jego myśli czerpią 
kolejne  pokolenia  pedagogów  i  mądrych  rodziców.  Jego  postać 
i dorobek znane są na całym świecie. To on głosił potrzebę szacunku 
wobec dziecka i jego autonomii.

Z wykształcenia był lekarzem. Zdradził medycynę – jak 
się  później  sam  wyraził.  Zapragnął  być  lekarzem  i  rzeźbiarzem 
duszy dziecięcej. Od dzieci chorych fizycznie, odciągnął go problem 
dzieci zdrowych, a pozbawionych opieki. Całe swoje życie związał 
z dziećmi osieroconymi. 

Jestem  nie  po  to,  by  mnie  kochali  
i podziwiali, ale po to, bym działał i kochał. Nie  
jest  obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale  
ja  mam  obowiązek  troszczenia  się  o  świat,  
o człowieka –  oto słowa Korczaka przemienione 
w czyn.

Dziś  chcemy  sobie  o  tym 
przypomnieć. 

 

Wiele myśli Janusza Korczaka można znaleźć w jego książkach.



Nr 2 (29) październik  2012r.       Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                   14

Warto wiedzieć !!!
Rasizm, pseudonaukowa doktryna głosząca, że ludzie dzielą się na rasy nie tylko ze względu na cechy 

somatyczne  (budowa  ciała,  kolor  skóry,  kształt  czaszki),  ale  i  psychiczne.  Z  tej  nierówności  w  rozwoju 
psychicznym wynika wartościowanie ras, podział na "wyższe" i "niższe". Rasizm opiera się na przekonaniu, że 
różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne. 

Za twórców rasizmu uważa się: dyplomatę francuskiego z XIX w. hrabiego J. A. Gobineau (uznawał 
wyższość  rasową  Germanów)  i  niemieckiego  filozofa  pochodzenia  angielskiego   H.  S.  Chamberlaina, 
tworzącego na przełomie XIX i XX w. (teoria o wyższości rasy aryjskiej).

Stał  się  on  podstawą  ideologiczną  III  Rzeszy i  działalności  A.  Hitlera,  usprawiedliwiając  politykę 
eksterminacji  niektórych narodów. Rasizm istniał  w RPA do 1991 w postaci  apartheidu (ścisłej  segregacji 
rasowej, zakazu mieszanych małżeństw). Tak że m. in.. w krajach afrykańskich w 2. połowie XX w. pojawiła  
się rasistowska wrogość. Formą rasizmu jest antysemityzm - wrogość wobec Żydów (także wobec Arabów).

Rasizm  jest  obecnie  powszechnie  odrzucany  i  potępiany  na  arenie  międzynarodowej,  m.  in. 
Zgromadzenie  Ogólne  ONZ  przyjęło  1975  rezolucję  w  sprawie  wzmożenia  działalności  ONZ  przeciw 
wszelkim formom rasizmu  i  dyskryminacji  rasowej.  Został  potępiony  przez  UNESCO  (1961,  1964)  oraz 
Zgromadzenie Ogólne ONZ (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948), a także wiele innych organizacji 
międzynarodowych.

Wiadomości zgromadził: Walter Samuel Hunter

Janusz Korczak był wielkim przeciwnikiem rasizmu, co widać także w jego twórczości

Polecamy do przeczytania !!!

Janusz Korczak: Bajka życia [fragment] Warszawa 1942r.

Są  bajki,  które  opowiadają  ludzie  i  bajki,  które  opowiada  życie.  Czasem  bajka  jest  dziwna,  ale 

prawdziwa. [...] na tym samym podwórku mieszkały dwie wdowy; każda miała jednego synka małego. Jeden 

miał jasne włosy i ciemne oczy, drugi miał jasne oczy i ciemne włosy. Jeden nazywał się Olek, a drugi Bolek.  

I kiedy wołali, to wołali: jasny Bolek, ciemny Olek.

