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W numerze: 

*Szkolne newsy, a w nich:  

*sukcesy w konkursach 

 *relacje ze szkolnych 

imprez i wycieczek 

* Bliskie spotkanie z 

nowym Szkolnym 

Samorządem 

* Sposoby na nudę 

Adama M. 

* Wieści z biblioteki i 

garść informacji o 

ciekawych  książkach i 

akcjach 

* Humor zeszytów  

* Fragmenty z ciekawych 

uczniowskich 

wypracowań  

 

 

 

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

Nr 1 wrzesień/ październik  2015/2016 cena; 1 zł 

 

Cześć! Witamy w pierwszym tegorocznym wydaniu 

naszego szkolnego pisemka „Bez Tytułu”. W tym roku  

gazetka kończy 22 lata! 
  
 

 

A w naszej redakcji 

ciekawie i wesoło.  

W jej skład wchodzą 

głównie uczniowie 

klasy VIa i VIb,  

którzy uczestniczą w 

zajęciach koła 

polonistycznego. 

Ponadto z gazetką 

będą współpracować 

uczniowie Va i Vb 

oraz wszyscy chętni, 

którzy chcą coś 

ciekawego napisać  o 

szkole i jej 

problemach. 

Wystarczy tylko 

skontaktować się z 

którymś z redaktorów 

gazetki  i dać tekst. 

Redakcja zastrzega 

sobie jednak prawo 

do poprawiania błędów bądź skracania tekstu.  

A co znajdziecie w „Bez Tytułu”? Obok starych działów jak:  Szkolne 

Newsy, Humor zeszytów, Z przymrużeniem oka, znajdziecie także 

„Bliskie spotkania”, czyli wywiady z ciekawymi postaciami w naszej 

szkole, Wieści z biblioteki, Sposoby na nudę, czy lubiany orzez 

wszystkich Humor zeszytów.  Ponadto  znajdziecie informacje o 

ważnych historycznych świętach oraz przeczytacie ciekawe wypracowania 

w dziale „Nasza twórczość”. Dowiecie się też o pracy Samorządu 

Szkolnego, z którym będziemy ściśle współpracować 

Do niektórych egzemplarzy gazetki będziemy dołączać kupony 

zwalniające z odpytywania na lekcji oraz gadżety reklamowe.   
 

                                                                    Redakcja BT 
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Zmiany w szkole 
W tegoroczne wakacje przygotowano dla nas uczniów sporo  zmian w naszej szkole. Szkoła wypiękniała, 

ale uczniowie posmutnieli. 

Przede wszystkim odnowiono salę numer 30, w 

której położono nową podłogę i pomalowano 

ściany. Zdjęto stare  szafki i tablice, a na ich 

miejsce powieszono nowe piękne tablice 

informacyjne.  

W stołówce pomalowane zostały ściany. 

Kupiono nowy sprzęt kuchenny.  

Największym jednak zaskoczeniem dla nas, 

uczniów jest brak szkolnego sklepiku. Bardzo 

nad tym ubolewamy. Jest to efektem ustawy 

Ministerstwa Zdrowia, która postawiła sobie za 

cel wyprowadzenie ze szkół tzw. śmieciowego 

jedzenia tj. chipsów i słodyczy. Jednak przepisy 

są tak surowe, że trudno im sprostać. Efekt? Z 

większości sochaczewskich szkół zniknęły 

sklepiki, a w stołówkach jemy niesolone i 

niesłodzone dania, które nikomu nie smakują. Czy 

dzięki temu uczniowie nie jedzą niezdrowej 

żywności? Chyba nie! Kupujemy ją w pobliskich 

sklepach, sól i cukier nosimy w torebkch na 

stołówkę? Czy o to chodziło? 

…………………………………………………….  

                                                                         Nowy Samorząd 

 21 września 2015r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016.  

W tym roku o miano przewodniczącego, zastępcy i skarbnika walczyło siedmiu kandydatów z klas V – VI.  

W głosowaniu wzięli udział uczniowie starszych klas, a ich 

głosy rozłożyły się następująco: największą liczbę głosów 

zdobyła Wiktoria Giersz z klasy VI b i tym samym została 

przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego, następnie 

Adam Milczarek z klasy VIb został zastępcą 

przewodniczącego i Julia Cieślak z klasy V b, została 

skarbnikiem. W tym samym głosowaniu uczniowie wybierali 

również opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego. Największą 

ilość głosów otrzymała p. Anna Nicewicz-Figat, która wyraziła 

zgodę na objecie tej funkcji. Obecnie Rada Samorządu 

Uczniowskiego opracowuje Plan Pracy na rok szkolny 

2015/2016, a o jego realizacji dowiecie się już niebawem.  

