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Pismo uczniów Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie 

Nr 3,   rok szkolny  2016/2017;  cena; 1 zł 

                      Od redakcji 

Witamy w wiosennym wydaniu naszej gazetki. Mamy nadzieję, że również 

ten numer Wam się spodoba, podobnie jak ostatnie styczniowe wydanie, 

które zostało rozprowadzone w 65 egzemplarzach! To prawdziwy sukces 

wydawniczy! Natomiast dla nas, redaktorów gazetki, to wielka satysfakcja, 

że tak chętnie sięgacie po nasze szkolne pisemko. 

A co znajdziecie w ,,BT'' teraz? Przede wszystkim garść wiadomości i 

aktualności z życia szkoły. 

W związku z obchodami 100-lecia naszej szkoły przeczytacie kolejny artykuł 

o historii naszej szkoły i wywiad z panią dyrektor, Hanną Celedą w 

rubryce ,,Bliskie Spotkania”. Warto też 

przeczytać wspomnienia o naszej szkole z 

ust tych, którzy kiedyś do niej chodzili. 

Uważnie czytajcie, bo te wiadomości 

przydadzą się do konkursu wiedzy o historii 

naszej „Dwójki”, który odbędzie na początku 

maja, a jego rozstrzygnięcie nastąpi podczas 

obchodów Dnia Patrona Szkoły.  

W naszej sondzie przeczytacie, dlaczego 

lubimy Święta Wielkanocne. Jak zwykle nie 

zabraknie Humoru Szkolnych Zeszytów i wiosennych dowcipów . 

Przypominamy też , że w kolorze nasza gazetka , jak i jej poprzednie wydania, 

dostępna jest na stronie internetowej szkoły: sp2.sochaczew.pl 

Zapraszamy do lektury. Redakcja „BT”  

 

………………………………………………………………………………      
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 Występ  Łódzkiego  

Duetu Fortepianowego 
14 marca we wtorek w naszej szkole gościł Łódzki Duet 

Akordeonowy. W jego składzie występowali prawdziwi wirtuozi 

akordeonu, czyli Zbigniew Sobieraj i Kazimierz Barasiński. 

Muzycy w przystępny, chwilami humorystyczny sposób, 

zaprezentowali najbardziej znane utwory muzyki klasycznej Bacha, 

Mozarta czy Paganiniego. Oprócz tego wprowadzili uczniów w tajniki gry na akordeonie, pokazując jego możliwości, 

a przy tym sprawdzali też wokalno- muzyczne umiejętności zgromadzonych na sali słuchaczy. Przypomnieli  

podstawowe zagadnienia z muzyki i wiedzy na temat tańców ludowych. Nie zabrakło też utworów mniej poważnych, 

takich jak „Pociąg” B. Volmera czy „Flick- Flack A. Vossena. 

Wielkim atutem występu akordeonowego duetu był świetny kontakt z publicznością przeplatany żartami i zabawnymi 

dialogami.  

Koncert ten to świetna lekcja muzyki połączona z zabawą, dowcipem, która pokazała, że muzyki poważnej może 

słuchać każdy, nie tylko jej wytrawni znawcy. Red. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

           Wyniki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego 
W piątek 24 marca uczniowie klas IV- VI 

przystąpili do recytatorskich zmagań. W 

szkolnym etapie Małego Konkursu 

Recytatorskiego wzięło udział 21 uczniów. 

Czworo najlepszych recytatorów  reprezentowało 

naszą szkołę w eliminacjach powiatowych w  

sochaczewskim MOK-u  6 kwietnia. 

 W konkursie szkolnym I miejsce zajęła 

Maja Ert- Eberdt z Va (  M. Chotomska „Kurczę 

blade”), II miejsce - Amelia Romanowska z VIa 

 

 (Z. Herbert „Podróż do Krakowa”) i Julia Cieślak z VIb (L.J. Kern „Co robić, aby być dobrym psem”), III miejsce- 

Aleksandra Starbała z VIa (L.J. Kern „Psina”) 

Wyróżnienia zdobyli: Wioletta Tondera z IVa, Zuzanna Rauzer z IVb,  Julia Duplicka z Vb, Hanna Kiljan z 

VIa i Weronika Janiszewska z VIb. 

Milo nam poinformować, że w  eliminacjach powiatowych, które odbyły się 6 kwietnia wyróżnienie zdobyła 

Amelia Romanowska z klasy VIa. Gratulujemy sukcesu. Red. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

            Spotkanie z Policją 
30 marca uczniowie klas IV – VI wzięli udział w spotkaniu  

z przedstawicielami Policji na temat zagrożeń związanych z korzystaniem  

z Internetu.  

Przypomniano o tym, aby korzystając z portali społecznościowych, nie 

podawać żadnych danych osobowych, nie nawiązywać nowych znajomości 

i nie informować o swoim prywatnym życiu. Mówiono też o zagrożeniach 

związanych z niektórymi grami krążącymi w Internecie jak np.: „Niebieski wieloryb”, czy „Zostań wróżką ognia”. 

Uświadomiono dzieciom, że wypełnianie zadań związanych z tymi grami jest bardzo niebezpieczne i zagraża ich 

zdrowiu , bezpieczeństwu, a nawet życiu. Podobne spotkanie odbyło się również dla rady pedagogicznej i rodziców.  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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                         Telewizja od kuchni 
20 marca szóstoklasiści wraz z opiekunami wzięli udział w niecodziennej 

wyprawie do naszej stolicy.  

Pierwszym jej punktem był Pałac Nauki i Kultury, jak do tej pory najwyższy 

budynek w Warszawie. To właśnie po wjeździe windą na 32 piętro mogliśmy 

podziwiać panoramę naszej stolicy. Mimo niesprzyjającej aury, Warszawa osnuta 

mgłą i chmurami, prezentowała się pięknie. 

Gwoździem programu była wizyta w gmachu Telewizji Polskiej przy 

ulicy Woronicza.  

To tam zapoznaliśmy się z techniczną stroną pracy w telewizji. Dowiedzieliśmy 

się, jakie zadania stoją przed reżyserem programu, oświetleniowcem, operatorem 

dźwięku czy charakteryzatorem. Skomplikowana aparatura, którą mogliśmy 

oglądać w studio telewizyjnym, uświadomiła nam, że praca w telewizji nie należy 

do łatwych.  

Jednak najwięcej dostarczyło nam oglądanie studiów nagraniowych do takich 

programów jak: „Pytania na śniadanie”, „Jaka to melodia” czy „Dzień dobry, 

Polsko”.  

Niezwykłe wrażenie zrobił na nas nowy, cały ze szkła, gmach TVP, w którym z 

biciem serca spacerowaliśmy po szklanych podłogach, przez które widać było to, 

co działo się piętro niżej. 

Na zakończenie zwiedziliśmy Muzeum Telewizji Polskiej, które uświadomiło 

nam, jak wielki nastąpił postęp techniczny na przestrzeni ostatnich lat. Niektórzy 

śmiali się, oglądając dawne, pierwsze telewizory czy toporne, ogromne kamery, 

które służyły do nagrywania programów tylko i wyłącznie „na żywo”, bez żadnych 

powtórek. Podziwialiśmy też kostiumy ze znanych filmów czy kukiełki ze starych 

dobranocek. Wśród nich rozpoznaliśmy Kulfona, żabę Monikę, a nasza 

wychowawczyni miała łzy w oczach, gdy oglądała pacynki z najstarszej dobranocki TVP pt. „Jacek i Agatka”. 

Ostatnią atrakcją była ścianka, przy której, jak prawdziwi celebryci, robiliśmy sobie zdjęcia. 