Potem razem chodzili  do szkoły.  I  już zaczęli  wszyscy mówić i pisać w gazetach,  że ten jest  Żyd, 

a tamten aryjczyk. Ale nie rozumieli, co to znaczy.

Ale  potem chłopcy dowiedzieli  się,  że  nie  mogą przyjaźnić  się,  bo babcia  jednego była  Żydówką, 

a babcia drugiego Niemką. Zrozumieli, że te dwie babcie, które już umarły, pokłóciły się i nie chcą, żeby oni  

chodzili razem do szkoły i żeby razem bawili się. – Jeden napisał w pamiętniku: „Straciłem przyjaciela”, drugi 

napisał w pamiętniku: „Jest mi smutno”.

A potem była woja, a chłopcy nie byli już mali, bo wyrośli i skończyli szkoły. Obaj poszli do wojska.

Jeden myślał, że jest Polakiem, ale kazali mu być Żydem. Drugi myślał, że jest Polakiem, kazali mu być 

Niemcem. Nie wiedzieli, dlaczego tak być musi, ale wiedzieli, że ich babcie nie są winne, że nie pokłóciły się 
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wcale. Jest coś inaczej, ale jak jest naprawdę, dalej nie rozumieli, chociaż już byli na wojnie i już nie byli 

dziećmi.

Zapomniałem powiedzieć, że w domu, gdzie mieszkali jako mali chłopcy, był sklepik, a właścicielka 

tego sklepu miała dziewczynkę, która miała jasne włosy i niebieskie oczy, czy też ciemne i oczy, i włosy. Nie 

pamiętam, więc nie chcę pisać nieprawdy. To było przecież dawno. A może nie tak dawno, ale więcej niż 

dziesięć lat temu.

Chłopcy bardzo lubili  tę  dziewczynkę,  wiedzieli,  że  ona jest  Żydówką,  ale  o  tym nie  myśleli.  Nie 

obchodziło ich wcale. Była miła, wesoła i bawiła się z nimi, i mama jej tanio sprzedawała cukierki – nawet 

czasem częstowała ich bez pieniędzy cukierkiem, wiśnią albo małym piernikiem.

Powiedziano im, że nie wolno już ani kupować, ani bawić się, ani brać, ani dawać – nic – nic. Bo ojciec 

dziewczynki i mama, i brat, i ona – wszyscy byli i są Żydami.

A  najważniejsze,  że  obaj  podczas  wojny  zostali  pilotami  i  spotkali  się  podczas  wojny  wysoko 

w powietrzu  i  do  siebie  strzelali.  Nie  wiedzieli,  do  kogo  strzelają,  strzelali  przecież  do  nieprzyjacielskich 

samolotów.

I  trafili  obaj,  bo  celnie  strzelali.  Samoloty  spadły  objęte  płomieniami,  i  akurat  spadły,  kiedy  ta 

dziewczynka szła z ojcem za miasto, żeby kupić coś na wsi. – Rozumie się, że dziewczynka była duża.

Samoloty spadły na tego ojca Żyda i na Żydówkę.

I trzy wdowy płakały: jedna, której kazali być Żydówką, druga, której kazali być Niemką, i ta trzecia 

także, która była Żydówką i matką Żydówki, i żoną Żyda.

I już koniec mojej bajki. Ale nie koniec ich bajki. Ja więcej już nie wiem, ale oni wiedzą, bo zostały 

przecież  ich  dusze,  chociaż  spalili  się.  Bo dusze  są  ogniotrwałe  i  kiedy człowiek umiera,  dusza  jego bez 

aeroplanu i benzyny, i bez żelaznych kul leci wysoko, wyżej niż samoloty, do nieba.

Ich dusze wiedzą już teraz, jak jest, dlaczego tak było i jest – nie martwią się i są już teraz szczęśliwe. –  

I niepotrzebne są im nasze łzy, bo wiedzą, co będzie.

A będzie tak, że znów spotkamy się i będzie nam dobrze. […]

 …jedno słońce nam przyświeca, 
jeden grad niszczy nasze łany 

i jedna ziemia kryje kości przodków naszych.