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

                             Dzień Chłopaka na wesoło 

30 września, w klasach IVa i Vb obchodzony był  klasowy Dzień Chłopaka. Inicjatorką obchodów była  

pani Ania Nicewicz-Figat.   
Z okazji tego święta został zorganizowany quiz, w którym chłopcy 

walczyli o miano Chłopaka Roku 2015/16. Wspólnie z koleżankami 

wymyślałyśmy dla nich pytania i zadania. Były dwie rundy. W 

pierwszej każdy chłopak dostał po dwa pytania i jedno wyzwanie. Za 

każde zadanie przyznawane były punkty. W drugiej rundzie była 

zabawa zręcznościowa. 

Ostatecznie quiz w klasie IV a 

wygrał Adam Hungerbuhler, a 

w klasie  V b, Ignacy 

Krzemiński. Nagrodą była słodka niespodzianka i szarfa „Chłopaka 

Roku 2015/16". Podczas imprezy było dużo śmiechu i zabawy. Tego 

typu imprezy bardzo nas integrują i pozwalają się lepiej poznać. 

Oby było ich jak najwięcej!                     Julia Cieślak 

 

……………………………………………………………………………. 
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                              Konkursowe zmagania 
Październik to czas przedmiotowych konkursów organizowanych 

przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

W konkursie polonistycznym, który odbył się 8 października, 

wzięło udział dziesięcioro uczniów z klas piątych i szóstych. Do 

etapu rejonowego zakwalifikował się uczeń klasy VIb, Adam 

Milczarek. 

Konkurs matematyczny, do którego przystąpili szóstoklasiści 15 

października, okazał się bardzo trudny i nikt nie przeszedł do 

kolejnego etapu. 

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

           Dzień Nauczyciela 
15 października obchodziliśmy w naszej szkole uroczystość z okazji 

Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Z racji tego święta uczniowie 

wraz z opiekunami przygotowali  koncert życzeń.  

W roli prezentera wystąpiła przewodnicząca Rady Samorządu 

Uczniowskiego Wiktoria Giersz i  debiutant w tej roli,Filip Szufliński. 

Program artystyczny był bardzo zróżnicowany. Oprócz tradycyjnych 

życzeń, znalazły się również żartobliwe wierszyki, żywe i wzruszające 

piosenki oraz występy taneczne. Uczennice z klasy II b zaprezentowały 

tańce do piosenek „Ona tańczy dla mnie” i „Magic in the air”, uczniowie 

klasy II c zabłysnęli przy muzyce ze znanego filmu „Piraci z Karaibów”. Natomiast uczniowie klas starszych 

zaśpiewali: piosenkę  angielską „Nine milion bicycles” (Julia Duplicka, kl. IV b), nowoczesną piosenkę „Nie patrzę w 

dół” (Amelia Romanowska  i Adam Kuczkowski, kl. V a), popularną piosenkę Maryli Rodowicz „Kolorowe jarmarki” 

( Amelia Ratajczak, kl. IV a) oraz hit muzyki disco polo „Jesteś szalona” (chłopcy z klasy VI b oraz szalona 

nauczycielka Aleksandra Włodarczyk). Mamy nadzieję, że widzowie miło spędzili czas i dobrze się bawili. 

A na zakończenie uroczystości, pani dyrektor Hanna Celeda wręczyła nagrody pracownikom szkoły.  

                                                                                                                         Anna Nicewicz-Figat 

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

                           Tydzień Papieski 

20 października w ramach obchodów Tygodnia Papieskiego, który w tym roku 

jest poświęcony Janowi Pawłowi II- patronowi rodziny, mogliśmy najpierw 

przypomnieć sobie biografię Jana Pawła II , a potem obejrzeć krótki film 

poświęcony życiu naszego wielkiego Polaka.  

Na uroczystość zaprosiły wszystkich uczniów nasze panie katechetki, 

czyli pani Agnieszka Przybyłek i Mariola Majcher. Przez cały tydzień 

można było podziwiać na dolnym holu wystawę prac plastycznych poświęconych naszemu 

papieżowi………………………………………… 

                                   Marzenia o boisku 
Kolejny raz uczniowie naszej szkoły, rodzice i nauczyciele wzięli udział w 

głosowaniu na Sochaczewski Budżet Obywatelski. Zbieraliśmy głosy na 

wykonanie boiska do piłki nożnej i bieżni lekkoatletycznej przy naszej szkole. 