Podczas wycieczki spotkaliśmy też wiele znanych osób, na przykład piosenkarza, Zbigniewa Wodeckiego, aktorkę 

Olgę Bończyk oraz kilku znanych dziennikarzy. 

To była ciekawa wycieczka, po której wielu z nas nabrało przekonania, że w przyszłości będzie pracować w telewizji. 

Mamy nadzieję, że te marzenia się spełnią. 

                                                                                                    Weronika Janiszewska i  Andżelika  Babiuch  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    Mini Euroland inspiruje naturą!!! 

W ogólnopolskim konkursie na wykonanie zielnika ( pod patronatem Ministra 

Edukacji Narodowej- pani Anny Zalewskiej ) wyróżnienie w kategorii klas 4-6 

otrzymał uczeń naszej szkoły Kacper Chmura 

 z klasy 5a.  

Kacper wykazał się niezwykłą kreatywnością i w szczególny sposób zaangażował się w 

tworzenie swojego zielnika. 

Gorąco gratulujemy!!!    

 

……………………………………………………………………………………. 
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          W rytmie rocka                        
27 marca 2017r.  w Gimnazjum Nr 2  z Oddziałami 

Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły 

odbył się III Powiatowy Konkurs Muzyczny „W rytmie rocka”. 

Wzięły  w nim udział w kategorii soliści klas IV-VI dwie nasze 

reprezentantki: Amelia Ratajczak z  Va i Maja Barciak z IVb. 

Amelia zaśpiewała piosenkę Ewy Farnej „Cicho”, a Maja wykonała 

trudny utwór Agnieszki Chylińskiej „Winna”.  
Poziom konkursu był bardzo wysoki, a jury miało naprawdę trudne zadanie. 

 Wśród uczniów klas IV- VI , I miejsce zajęła Maja Barciak. Jurorów i publiczność zachwycił nie tylko jej głos, ale 

wdzięk i swoboda na scenie. Gratulacje! A co o swym sukcesie mówi Maja? „Byłam bardzo zestresowana .Po 

ogłoszeniu wyników okazało się,  że zajęłam pierwsze miejsce! Nie mogłam w to uwierzyć! Ogromnie się cieszyłam, 

wszyscy bili mi brawa i gratulowali. Mam nadzieję, że za rok znów wezmę udział w tym konkursie”. Red. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..                               

Skołowany weekend 
W ramach współpracy z wyższymi uczelniami, a 

konkretnie z Politechniką Warszawską, chętni 

uczniowie z klas IV-VI wzięli udział  w sobotę 1 

kwietnia w Festiwalu Nauki 

 pod hasłem „Skołowany weekend”. Program 

skierowany jest do uczniów wszystkich typów 

szkół z Warszawy i okolic.  

Ma na celu zainteresowanie młodzieży różnymi 

dziedzinami nauki, poszerzenie wiedzy, a przede 

wszystkim przekazanie jej w wyjątkowy, zrozumiały i 

interesujący sposób. Taki też był wykład połączony  

z multimedialną prezentacją na temat tego, jak powstają wielkie akwaria, w których możemy podziwiać faunę i florę 

mórz i oceanów, a także, jak tworzyć małe, domowe akwaria i jak o nie dbać. 

Po wyjściu z wykładu każdy mógł zwiedzić wydział politechniki oraz porozmawiać ze studentami przy słodkim 

poczęstunku. Na zakończenie  uczestnicy warsztatów dostał pamiątkowe gadżety: długopisy, ołówki czy znaczki 

odblaskowe.  

Potem, korzystając z pięknej wiosennej pogody, udaliśmy się na spacer po warszawskiej Starówce. Uczniowie 

podziwiali gmach Zamku Królewskiego, stare kamieniczki, Rynek Starego Miasta, pomnik warszawskiej Syrenki czy 

kolumnę Zygmunta. Wszystkim podobał się gwar i ruch panujący 

na Starym Mieście, gdzie można było podziwiać różnorodne 

pokazy, od break-dance po nostalgiczne występy grajków 

śpiewających stare warszawskie piosenki. Po drodze, na 

Krakowskim Przedmieściu, obejrzeliśmy Pałac Prezydencki, 

odwiedziliśmy też Grób Nieznanego Żołnierza. Wizytę w 

Warszawie zakończyliśmy, jak zwykle każdą wycieczkę,  w 

restauracji Mc Donald’s. 

To była ciekawa wyprawa, która dostarczyła wszystkim jej 

uczestnikom wiele wrażeń i pozytywnych emocji.                                                                                

Redakcja „Bez Tytułu” 

……………………………………………………………………………… 
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                   „List do…”- 

uroczyste podsumowanie 

W czwartek 6 kwietnia odbyło się uroczyste  

podsumowanie II edycji  Powiatowego 

Konkursu „List do…” 
W tym roku adresatem listów byli nauczyciele, 

bez których istnienie szkoły trudno sobie 

wyobrazić. Po drugiej stronie zaś najważniejsi,  

uczniowie, którzy świetnie widzą wady i zalety 

współczesnej szkoły, a przy tym dostrzegają 

wysiłek i trud pracy nauczycieli. 

Dlaczego akurat listy do nauczycieli? Nasza szkoła  obchodzi w tym roku niezwykłe święto, a mianowicie 100- 

lecie istnienia. Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić, co ciekawego na temat nauczycieli, ich relacji z uczniami, 

problemów szkoły, jej zalet i wad, sądzą uczniowie. Okazało się, że ciężka praca nauczycieli jest doceniana przez 

uczniów, a na wady szkoły uczniowie mają wspaniale lekarstwa. Mają też świetne pomysły na wprowadzenie zmian 

w szkole, które nie tylko mogą urozmaicić proces zdobywania wiedzy, ale zaangażować uczniów w pomaganie 

innym.  

Na  II edycję konkursu „List do…” wpłynęły 43 listy do nauczycieli z 7 szkół podstawowych w powiecie 

sochaczewskim. Są to: Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim, szkoły podstawowe z Brochowa, Wyczółk, Rybna 

oraz  szkoły z Sochaczewa, czyli SP nr 3, SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz nasza szkoła. 

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Hanna Celeda. 

Potem Amelia Ratajczak i Maja Barciak pięknie zaśpiewały piosenkę Skaldów „Medytacje wiejskiego listonosza”. 

Kolejnym punktem programu było przedstawienie trzech najlepszych, nagrodzonych listów przez uczennice  

z klasy VIb. Najważniejszym jednak momentem było wręczenie dyplomów i nagród wszystkim nagrodzonym  

i wyróżnionym autorom listów. Ponadto każdy z uczestników otrzymał specjalne wydanie naszej gazetki „Bez 

Tytułu” z tekstami wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych listów. 

Za wsparcie i opiekę nad konkursem dziękujemy pani dyrektor, Hannie Celedzie, za piękną dekorację - pani 

Katarzynie Milczarek, za oprawę muzyczną- pani Katarzynie Proch oraz uczniom klasy VIb za pomoc  

w organizacji i przygotowaniu sali na tę uroczystość.  

Najlepsze prace z etapu szkolnego przeczytacie w dziale na kolejnych stronach gazetki..                 

                                                                                                           J.M. i E.C.- organizatorki konkursu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                           Najlepsze listy- etap szkolny 
I miejsce:Amelia Ratajczak, kl. Va, list do wychowawczyni, pani Anny 

Nicewicz- Figat 

                       Droga Pani Aniu!  

Na wstępie mego listu pragnę Panią serdecznie pozdrowić i podziękować  za 

wszystko, co Pani dotąd dla nas zrobiła. 