Janusz Korczak
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Uczniowie Cieszkowianki na wystawie: 

Historia, mity i legendy miasta Poznania 

i regionu Wielkopolski

W środę, 10 października 2012r. uczniowie klas 6b i 6d SP2 udali się do Urzędu 
Wojewódzkiego  w  Poznaniu,  by  wspólnie  obejrzeć  wystawę  rzeźb  ukazujących 
wydarzenia  zamieszczone  w  legendach  i  historii  zarówno  Poznania,  jak  i  całej 
Wielkopolski. Zbiórka odbyła się o godz. 9:15, a kilkadziesiąt minut później byliśmy już 
pod urzędem. Dokładnie o godz. 10:00 obejrzeliśmy prezentację multimedialną, w której 
zamieszczone były informacje o rzeźbach i o ich twórcach, ale również o celu powstania 
owej wystawy. Gdy usłyszeliśmy już wypowiedzi wszystkich artystów, którzy przybyli na 
wystawę, by móc odpowiedzieć na nurtujące nas pytania, dotyczące ich tworów, historii 

i legend, mieliśmy okazję z bliska przyjrzeć się wszystkim 
dziełom i osobiście zadać pytania artystom. 

Uczestników  naszej  wycieczki  niezwykle 
zainteresowała  rzeźba  pt.  „Zryw robotniczy  1956”  pana 
Andrzeja  Kołodziejczyka,  z  którym  niestety  nie  miałam 
okazji  porozmawiać.  Dzieło  przedstawia  wydarzenie 
mające miejsce w Poznaniu, w czerwcu 1956 roku. Był to 
bunt poznańskich robotników, domagali się oni prawa do 
godnego  życia.  Nie  był  to  wyjątek walk  klasowych 
podejmowanych przez poznańskich robotników od końca 
II wojny światowej, przeciwko władzy.
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Mnie  jednak,  najbardziej  zaintrygowała 
rzeźba pt. „Halszka z Ostroroga” pani Marioli Kalickiej. 
Autorka  owego  dzieła  ukazała  Halszkę  na  baszcie,  w 
której  dziewczyna  przez  14  lat  mieszkała.  „Elżbieta, 
zwaną Halszką była  córką  Beaty Kościelskiej  i  kniazia 
Ostrogskiego Eliasza. Przyszła na świat 19 czerwca 1539 
roku, tuż po śmierci swojego ojca. Była ona dziedziczką 
wielkiej  fortuny,  ale  i  posiadała  niezwykłą  urodę.  W 
Szamotułach samotnie mieszkała w baszcie przez 14 lat. 
Po  śmierci  męża  w  1573  roku  wróciła  do  Ostroga”.- 
powiedziała pani Mariola, zapytana przeze mnie o żywot 
Elżbiety.

Opuszczając  to  miejsce,  w  głowach  przewracało 
nam się wiele myśli i pytań, dotyczących rzeźb i historii 
naszego  regionu.  Lecz  zapewne  większość  osób 
uczestniczących  w  wycieczce  może  śmiało  się  ze  mną  zgodzić,  iż  zanurzenie  się 
w sztuce,  legendach  i  historii  Wielkopolski,  było  czymś  wartym poznania.  Uczniowie 
klasy  6b  i  6d  mogą  uznać  wycieczkę  za  udaną,  a  wystawa  już  wkrótce  zostanie 
przeniesiona do Muzeum Opalińskich w Sierakowie.