Do napisania tego listu przyczyniła się pani Justyna, ucząca nas języka 

polskiego. (…) Od razu pomyślałam o Pani. 

Zacznę od tego, iż jestem trochę rozczarowana i bardzo żałuję, że nie będzie nas 

Pani dalej uczyć języka angielskiego oraz pełnić (cd.str.6) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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                                             Najlepsze listy- etap szkolny(cd. ze str.5) 

obowiązków wychowawczych w naszej szalonej klasie. 

Chciałabym, aby ten list był wyrazem wdzięczności i poszanowania za trud, cierpliwość i wychowanie oraz za 

okazane serce przez prawie dwa lata. Jest Pani wspaniałą osobą. Bardzo mi bliską. Lekcje prowadzone przez Panią 

były bardzo ciekawe i przyjemne, dostarczały wielu wrażeń i satysfakcji. Trudne słówka i zwroty, których Pani nas 

nauczyła, na zawsze zostaną w naszej pamięci. 

Dziękuję również za wspólne wycieczki, imprezy szkolne, które, moim zdaniem,  dzięki  Pani były świetne, a lekcje 

wychowawcze prowadzone przez Panią były zawsze przemyślane, mądre i pouczające. 

       Na zakończenie tego listu, chciałabym z całego serca w imieniu swoim oraz całej naszej klasy serdecznie 

podziękować. Mimo trosk, zmartwień i kłopotów, myślę, że będzie nas Pani mile wspominać. 

       Za wszystko szczerze i gorąco dziękuję. Życzę dużo zdrowia i uśmiechu na każdy dzień. Szczęścia w życiu 

osobistym i zawodowym.  

                                             Zawsze pamiętająca, Amelia Ratajczak 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II miejsce:  Kacper Chmura kl. Va , list pisany wierszem do wychowawczyni, pani Ewy Winkler 

 Droga Pani Ewo ! 

 Piszę do Pani 

Cały zalany łzami... 

Straszna rzecz mi się śniła, 

Mnóstwo jedynek mi Pani wstawiła. 

Ze strachu całą noc nie spałem, 

Wciąż o tych ocenach myślałem. 

Na szczęście, gdy rano mnie mama zbudziła, 

Okazało się że to sen, nie jawa była. 

Odetchnąłem z ulgą przeogromną, 

Że na semestr nie będę głową niemądrą... 

Postanowienie po tym śnie się zrodziło, 

Codziennie będę tak śnił, żeby przyjemnie mi się budziło, 

Oczywiście o oceny również zadbać postanowiłem, 

Żeby nie żałować że jawę ze snem utożsamiłem. 

Kończę już ten list wierszem pisany 

Musiałem się z Panią podzielić swoimi przemyśleniami                     Pozdrawiam, Kacper Chmura  

…………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                    

III miejsce Artur Leonowicz, kl. VIb, list do wychowawczyni, pani Elżbiety Cieślak 

 Szanowna Pani Elżbieto!  

 Na wstępie tego listu pragnę Panią serdecznie pozdrowić. Od paru dni chodzi 

mi po głowie myśl, aby podzielić się swoimi refleksjami  i podziękować, 

dlatego odważyłem się napisać ten list. Nigdy nie przepadałem za lekcjami 

języka polskiego, uważałem ten przedmiot za moją  „piętę Achillesa”. To 

Pani sprawiła, że uwierzyłem w swoje siły, przekonała mnie Pani do 

literatury. Próbuję teraz swoje zamiłowanie przekazać kolegom i koleżankom  

z klas młodszych, czytając im w wolnej chwili. 

 Pragnę też nadmienić, iż dzięki Pani, gramatyka stała się dla mnie 

zrozumiała. 

 Dziękuję za wiarę we mnie, która sprawiła, że odważyłem się wystartować w konkursie recytatorskim,  mimo że 

zawsze sceptycznie byłem nastawiony do tego typu wystąpień, gdyż obawiałem sie porażki 

 Na tym kończę ten list i dziękuję za wszystko.     Pozdrawiam, Artur Leonowicz                                                                                                       

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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      Wywiad z panią dyrektor,  

          Hanną Celedą 

-W związku z obchodami 100-lecia szkoły chciałybyśmy zapytać Panią o 

to, jakie są związane z tym plany i co będzie się działo w związku z tym 

wydarzeniem w naszej szkole? 

-Plany są bardzo ambitne, a przy tym ciekawe. Przede wszystkim zbieramy 

od naszych byłych uczniów i osób związanych ze szkołą pamiątki i 

wspomnienia.  Udostępniliśmy specjalny adres mailowy:  

stulecie dwójki@gmail.com. na który można przesyłać swoje 

wspomnienia, zdjęcia czy skany dokumentów. 

 

Planujemy też nakręcić film o historii naszej placówki  

„Od kałamarza po komputer”. Ukazują się kolejne 

artykuły w sochaczewskiej prasie o naszej „Dwójce”. 

Uczniowie będą mogli sprawdzić swoja wiedzę o szkole, 

biorąc udział w konkursie o historii szkoły, uczestnicząc 

we wspólnym czytaniu utworów naszej patronki, Marii 

Konopnickiej. Będzie też konkurs międzyszkolny na 

stworzenie prezentacji multimedialnej o naszej patronce. 

Chcemy też zorganizować grę miejską z udziałem uczniów 

z innych szkół, a także podczas festynu szkolnego z okazji 

Dni Rodziny zaprosimy uczniów do gier i zabaw naszych 

dziadków i rodziców. Główne jednak obchody odbędą się 

w przyszłym roku szkolnym w listopadzie. Warto dodać, 

że patronat nad obchodami objął burmistrz naszego miasta. 

 - Wiemy, że funkcję dyrektora  naszej szkoły pełni  Pani od 

bardzo dawna. Jak  czuje się Pani w tej roli? 

- Nie jest to łatwa praca, wymaga wiele poświęcenia i 

uwagi, ale daje wielką satysfakcję. Kiedyś do naszej szkoły 

uczęszczało 1000 uczniów,  teraz jest ich około 300. Na 

przestrzeni lat mojego dyrektorowania zaszło dużo zmian, 

ale zawsze starałam się polepszać warunki pracy w naszej 

szkole, a co za tym idzie podnieść efektywność 

nauczania. Widać to  po sukcesach naszych uczniów, po tym 

z jaką sympatią wspominają naukę w niej absolwenci naszej 

szkoły.  

Szkoła cały czas pięknieje, zmienia swój wygląd. Co roku, 

w miarę możliwości finansowych, remontujemy kolejne sale 

lekcyjne, wymieniamy podłogi. W salach znajdują się 

laptopy, projektory multimedialne, jest stały dostęp do 

Internetu, przez co lekcje są urozmaicone i nowoczesne. 

Mamy również dziennik elektroniczny, jako pierwsza szkoła 

w mieście, dzięki czemu każdy rodzic i uczeń ma dostęp do 

niego w każdej chwili. 

 

Prężnie działa szkolna stołówka, kuchnia, gdzie dzieci 

otrzymują pyszne i zdrowe posiłki Ponadto korzystają z 

programu „Szklanka mleka” czy „Owoce w szkole”, a w 

automacie na dolnym holu można zamiast niezdrowych 

słodyczy kupić  soki, wodę czy zdrowe przekąski. 

W ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 

szkoła zyskała dwa piękne obiekty sportowe: boisko do piłki 

ręcznej wraz z siłownią zewnętrzną oraz nowoczesne boisko 

do piłki nożnej z bieżnią lekkoatletyczną. W tym miejscu 

pragnę podziękować wszystkim, którzy głosowali na nasze 

projekty w SBO. 