              Jagoda Buchting, kl. 6b 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zapraszamy do przeczytania wiadomości o autorce powyższego artykułu

Nazywam  się  Jagoda  Buchting.  Uczęszczam  do  

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego,  

do  klasy  6b.  W  Luboniu  mieszkam  od  pierwszego  roku  

życia.  Od  niepamiętnych  lat  moją  pasją  były  zwierzęta  

i wszystkie nauki z nimi związane. Interesuje mnie głównie  

kynologia,  w  której  mieści  się  psi  behawioryzm,  ale  

również felinologia, która jest już odrębną dziedziną. Od  

niedawna  zaczęłam  interesować  się  koszykówką  oraz  

terrarystyką.  W  przyszłości  zamierzam  studiować  

weterynarię i ukończyć ten kierunek ze specjalizacją psów,  

kotów  oraz  zwierząt  futerkowych.  Jestem  szczęśliwą  

posiadaczką dwóch świnek morskich, Czu Czu i Ferbi. Są  

kochane, lecz bywają hałaśliwe. Mimo wszystko kocham je  

całym sercem!
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Ślubowanie klas pierwszych

Każdego roku w naszej szkole odbywa się ślubowanie klas pierwszych. 

Jest  to  jedno  z  najważniejszych  wydarzeń  w  dziejach  szkoły  podstawowej, 

podczas którego najmłodsi nasi koledzy zostają pasowani na ucznia. Tego roku 

pierwszoklasistom i zgromadzonym gościom uroczystość umiliła, klasa trzecia 

prezentując  ciekawe,  zabawne  i  taneczne  przedstawienie.  Po  uroczystym 

ślubowaniu,  pierwszoklasiści  odebrali  od  swoich  starszych  kolegów  z  klas 

szóstych błękitne koszulki z logo szkoły i słodki podarek. Na twarzach świeżo 

upieczonych uczniów malował się wyraz zadowolenia - nic w tym dziwnego.
Agata Doszla – Folek, kl. 6d
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Wyjazd do Czech w ramach projektu Socrates Comenius

15  października  2012r.  odbył  się  wyjazd  do  Czech,  który  został  sfinansfowany ze  środków  Unii 
Europejskiej w ramach międzynarodowego projektu Socrates Comenius. 

          Pierwszego  dnia  wyjechaliśmy z  Lubonia  i  po  8 
godzinnej  podróży  dojechaliśmy  na  miejsce.  Po  przyjeździe 
zostaliśmy  przydzieleni  do  rodzin,  u  których  mieszkaliśmy. 
Drugiego dnia zwiedzaliśmy szkołę, w której było wiele prac 
artystycznych  oraz  prace  dotyczące  projektu  Socrates.  Po 
zakończeniu zwiedzania, zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek, 
a  następnie  oglądaliśmy  prezentację  uczniów  ze  wszystkich 
krajów  biorących  udział  w  projekcie.  Po  jej  obejrzeniu 
mieliśmy  próbę  sztuki  Noah's  spaceship.  Trzeciego  dnia 
obejrzeliśmy  2  godzinną  prezentację  o  pobliskim  parku 
narodowym, następnie wystawiliśmy przygotowaną sztukę. Po 
tym fakcie wyjechaliśmy do parku narodowego Podyji,  gdzie 
zwiedzaliśmy  ruiny  zamku.  Czwartego  dnia  jeździliśmy 
ciuchcią  po  miejscowości,  w  której  znajdowała  się  szkoła. 

Podczas jazdy zatrzymywaliśmy się raz na jakiś czas i zwiedzaliśmy różne miejsca (rurociągi dostarczające 
wodę pitną do Znojmo, tamę połączoną z elektrownią oraz katakumby). Ostatniego - piątego dnia wyjechaliśmy 
i po ponad 10 godzinnej podróży dotarliśmy do Lubonia.

Filip Wesołowski, kl. 6d
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 „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa” – 

recenzja filmu oglądanego przez uczniów klasy 5b 

Film w reżyserii  Wiktora  Skrzyneckiego  pod  tytułem:  Felix,  Net  

i Nika  oraz  Teoretycznie  Możliwa  Katastrofa wszedł  na  ekrany  kin  28 

września  2012  r.  Wiktor  Skrzynecki  reżyser,  scenarzysta  i  operator  po 

ukończeniu studiów pracował jako operator  w warszawskiej  WFD. Autor 

wielu  filmów dokumentalnych.  Już  jako  reżyser  związał  się  z  Zespołem 

Filmowym  "Perspektywa",  gdzie  zadebiutował  kinowym  filmem 

fabularnym, współpracował także z Zespołem Filmowym "Dom".