Prężnie działa też szkolna biblioteka, świetlica, a każdy 

uczeń może też liczyć na pomoc i opiekę szkolnej 

pielęgniarki. 

- Co na przestrzeni tych lat najbardziej utkwiło Pani w 

pamięci? 

- Na pewno uczniowie z klas, w których byłam 

wychowawczynią. Na zawsze zostaną w moim sercu, a 

sukcesy moich uczniów i te małe, i te większe z łezką w oku 

wspominam do dziś.  

Właśnie według mnie, to jest najważniejsze. Naszą szkolną 

specjalnością w sporcie są rugby, koszykówka i 

lekkoatletyka, ale jest też wiele sukcesów w innych 

dziedzinach. W ubiegłym roku mieliśmy laureata w 

wojewódzkim kuratoryjnym konkursie z języka polskiego, 

był nim Adam Milczarek. Mamy też wiele nagród i 

wyróżnień w konkursach matematycznych, przyrodniczych, 

plastycznych, recytatorskich, plastycznych czy muzycznych. 

Sukcesy naszych uczniów na różnych szczeblach są dla nas, 

dla mnie, wielką radością i dumą. 

W szkole, jak wiecie od lat, a konkretnie od 1993 roku, 

regularnie jest wydawana szkolna gazetka „Bez Tytułu”, 

laureatka wielu konkursów dziennikarskich, która od lat na 

bieżąco upamiętnia wszystkie szkolne wydarzenia i rozwija 

wśród  uczniów dziennikarskie pasje. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISK 

Warto wspomnieć o tym, że na przestrzeni lat, kiedy jestem 

tu dyrektorem, szkoła uzyskała liczne certyfikaty: „Szkoła z 

klasą”, „Szkoła odkrywców talentów”, „Jakość ewaluacji 

wewnętrznej”, „Szkoła doskonaląca się”, „Szkoła gotowa na 

TIK”, „Miejsce przyjazne seniorom”, „Wiarygodna szkoła”, 

”Bezpieczna szkoła” , „Akademia bezpiecznego Puchatka”. 

Byliśmy też współtwórcami kampanii „Postaw na rodzinę”, 

uzyskaliśmy certyfikat edukacyjny „Technologie cyfrowe, a 

rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka” i „Zachować 

trzeźwy umysł”. Muszę jeszcze wspomnieć, że w ramach 

projektu MEN „Radosna szkoła” jako pierwsi w mieście 

otworzyliśmy plac zabaw dla najmłodszych uczniów, 

cieszący się wśród nich ogromną sympatią. 

- Co jeszcze ciekawego dzieje się w szkole? 

- Oj,  dużo. Organizujemy Wiosenne Spotkania 

Świetlicowe, Miejski Konkurs Przyrodniczy, Dni Otwarte 

Szkoły, Biennale Sztuki, Festyny Rodzinne. We współpracy 

z przedszkolami od lat realizujemy projekt „Cztery Pory 

roku. Dużym powodzeniem cieszy się konkurs literacki 

„List do…”. Miłym akcentem przed zakończeniem roku jest 

„Gala Mistrzów”, na której nagradzamy uczniów, którzy 

osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dziedzinach. Powód 

do dumy mają wtedy także ich rodzice i nauczyciele, 

współtwórcy tych sukcesów. 

- Co sprawiło, że została Pani nauczycielką ? 

-  Od dziecka o tym marzyłam. Zawsze bawiłam się w 

szkołę z dziećmi na moim osiedlu. Dążenie do celu 

zaowocowało. Nie żałuję swojego wyboru, lubię swoją 

pracę. 

- Co jest najtrudniejsze w pracy nauczyciela, dyrektora 

szkoły, a co najlepsze? 

- Najtrudniejsze jest to, gdy nie ma współpracy z uczniami, 

kiedy nie chcą sie uczyć, nie mają ambicji. Większość 

jednak wie, że nauka to podstawa, że trzeba się uczyć. 

Kierowanie szkołą, a jeszcze z takimi tradycjami nie jest 

łatwe! Ciągle jest się porównywanym z poprzednikami i 

ocenianym, ale pomaga tu doświadczenie i wiedza. Zawsze 

się starałam, żeby w szkole działo się coś ciekawego i żeby 

zmieniała się na lepsze. W szkole mamy, jak już 

wspominałam, nowoczesny sprzęt  w każdej klasie. To 

niewątpliwie uatrakcyjnia proces dydaktyczny i zachęca 

uczniów do nauki i własnych poszukiwań. 

Trudne w pracy dyrektora jest zmaganie się z problemami 

finansowymi. Wiele zadań rzeczy można by zrealizować, 

ale nie ma na nie środków.  

- Jak się zmieniła szkoła na przestrzeni lat, kiedy Pani w 

niej pracuje? 

- Szkoła zmienia się nieustannie. Zacznijmy od rady 

pedagogicznej, której skład się zmienia, ale wielu 

nauczycieli, jak ja, pracuje w niej od lat. Kiedyś w szkole 

było o wiele więcej uczniów, nawet około tysiąca w okresie 

wyżu demograficznego w latach sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych. Był też taki czas, od 1999, kiedy nasza 

szkoła mieściła się w dwóch budynkach. Klasy młodsze w 

budynku po Domu Kultury w Boryszewie, a klasy starsze tu, 

przy ulicy 15. Sierpnia.  

Zanim przyjęliśmy na patronkę szkoły Marię Konopnicką, 

wcześniej jej patronem  był generał Karol Świerczewski 

„Walter”. Ważne, że nasza szkoła wciąż pięknieje, jest coraz 

lepiej i nowocześniej wyposażona, a jej działalność  

zwrócona na ucznia i jego bezpieczeństwo.  

- Czy uczniowie  też zmienili się na przestrzeni tych lat ? 

- Zdecydowanie tak. Dzieci są bardziej bezpośrednie, dużo 

wiedzą o świecie, mają na pewno lepsze warunki  do życia 

więcej możliwości. Prawie każdy ma telefon, dostęp do 

Internetu. Wydaje mi się, że dla tego też mniej czytają, bo  

zamiast z książek czy encyklopedii zaglądają do komputera.  

-  Jak spędza Pani czas poza pracą, czym się Pani 

interesuje , co Pani lubi robić? 

- Bardzo lubię czytać, chodzić do teatru i do kina. 

Uwielbiam też podróżować. Nigdy nie zapomnę mojej 

wyprawy do Rzymu i spotkania z naszym papieżem, Janem 

Pawłem II. Kocham też nasze polskie morze, a najbardziej 

Kołobrzeg.  

- Jakie ma Pani plany na przyszłość i jak Pani ocenia 

zmiany, jakie nastąpią w naszej szkole w związku z 

wprowadzaną reformą oświaty? 

-Myślę , że zmiany te nie będą  bardzo drastyczne dla naszej 

szkoły. Jesteśmy i pozostaniemy szkołą podstawową. W 

przyszłym roku powstaną klasy siódme, a potem ósme. 

Trzeba będzie wyposażyć szkołę w pomoce naukowe do 

fizyki, chemii, geografii czy biologii. Myślę też, że będzie 

praca dla wszystkich naszych nauczycieli.  

- Ostatnie nasze pytanie związane jest z tym , czy w szkole 

można przywrócić działalność sklepiku szkolnego,  o czym 

marzy większość uczniów naszej szkoły? 

-  Niestety, nie ma miejsca na sklepik, a poza tym, jak już 

mówiłam, mamy automat w szkole ze zdrową żywnością, 

więc po części zaspokaja on wasze potrzeby w tym zakresie.  