Dużą  część  zdjęć  do  filmu:  Felix,  Net  i  Nika  oraz  Teoretycznie  

Możliwa  Katastrofa zrealizowano  w  MRU,  czyli  Międzyrzeckim  Rejonie  Umocnionym,  zwanym  też 

Umocnionym Łukiem Odry i Warty. To potężny zespół niemieckich bunkrów z lat 1934–1944, który obecnie 

w całości znajduje się w granicach Polski. 

Jest  to ekranizacja popularnej powieści dla młodzieży autorstwa Rafała Kosika.  Cykl składający się 

z dziewięciu tomów książek opowiadający o przygodach trójki gimnazjalistów, odniósł ogromny sukces na 

polskim rynku wydawniczym. Teraz drugi tom z cyklu jego powieści został zekranizowany.

Felix (Kamil Klier) to młody wynalazca, Net (Maciej Stolarczyk) interesuje się informatyką, a Nika 

(Klaudia Łepkowska)  ma zdolności  paranormalne.  Podczas  wakacji,  trójka przyjaciół  odbywa niesamowitą 

podróż w czasie. Towarzyszy im Manfred - program sztucznej inteligencji, stworzony przez zdolnego Neta. Na 
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swojej drodze bohaterowie konfrontują się z wieloma niebezpieczeństwami i trudnościami. Na szczęście dzięki 

swoim niezwykłym umiejętnościom oraz łączącej ich przyjaźni potrafią wspólnie rozwiązać każdy problem. 

Fenomen  Felixa,  Neta  i  Niki  polega  na  zaskakująco  dużej  ilości  efektów specjalnych,  jeśli  chodzi  

o polskie kino - mówi Stefania Cybulska, jedna z dystrybutorów filmu -  Około 75 proc. scen zawiera efekty  

specjalne,  które stworzyła  firma Lightcraft.  Obok „realnych"  bohaterów w filmie  występują  także  fikcyjne  

postacie.  Film „Felix,  Net i  Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa" wydaje się być bardzo ambitnym  

przedsięwzięciem. Jest  to pierwszy od lat  polski  film dla młodzieży,  przy czym ogromnym wyzwaniem było  

zekranizowanie powieści gatunku science fiction.

Podsumowując warto wybrać się na ten film, ponieważ jest ciekawy, ma szybkie tempo i ciekawy zwrot 

akcji. 

Hubert Soboń , kl.5b

Hubert Soboń jest często autorem tekstów w naszej gazetce. 

Kim on jest? Co lubi? Czym się interesuje?

Tym razem Hubert pisze o sobie.

Uczęszczam do klasy 5b w Szkole Podstawowej nr 

2 w Luboniu. Moimi zainteresowaniami są geografia, 

historia  i  piłka  nożna.  Geografie  lubię,  ponieważ 

można  w  niej  znaleźć  bardzo  dużo  ciekawostek 

związanych  z  różnymi  kontynentami  Ziemi.  Moim 

drugim  zainteresowaniem  jest  historia,  ponieważ 

można się dowiedzieć wielu interesujących wydarzeń 

na przykład związanymi z historią Polski. 

Uczęszczam również do klubu piłkarskiego Stella 

Luboń który istnieje już 90 lat. Moim marzeniem jest 

granie w drużynie piłkarskiej FC Barcelona, która jest 

najlepszym klubem na świecie.
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N a s z e   p a s j e

Taaaaaaaka ryba !
Wędkowanie zaczęło mnie interesować od 2007 roku.  Pierwszy raz pojechałem nad 

Wartę z tatą. Drugi raz pojechaliśmy na Dąbrowę i tam złowiłem dwie płotki oraz okonia. 