- Dziękujemy serdecznie za rozmowę i życzymy Pani 

dalszych sukcesów i dużo zdrowia.  

                                         Wywiad przeprowadziły:  Weronika  Janiszewska i Wiktoria Domańska 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ  

                                Historia naszej „Dwójki” a  współczesność 

Przygotowania do obchodów jubileuszu 100-lecia 

naszej szkoły ruszyły pełna parą. Uczniowie, 

przygotowując się do konkursu z wiedzy o jej 

historii, poznają najważniejsze fakty z jej 

stuletniego funkcjonowania.  

Zbierane są pamiątki i wspomnienia rodziców, 

dziadków, które są eksponowane na specjalnej tablicy, 

a także na stronie internetowej szkoły oraz w szkolnej 

gazetce „Bez Tytułu”. Zaczęły się też przygotowania 

do obchodów Dnia Patrona, podczas których 

uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi będą czytać 

fragmenty najpiękniejszych utworów Marii 

Konopnickiej. Ogłoszono także  międzyszkolny 

konkurs na najciekawszą prezentację 

multimedialną o życiu i twórczości patronki szkoły. 

Pod koniec roku szkolnego podczas Dni Rodziny 

zostaną zaprezentowane gry i zabawy naszych 

dziadków i rodziców, a chętni uczniowie z 

sochaczewskich podstawówek  wezmą udział w grze 

miejskiej związanej tematycznie z naszym 

jubileuszem. W planach jest też nakręcenie filmu o 

naszej szkole pod tytułem „Od kałamarza do 

komputera”. 

Główne uroczystości, które patronatem objął Urząd 

Miasta wraz z panem burmistrzem, odbędą się w 

listopadzie 2017 roku. 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej nie 

zawsze była najmniejszą placówką w Sochaczewie. W 

latach 60- tych czy 70-tych podczas wyżu 

demograficznego uczyło się w niej ponad ośmiuset 

uczniów jednocześnie, dziś około trzystu. I choć 

współcześnie to jedna z najmniejszych szkół w 

Sochaczewie,  za to najstarsza, z wieloma tradycjami  

i mnóstwem pięknych kart w historii. 

Warto wspomnieć, że pierwszym patronem szkoły w 

latach 60- 80- tych ubiegłego wieku był generał Karol 

Świerczewski -  Walter, a pierwszy sztandar z 

napisem „Nauka Honor Ojczyzna” ufundowano w 

1963 roku, 5 lat po przeniesieniu się do nowego 

budynku przy ul. 15. Sierpnia 44, w którym szkoła 

funkcjonuje do dziś, a który jak na tamte czasy był 

bardzo nowoczesny i piękny. 

 

W latach 1993- 2003 uczniowie klas młodszych uczyli 

się w budynku przystosowanym do ich potrzeb po 

dawnym Zakładowym Domu Kultury w Boryszewie, 

jednak niż demograficzny sprawił, że w 2003 roku 

wszyscy uczniowie wrócili do macierzystego budynku 

przy 15. Sierpnia 44. 

W szkole zatrudnionych jest obecnie 34 nauczycieli i 

18 pracowników obsługi i administracji. Stanowisko 

dyrektora szkoły od 1991 roku pełni pani mgr 

Hanna Celeda oraz jej zastępczyni, pani mgr Ewa 

Zielińska. W szkole w 13 oddziałach uczy się 280 

uczniów. 

Priorytetem i atutem naszej „Dwójki” jest nie tylko 

jakość kształcenia, ale nacisk na bezpieczeństwo 

uczniów i dbałość o przyjazną i miłą atmosferę, 

gdzie najważniejszy jest uczeń i jego potrzeby.  

Sprzyja temu dbałość o wystrój i estetykę szkoły, sal 

lekcyjnych i wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt 

techniczny: komputery z dostępem do Internetu i 

ekrany multimedialne, co ułatwia i uatrakcyjnia proces 

uczenia się i przekazywania wiedzy w interesujący 

sposób. 

Możemy się pochwalić również tym, że jako pierwsza 

szkoła w mieście, korzystamy już drugi rok z 

dziennika elektronicznego, który nie tylko usprawnia 

pracę nauczycieli, ale daje natychmiastowy wgląd 

rodzicom w szkolne postępy ich dzieci. 

Mimo iż szkoła nie posiada dużej i nowoczesnej sali 

gimnastycznej, to dzięki zaangażowaniu całej lokalnej 

społeczności udało się pozyskać w ramach projektu 

SBO środki na budowę w 2014 roku nowoczesnego 

boiska do piłki ręcznej i siłowni zewnętrznej, a dwa 

lata później, w ramach tego samego projektu, 

powstało nowoczesne boisko do piłki nożnej wraz z 

bieżnią lekkoatletyczną. Warto dodać, że z obiektów 

tych korzystają nie tylko uczniowie, ale chętni 

mieszkańcy naszej, trochę zaniedbanej, dzielnicy 

Boryszew. 

(cd.str.10)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ  
 

cd. ze str. 9) Natomiast dla młodszych dzieci jako 

pierwsi w mieście pozyskaliśmy środki z MEN  

w ramach projektu „Radosna Szkoła” na budowę 

nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw, który 

wśród najmłodszych uczniów i mieszkańców dzielnicy 

cieszy się ogromnym powodzeniem. 

Szkoła nasza może pochwalić się wieloma 

sukcesami. Szkolną specjalnością w sporcie są 

zawody rugby, koszykówka i lekkoatletyka, ale jest też 

wiele sukcesów w innych dziedzinach. W ubiegłym 

roku mieliśmy laureata  

w wojewódzkim kuratoryjnym konkursie z języka 

polskiego, był nim Adam Milczarek. Nasi uczniowie 

zdobywają też wiele nagród i wyróżnień w konkursach 

matematycznych, przyrodniczych, plastycznych, 

recytatorskich, plastycznych czy muzycznych.  

Możemy się również  pochwalić naszą szkolną 

gazetką „Bez Tytułu”, która ukazuje się regularnie od  

1993 roku i cieszy się wśród uczniów na przestrzeni 

tych lat ogromnym zainteresowaniem, rozbudzając ich 

pasje twórcze i dziennikarskie. Jest też  laureatką wielu 

konkursów dziennikarskich.  

Warto wspomnieć o tym, że szkoła, dzięki 

zaangażowaniu i kreatywności nauczycieli,  uzyskała 

liczne certyfikaty  

i tytuły. Najważniejsze z nich to: „Szkoła z klasą”, 

„Szkoła odkrywców talentów”, „Jakość ewaluacji 

wewnętrznej”, „Szkoła doskonaląca się”, „Szkoła 

gotowa na TIK”, „Miejsce przyjazne seniorom”, 

„Wiarygodna szkoła”, ”Bezpieczna szkoła” , 

„Akademia bezpiecznego Puchatka”.  

Byliśmy też współtwórcami kampanii „Postaw na 

rodzinę”, uzyskaliśmy certyfikat edukacyjny 

„Technologie cyfrowe, a rozwój emocjonalny i 

edukacyjny dziecka” i „Zachować trzeźwy umysł”. 

                                                                                     

Organizujemy Wiosenne Spotkania Świetlicowe, 

Miejski Konkurs Przyrodniczy, Dni Otwarte 

Szkoły, Biennale Sztuki. We współpracy z 

przedszkolami od lat realizujemy projekt „Cztery 

Pory Roku”. Dużym powodzeniem cieszy się 

Powiatowy Konkurs Literacki „List do…”. 

Do tradycji szkoły weszła uroczystość „Gala 

Mistrzów”, na której nagradzamy uczniów, którzy 

osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dziedzinach. 

Powód do dumy mają wtedy także ich rodzice i  

 

nauczyciele, współtwórcy tych sukcesów. 

Nasza „Dwójka” współpracuje z licznymi 

organizacjami i stowarzyszeniami. Uczniowie pod 

kierunkiem nauczycieli przygotowują uroczystości  

z okazji Dnia Seniora czy w rocznicę hitlerowskiego 

mordu na żołnierzach z Batalionu Bydgoskiego 

upamiętniają te wydarzenie programem artystycznym i 

gościną rodzin poległych żołnierzy w naszej szkole. 

Szkoła nawiązuje też współpracę z innymi placówkami 

edukacyjnymi. Ostatnio w ramach współpracy  

z wyższymi uczelniami, a konkretnie z Politechniką 

Warszawską, chętni uczniowie z klas IV-VI wzięli 

udział  w Festiwalu Nauki pod hasłem „Skołowany 

weekend”. Program ma na celu zainteresowanie 

młodzieży różnymi dziedzinami nauki, poszerzenie 

wiedzy, a przede wszystkim przekazanie jej w 

wyjątkowy, zrozumiały i interesujący sposób. 

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom 

uczniów, staramy się, aby każdy mógł rozwijać swoje 

pasje i zdolności. Szkoła zapewnia im bogatą ofertę 

zajęć pozalekcyjnych. Prowadzone są koła: taneczne, 

dziennikarskie, teatralne, muzyczne, plastyczne. 

Uczniowie korzystają z zajęć na pływalni „Orka”, 

mają dostęp do bogatych zbiorów bibliotecznych i 

pracowni multimedialnej w bibliotece. Wszyscy 

potrzebujący uczniowie objęci są też opieką 

świetlicową, korzystają z obiadów w szklonej 

stołówce, a o ich zdrowie i odpowiednią jego 

profilaktykę dba pani pielęgniarka. 

Duży nacisk kładzie się na zdrowe żywienie. Od lat 

wydawane są uczniom owoce, soki oraz mleko w 

ramach akcji „Owoce w szkole” czy „Szklanka 

mleka”, a sklepik uczniowski zastąpił automat ze 

zdrowymi przekąskami i napojami. Wprowadzana od 

przyszłego roku reforma szkolnictwa, stawia przed 

nami nowe wyzwania. Mimo obaw, mamy nadzieję, że 

sprostamy kolejnym wyzwaniom i zapewnimy naszym 

uczniom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju.  

Obchody 100- lecia , choć to trudne i wielkie 

przedsięwzięcie, mamy nadzieję, że się powiedzie i 

jeszcze bardziej zjednoczy i zmobilizuje całą szkolną 

społeczność do wspólnej pracy i świętowania tak 

ważnej rocznicy. Szkoła zaś udowodni, że jest nie 

tylko szkołą z tradycjami, ale otwartą, przyjazną i 

nowoczesną, dla której dobro ucznia i jego harmonijny 

rozwój są najważniejsze. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI WIEŚCI Z BIBLIOTEKI WIEŚCI Z BIBLIOTEK WIEŚCI Z BIBLIOTEKI 

                             Tę książkę warto przeczytać 
Za nami XIV edycja konkursu powiatowego ,, Tę książkę warto przeczytać'' , 

którego organizatorem jest   Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. KEN w 

Warszawie- Filia w Sochaczewie. 

Każdy z uczestników  musiał jak najlepiej zaprezentować swoją ulubioną książkę. 

Chętni znaleźli się również wśród uczniów naszej szkoły, którzy zgłosili się na szkolne 

eliminacje do biblioteki. Jury zadecydowało, że naszą szkołę będą reprezentować: 

Adam Głuszek  i Aleksandra Niszczak  z klasy III  oraz Jan Gabryś z klasy IVb. 

W kategorii klas I-III   Adaś Głuszek  zajął II miejsce za recenzję książki ,, Obłędne 

notatki''. Serdecznie gratulujemy  naszym uczniom udanego występu, życząc im 

dalszych sukcesów czytelniczych!!! Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję tego 

konkursu! 

                                                                                                                                 Jan Gabryś z IVb 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                 Najlepsi czytelnicy 

 Pani bibliotekarka podsumowała stan czytelnictwa uczniów naszej szkoły w I semestrze.  

Okazało się, że najwięcej książek wypożyczyli uczniowie  klasy III b ( 100 egzemplarzy). 

 W klasach IV-VI wyróżniła się klasa IVb ( wypożyczono razem 87 egzemplarzy). 

 Najlepszymi czytelnikami w szkole zostali: Jakub Skorupski z  IIIb i Jakub Florczak z  IV b. 

                                                                                                                               Gratulacje! 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Z książką mi do twarzy 

 

W naszej rubryce propagującej czytelnictwo swoje  

ulubione książki prezentują  uczniowie klasy IV b, 

czyli Wiktoria Kornatowska i Bartek Szydłowski. 

 

……………………………………………………… 

                                                            Warto przeczytać 
Kolejną książką , którą chciałybyśmy polecić jest nowa 

powieść autorki bestsellerowej serii ,, Kroniki Archeo!'' - 

Agnieszki Stelmaszyk pt. ,,Zaklinacze wiatru''.  

Zagadka, tajemnica, egzotyka (dzikie zwierzęta, tropikalne 

puszcze, sawanny, rwące rzeki, dzikie plaże itd.) to główne 

atuty serii. Do tego szereg złych bohaterów przeciwników, 

którzy za wszelką cenę nie chcą dopuścić do odnalezienia 

matki (wśród nich poszukiwacze skarbów, kłusownicy itd.). 

Piękne krajobrazy i odrobina magii, niczym w filmie 

„Kopalnie króla Salomona”. Do tego prawdziwe historie, 

badania i odkrycia w tle.                                                           

 Dużą popularnością w ostatnim czasie ciszą się książki  

z serii ,, Bogowie Olimpijscy'' autorstwa Ricka 

Riordana. Rick Riordan to  amerykański powieściopisarz, 

który wypuścił na rynek kilkanaście książek należących do 

cyklu o bogach olimpijskich, a także stworzył nowe serie - 

"Kroniki Rodu Kane", "Olimpijskich Herosów" czy choćby 

"39 Wskazówek".  

Mityczne potwory i bogowie 

olimpijscy dosłownie wychodzą z 

kart szkolnych podręczników 

dwunastoletniego Percy’ego 

Jacksona i pojawiają się w jego 

życiu. Co gorsza, wydaje się, że 

chłopiec rozgniewał kilku z nich. 

Piorun Piorunów Zeusa został 

ukradziony, a Percy jest głównym podejrzanym. Teraz on i 

jego przyjaciele mają zaledwie dziesięć dni, żeby odnaleźć i 

zwrócić skradzioną własność Zeusa i przywrócić pokój na 

targanym konfliktami Olimpie. Zapraszamy do lektury!!!

                                                                                                                    Uczniowie z Koła Bibliotecznego 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA 

                                     Kącik Poetycki 
                           W naszym kąciku prezentujemy dziś wiersz Natalii Libery z IVa o wiośnie. 

Zielona wiosna 

Uśpiona po zimie ziemia 

Na wiosnę szatę swą zmienia. 

Kolor zielony tu króluje 

I wszystkie inne pokonuje. 

Zielona trawa, listki zielone 

I wszystkie krzewy zazielenione. 

To co wyrasta z naszej ziemi 

Jest także w pięknym kolorze zieleni. 

Ptaki też kolor ten kochają, 

Wśród zielonych gałęzi pięknie śpiewają. 

Zielony kolor do życia budzi 

Wszystkie zwierzęta, a także ludzi. 