Jeździłem  zawsze  z  tatą,  który  też  bardzo  lubi  łowić  ryby.  Moim  największym 

osiągnięciem jest złowienie karpia, który miał 8 kg. Choć bardzo się cieszyłem, że taką 

rybę udało mi się złowić, to wypuściłem ją do wody. W tym roku na ryby jeżdżę rzadko, 

ale nadal lubię je łowić.

Karol Kaźmierczak z kl. 4a ze złowionym przez siebie karpiem
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Przygody w siodle
     Swoją przygodę z jazdą konną zaczęłam już bardzo dawno, a mianowicie w przedszkolu,  
wtedy  w  większości  jeździłam jeszcze  na  lonży.  Rzadko  zdarzało  się,  że  jeździłam sama. 
Wówczas moim ulubionym konikiem był Kuba, koń polski. Jak wiadomo  przedszkole nie trwa 
wiecznie, kiedyś  trzeba iść do szkoły.  
     Jak podejrzewałam, nastała długa przerwa w jeździe konnej. Zastanawiałam się co dalej 
będzie. Czy jeszcze kiedykolwiek wsiądę na konia?  Miałam głęboką nadzieję, że tak. 

     Szansa na powrót do pasji nadarzyła się w 2011 roku, 
na wyjeździe wielkanocnym. Gdy z balkonu zobaczyłam 
stajnię, krótko mówiąc „oszalałam”, musiałam tam iść. Po 
jeździe okazało się, że organizują tam także obóz, na który 
niedługo potem pojechałam.      
     Po obozie jeżdżę już systematycznie w stajni, którą 
znalazłam  w  moich  okolicach.  Pierwszy  galop,  teren, 
przeżyłam  właśnie  tam.   Teraz  dążę  do  doskonalenia 
swoich umiejętności, a już 3 listopada pojadę na pierwsze 
poważne 
zawody w moim 
życiu.

Magdalena 
Skorlińska, 

kl.5b
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Przyłapani na czytaniu
 Jeśli z czterech jedne otworzysz przypadkiem, 

                        z czterech trzecie wskażą motto, 
               z czterech dwoje zaprowadzi na śmierć, 

                    a jeden z czterech – poprowadzi na dół.  
Ulysses Moore 

Wrota  czasu  to  książka,  która  od  początku  mnie 
zafascynowała.  Jest  to  pierwsza  część  sagi  – 
fantastycznych  powieści  dla  młodzieży  lubiącej  przygody, 
tajemnice i  zagadki,  czyli  pokolenia  młodych ludzi,  którzy 
nie przepadają za nudą i stagnacją.  Seria Ulysses Moore, 
której  autorem  jest  Pierdomenico  Baccalario,  składa  się 
z 12 tomów, a ilustracje do niej są dziełem Iacopo Bruno. 

Autor  Wrót  czasu urodził  się  6  marca  1974  r. 
w miasteczku  Acqui  Terme.  Pochodzi  on  z  Włoch, 

z wykształcenia jest prawnikiem i tworzy literaturę głównie dla młodzieży. Napisał on wiele serii 
z powieściami, a są to m.in.: Ulysses Moore, Century, Will Moogley. Agencja Duchów oraz Na 
tropie sensacji. Wydał także wiele pojedynczych książek: „ Cyboria ”, „ Przebudzenie Galena ”, 
„ Dziennik zakochanej nastolatki ”, „ Biblia w 365 opowiadaniach ” oraz  „ Kod Królów ”. 
Inspiracji  do tworzenia bohaterów swoich książek szukał  wśród przyjaciół  i  znajomych, więc 
większość  postaci  z  serii  „Ulysses  Moore”  poznał  kiedyś  w  swoim  prywatnym  życiu, 
a pierwowzorem Jasona, jak twierdzi, jest on sam.