                                          Natalia Libera 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           Z naszych pamiętników 
 Tym, że warto pisać pamiętnik, nie musimy chyba nikogo przekonywać. Dziś 

rąbka swych tajemnic uchylą Filip i Michalina. 

Piątek 

Wstałem  o siódmej rano. Na śniadanie zjadłem płatki, 

a następnie umyłem zęby. O godzinie 8.00 wyjechałem 

do szkoły, a na pierwszej godzinie poszliśmy z klasą 

na cmentarz. Wróciliśmy do szkoły, mieliśmy czas na 

zjedzenie śniadania. O godzinie 14.30 skończyliśmy 

lekcje i wróciłem do domu. Zjadłem obiad i trochę 

poleżałem. Około godziny 16.00 wziąłem się za 

odrabianie lekcji, która zajęła mi dwie godziny. W tym 

czasie do domu wrócił tata i zrobił mi kolację. Po 

kolacji spakowałem się na mecz, który miał być 

następnego dnia. Czeka mnie ciężki dzień, ale mam 

nadzieję, że udany. Idę spać, jutro muszę być 

wypoczęty 

Sobota 

Jest sobota godzina 07.30, tata robi mi śniadanie, bo 

niedługo wyjeżdżam na mecz. Z Jadę z tatą na 

zbiórkę.. mecz zaczyna się o 10.30. Trochę się 

denerwowałem, ale  po 30 minutach miałem już na 

swoim koncie dwie bramki! Super!  Cały mecz układał 

się po naszej myśli. Wszyscy grali świetnie i 

wygraliśmy. Zmęczeni, ale szczęśliwi i dumni 

wróciliśmy do domu.  To był jeden z najfajniejszych 

dni. Dużo wrażeń, emocji, trochę nerwów, ale 

mnóstwo satysfakcji i zadowolenia. Może kiedyś 

zostanę zawodowym sportowcem? Filip Dąbrowski 

                                                                                                                                                        

 

 

 

Sobota-  Elżbiety, 

Sławomira 

Od rana w domu był 

harmider. Tata był zły, bo trochę zaczęło padać,  a 

miał zaplanowane sprzątanie podwórka. Siostra Basia 

nie miała humoru, ale ona zawsze tak ma. Mama też 

chyba wstała lewą nogą, bo krzyczała na nas od 

samego rana. 

Dla własnego bezpieczeństwa  zamknęłam się w 

swoim pokoju i udawałam, że odrabiam lekcje, 

chociaż nic nie miałam zadane. 

Niedziela- Feliksa ,Leonarda 

O szóstej rano obudził mnie dziwny szmer. 

Rozejrzałam się po pokoju, ale nikogo nie było. 

Zerknęłam w stronę okna, gdzie na parapecie w 

akwarium spał mój żółw. Szmery dochodziły jednak z 

podłogi. Spojrzałam w stronę klatki świnki morskiej i 

zamarłam. Klatka była otwarta, a świnki nie było. 

Zerwałam się z łóżka i rozpoczęłam poszukiwania . Po 

dłuższej chwili znalazłam ją. Leżała pod moim 

biurkiem i zajadała kawałek kartki z mojego zeszytu. 

Do tej pory nie wiem, jak otworzyła klatkę. Dobrze, że 

nie widzieli tego moi rodzice. Miałaby przechlapane!     

Michalina Kalinowska 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Z PRZYMRUŻENIEM OKA ZPRZYMRUŻENIEM OKA Z PRZYMRUŻENIEM OKA Z PRZYMRUŻE  

 

 

- Po co kotu telefon? 

- Żeby miau… 

 

*** 

 Wywiadówka w szkole: 

-Państwa dzieci są bardzo muzykalne. 

-Dlaczego?- pyta mama Filipa. 

-Ciągle grają mi na nerwach!- odpowiedziała 

nauczycielka. 

*** 

-Co mówi nauczycielka geografii rano do mapy? 

- Witam Państwa.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                     Zagadki, Zagadki….

W każdej mieszka klasie, 

czarne ma oblicze, 

na niej często piszę, 

rysuję lub liczę.  

*** 

Raz – litera w abecadle, 

dwa – drzewa pachnące. 

Całość zawsze bywa w lecie 

i trwa dwa miesiące. 

 

 

 

Co to? Czy odgadną dzieci? 

Trwają dwa miesiące. 

Lubią je uczniowie, 

bo mogą odpocząć 

i stawać na głowie.  

*** 

Nie wszystkie dzieci mnie lubią 

i spotyka mnie krytyka, 

chociaż uczę myśleć, liczyć. 

Kłaniam się, jestem …  
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NASZA SONDA NASZASONDA NASZA SONDA NASZA SONDA NASZA SONDA NASZA SONDA 

 

Właśnie minęły Święta Wielkanocne. Zawsze czekamy na nie z radością, bo przypominają nie tylko śmierć 

Pana Jezusa, ale też to, że niedługo nadejdzie wiosna, wszystko budzi się do życia.  

Naszych czytelników zapytaliśmy, dlaczego je lubią. Większość odpowiedziała, 

że dlatego, bo wreszcie można spotkać się z najbliższymi, posiedzieć, 

porozmawiać w przyjemnej atmosferze, skosztować typowo wielkanocnych 

potraw, jak żurek, mazurki, jajka, białą kiełbasę czy pyszne świąteczne wędliny.  

Okazało się, że każdy lubi też chodzić w Wielką Sobotę do kościoła, by poświęcić 

pokarmy oraz w skupieniu pomodlić się przy grobie Pana Jezusa. Niektórzy 

mówią, że w święta rodzice ukrywają czekoladowe jajka, których szukają 

dzieciaki, przy czym jest dużo śmiechu i zabawy. 

Najwięcej jednak emocji, według naszych czytelników,  daje drugi dzień świąt, czyli Lany Poniedziałek.  

W niektórych domach z tego powodu pobudka jest o świcie.  Żeby z zaskoczenia oblać wodą, niektórzy robią to 

wtedy, gdy reszta rodziny jeszcze śpi. Często dochodzi w takich przypadkach do bieganiny po domu, krzyków  

i zalewania mieszkania, dopiero co posprzątanego przez mamy. Oj, w Śmigus Dyngus bywa czasami gorąco. W tym 

roku to nawet dobrze, bo Wielkanoc była wyjątkowo zimna, a w niektórych rejonach padał  śnieg. 

W wielu rodzinach oprócz wspólnych wypraw do kościoła, maluje się wspólnie pisanki. To fajne zajęcie, które 

wszyscy lubią, a efekty widać na kolorowo przystrojonym stole. 

No, a tymczasem już po świętach i wszyscy czekają powrotu wiosny po … niespodziewanym ataku  zimy. 

                           Julka i Zosia 

Z PRZYMRUŻENIEM OKA ZPRZYMRUŻENIEM OKA Z PRZYMRUŻENIEM OKA Z PRZYMRUŻE  

                             Humor zeszytów szkolnych 

W tym numerze znajdziecie śmieszne zdanka z prac klasowych 

czwartoklasistów na podstawie książki  „Opowieści z Narnii” 

- Podziwiam cię, Aslanie, że dałeś się zabić Białej 

Czarownicy w dużym uspokojeniu. 

- Dziękuję ci za odmrożenie z kamienia wszystkich 

osób. 

- Odmroziłeś zwierzęta, w tym innym pana Tumnusa. 

- Z posągu uratowałeś Tumnusa. 

- Swoim oddechem ocaliłeś wszystkich od zaklęcia. 

- Ta książka miała dużo przygód, postaci i dużo, dużo 

więcej. 

- Mam nadzieję, że godnie przyjmiesz mój podziw. 

- Podziwiam cie, że uratowałeś Narnię z łap Białej 

Czarownicy. 

- Podziwiam cię za zamężność i odwagę. 

- Odczarowałeś posągi za pomocą dmuchnięcia. 

 A teraz z wypracowań szóstoklasistów z lektury 

„Ania z Zielonego Wzgórza”. 

- Autorka na pewno była dumna z tej książki. 

- Książka opowiada o niewinnej istocie. 

- Chcę, żeby pan 

usunął tę książkę, bo 

jest w niej za mało 

akcji. 

- Mam nadzieję, że 

pozytywnie rozmyśli 

pan moja sprawę. 

- Należy ją wykreślić z listy lektur, bo jest za długa  

i przez to wolno się ją czyta. 

- Książka jest ciekawa, pełna podziwu. 

- Ania ma upragnioną sukienkę z bufem. 

- Ania była śrotą. 

- Ta książka mi zaimponowała. 

- Książka uczy nas szanować przyrodę, której w tych 

latach prawie nie ma. 

- Książka zawiera fascynacje i dużo wydarzeń. 

- Gdy ją przeczytałam, stwierdziłam, że wzbudza 

wielkie fascynacje u dzieci. 

Pismo uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie ul.15. Sierpnia 44 
Gazetka dostępna na stronie internetowej szkoły:  sp2.sochaczew.pl 
Redakcja: uczniowie  koła dziennikarskiego z kl. VIb;  współpraca- kl. IVa  i IVb 
Opiekun redakcji gazetki i skład komputerowy: Elżbieta Cieślak 
Współpraca:  Agnieszka Domańska 
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Dodatek Specjalny z okazji 100- lecia szkoły, wspomnienia absolwentów 

 
W naszym „Dodatku Specjalnym” zapraszamy do świata wspomnień o naszej szkole. O tym, co się w niej 

kiedyś działo, jak wyglądała nauka, jacy byli nauczyciele, jakie zajęcia dowiecie się ze wspomnień pani 

Krystyny Popławskiej, dawnej nauczycielki języka rosyjskiego, które spisali Oliwier i Marcel Barcewicz,  

z obszernego wywiadu sporządzonego przez Janka Gabrysia z IV b  z byłą uczennicą naszej szkoły, panią 

Agnieszką Adamską z domu Tomaszewską, która uczyła się w naszej szkole w latach 1963- 1971 oraz 

 ze wspomnień domowników Patrycji 

Kubalak z VI b. 

Wspomnienia pani Krystyny 

Popławskiej, dawnej nauczycielki 

języka rosyjskiego w naszej szkole.  

„Przez 30 lat pracowałam w SP nr2 . 

Początkowo uczyłam klasy młodsze, a potem 

uczyłam języka rosyjskiego. Zajmowałam się 

również pracą w harcerstwie- prowadziłam 

drużyny zuchowe. Mam bardzo wiele miłych 

wspomnień.  Tworzyliśmy wielką zgraną szkolną rodzinę, która zawsze mogła na siebie liczyć. Szkoła ta 

jest mi szczególnie droga, ponieważ sama ją ukończyłam, a potem pracowałam w niej przez swoje całe 

zawodowe życie. Na zawsze w mym  sercu zostaną moi wychowankowie oraz koleżanki i koledzy z pracy.” 

 Wywiadu przeprowadzony przez Janka Gabrysia z IVb  z byłą uczennicą naszej 

szkoły, panią Agnieszką Adamską z domu Tomaszewską, która uczyła się w naszej 

szkole w latach 1963- 1971. 

- Kto był Pani wychowawcą  

i dyrektorem szkoły, kiedy Pani do niej 

chodziła? 

-W klasach I-III moją wychowawczynią 

była pani Gertruda Sieczkowska, w 

klasach IV-VIII – pan Włodzimierz 

Stępniak. Kierownikiem szkoły był pan 

Henryk Kobierecki, a patronem Karol 

Świerczewski. 

- Jak liczne były wtedy klasy? 

- Każda klasa liczyła ponad trzydzieścioro uczniów, ale byliśmy naprawdę zgraną paczką. 

 

- A jakie wydarzenia z tamtych czasów 

utkwiły w Pani pamięci? 
Dawna rada pedagogiczna 
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- Było ich wiele, ale najbardziej zapamiętałam obchody 600- lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. 

Najpierw był uroczysty przemarsz przez miasto uczniów poprzebieranych w stroje średniowiecznych 

giermków. W tamtych czasach to było trudne, bo sklepy świeciły pustkami, ale każdy chciał wypaść jak 

najlepiej. My, uczniowie, byliśmy bardzo dumni, że dostąpiliśmy zaszczytu reprezentowania szkoły w tak 

ważnej uroczystości.  

- Jakie jeszcze były wyjątkowe wydarzenia? 

- Zawsze będę pamiętać o uroczystościach na zakończenie roku szkolnego, które uświetniały występy chóru 

i szkolnej orkiestry pod dyrekcją pana Emila Kakareko. Wyróżniający się uczniowie otrzymywali  odznaki  

„Wzorowego ucznia”, my nazywaliśmy je medalami. Pięknie wyglądały przypięte do białych odświętnych 

bluzek i koszul.  

- A jacy nauczyciele wtedy Panią uczyli? 

- Języka polskiego uczyła wtedy pani Wanda 

Kowalska, historii – pani Janina Grzegorzewska, 

biologii- pan Henryk Kobierecki, fizyki i chemii- 

pani Maria Bura i pan Zbigniew Zydel, 

matematyki- pan Adam Korzeniowski, pani Irena 

Witkowska i pan Chyży, plastyki- pan Henryk 

Kubica i pani Kakareko, muzyki- pan Emil 

Kakareko, rosyjskiego- pani Krystyna 

Popławska, geografii- pani Anna Wasilewska. To 

na pewno nie wszyscy, ale ich zapamiętałam. 

- Dziękuję Pani za rozmowę. 

I tu dopisek Janka: „To była fajna i wzruszająca rozmowa. Przy herbacie i ciastkach oglądaliśmy pamiątki 

pani Agnieszki z lat szkolnych: medale, świadectwa, dyplomy i zdjęcia. Widziałem wzruszenie w oczach 

mojej sympatycznej sąsiadki, która jest dziś sama emerytowaną nauczycielką.” 

 

Na zakończenie- wspomnienia domowników Patrycji Kubalak z VI b:   

„Spokojnie mogę powiedzieć, że naszą szkołę budował 

mój pradziadek, który już nie żyje. Później do tej 

szkoły chodził mój dziadek, moja mama z bratem,  

a teraz ja, czyli cztery pokolenie mojej rodziny uczyły 

się w „Dwójce”. Jak mówią moi bliscy, budynek 

wizualnie się nie zmienił, ale ma swój niepowtarzalny 

klimat i charakter. Jak mówi moja mama, chociaż jest 

małą szkołą, to ma to swoje atuty, wszyscy się w niej 

znają, panuje w niej przyjazna atmosfera i jest w niej 

bezpiecznie. Jest dla naszej rodziny szkołą 

wielopokoleniową. Wszyscy mamy do niej sentyment, 

ja też bardzo ja lubię i uwielbiam spędzać w niej czas z moja, trochę zwariowaną klasą VIb.” 

Warto dodać, że wielu uczniów przyniosło do jubileuszowej galerii mnóstwo zdjęć i innych pamiątek 

związanych ze szkołą z czasów, gdy do niej chodzili rodzice czy dziadkowie. Czekamy na kolejne 

wspomnienia i pamiątki. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 