Wrota czasu to pierwsza powieść  sagi,  która  opowiada o  trójce  dzieci:  Jasonie,  Julii 
i Ricku. Bliźnięta Julia i Jason Covenant przeprowadzają się z Londynu do Willi Argo w małej 
wiosce  Kilmore  Cove  w  Kornwalii.  Wraz  z  rodzicami  wprowadzają  się  do  ogromnego  domu 
strzeżonego przez ogrodnika Nestora. Wcześniej dom ten zamieszkiwał tajemniczo zaginiony 
Ulysses Moore wraz z małżonką. Dzieciom wydaje się, że dom ten jest nawiedzony przez ducha 
starego właściciela. Postanawiają więc stawić czoła zagadkom, które kryje przed nimi Willa Argo. 
Podczas nieobecności rodziców rodzeństwo i ich przyjaciel Rick Banner odkrywają tajemnicze 
drzwi, których nie mogą otworzyć. Ciekawość sprawia, że dzieci decydują się otworzyć je za 
wszelką cenę …

Utwór ten skierowany jest do młodzieży w wieku 12-14 lat. Akcja rozgrywająca się w tej 
książce jest niezwykle zaskakująca i dzieje się bardzo szybko. Warsztat pisarski autora jest 
zaś  dostosowany  do  poziomu  intelektualnego  potencjalnego  młodego 
odbiorcy.  Język  jest  zatem  zwykły,  potoczny,  zrozumiały,  a  więc  taki, 
jakiego  używamy  na  co  dzień.  Moim  zdaniem  książka  ta  jest  w  stanie 
zadowolić  najbardziej  wybrednego  czytelnika.  Umiejscowiona 
w surrealistycznym  świecie  dotyka  przyziemnych,  ale  ważnych  dla  nas 
spraw.  Bawi,  uczy i  zaskakuje.  Dzięki  niej  można oderwać się  od szarej 
rzeczywistości i przenieść do świata magii i niesamowitych przygód.

Brygida Szymańska, kl. 6b
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N o w i   d z i e n n i k a r z e
Nazywam  się  Martyna  Michalak  i  chodzę  do  klasy  4b. 

W poprzednich latach poza nauką chodziłam na pływalnię i aikido 

–  sztukę  walki  samoobrony.  Słowo „aikido”  oznacza  w języku 

japońskim „droga równowagi”.  W tym roku szkolnym spróbuję 

swoich sił jako dziennikarka „Inter – Odgłosów z Cieszkowianki”. 

Abyście  lepiej  mnie  poznali  pokrótce   opowiem Wam – 

drodzy Czytelnicy – o sobie. Od zawsze lubiłam zwierzęta. Gdy 

jechałam na  wieś  do  wujka  kręciło  się  ich  pełno  koło  mnie  – 

pieski,  kotki,  małe  kaczuszki.  Od  piątego  roku  życia  prosiłam 

moich rodziców, aby kupili mi jakieś zwierzątko. Przez cztery lata 

nie mogliśmy zadecydować. Mama nie chciała dużego psa, tata małego. Brat uczulony jest na 

sierść  chomika.  Kota  rodzice  nie  chcieli,  bo  podrapałby  meble.  Rybki  mogłyby  być,  ale 

w końcu stwierdziłam, że nie da się ich przytulić i pogłaskać. Miniaturkę – królika miała moja 

ciocia i widziałam, jak urósł i zmienił się w giganta (takiego potwora nie chciała znowu mieć 

moja mama). W końcu, gdy przyszedł dzień moich dziewiątych urodzin, rodzice pozwolili mi 

za zaoszczędzone pieniądze kupić świnkę morską, klatkę, wiórki i jedzenie dla niej. Kiedyś 

opiszę Wam jej dwudniową ucieczkę. Bardzo ją lubię. Jest sympatycznym zwierzątkiem, które 

co rano wita się ze mną charakterystycznym świstem. Nie jestem w stanie o niej zapomnieć, bo 

gdy jest głodna też mnie woła: „ No, Martynko, czekam na swoje jedzonko”.

Myślę, że spodobają się Wam moje komentarze i wywiady, które napiszę.
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