Akcja obejmowała zbieranie głosów wśród naszych rodzin, sąsiadów, 

chodziliśmy po domach i agitowaliśmy przed kościołem. Mamy wielu 

wspaniałych sportowców, wygrywamy zawody, a nasze zaplecze sportowe jest 

bardzo skromne. Czy tym razem nam się uda? Niebawem ogłoszenie wyników. 

Trzymamy kciuki. …………………………………………………………………. 
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                                Sportowe sukcesy 
Październik okazał się niezwykle udanym dla naszych sportowców, którzy dzięki uporowi, wspaniałej 

kondycji oraz pracy nauczycieli - wuefistów, osiągnęli spektakularne sukcesy sportowe! 

 

1 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział   w 

Międzyszkolnych Biegach Przełajowych, które odbyły się 

na terenie Zespołu Szkół  nr 3 w Sochaczewie. Do 

następnego etapu, czyli Powiatowych Biegów Przełajowych 

w Kamionie zakwalifikowało się aż11 uczniów. 

Poniżej przedstawiamy wyniki: 

- Krupa Mateusz   5 miejsce kl. 4 

- Starbała Aleksandra    4 miejsce kl. 4 

- Nowakowski Michał  3 miejsce kl. 4 

- Pętlak Ksawery 

- Pętlak Krystian 

- Madanowski Michał 

- Kolbowski Maciej 

- Szufliński Filip  1 miejsce kl. 6 chłopcy 

- Gradowski Bartłomiej  7 miejsce kl. 6 chłopcy 

- Michurski Wiktor  5 miejsce kl. 6 chłopcy 

- Zuzanna Krendzelak 

 

Następnym etapem sportowych zmagań były 

Międzypowiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe  też w 

Kamionie, które odbyły się 16 października 2015 r.  

Najlepiej z naszej reprezentacji pobiegł  Filip Szufliński, 

zajmując  5 miejsce zakwalifikował się do etapu 

mazowieckiego, który odbędzie się na wiosnę  2016 roku. 

                                                                                       

Kolejnym wielkim sukcesem  skończył się dla naszych 

sportowców udział w Powiatowych Sztafetowych Biegach 

Przełajowych (10x800 m) w szkole w Kozłowie Biskupim, 

które odbyły się 22 października 2015.  

 

Reprezentacja chłopaków w składzie: Chaber Mateusz, 

Gradowski Bartłomiej, Jaworski Wojciech, Kolbowski 

Maciej, Kukieła Mateusz, Madanowski Michał, Michurski 

Wiktor, Pętlak Krystian, Reczka Kacper, Szufliński Filip, 

Wróblewski Jakub. Zdystansowała i pokonała wszystkie 

drużyny, zajmując I miejsce w powiecie!!! Sztafeta 

chłopców zakwalifikowała się tym samym do zawodów 

międzypowiatowych, które odbędą się na wiosnę 2016 

roku. 

Nieco gorzej wypadła reprezentacja dziewcząt z naszej 

szkoły, zajmując IX miejsce. 

Oprócz biegaczy mamy też świetnych koszykarzy! 

19 i 20 października nasi uczniowie walczyli w 

Międzyszkolnym Turnieju Mini Piłki Koszykowej. 

Zarówno chłopcy, jak i dziewczyny, wygrywając wszystkie 

mecze, zakwalifikowali się do następnego etapu - Turnieju 

Powiatowego. Dziewczyny będą walczyć  27,  a chłopcy 29 

października 2015 roku w  szkole w Kątach.  

Gratulujemy wygranych i trzymamy kciuki w następnych 

zawodach. 

                                         Piastowski Szlak 
 

13 października uczniowie klas piątych i kilka osób z szóstych pojechali na wycieczkę do Kruszwicy i 

Biskupina tzw. Szlakiem Piastowskim.  
W Kruszwicy obejrzeliśmy najpierw stary zabytkowy 

kościół, a potem podziwialiśmy widoki z mysiej wieży, w 

której, jak głosi legenda, myszy zjadły Popiela.  

Następnie udaliśmy się do rezerwatu archeologicznego, 

czyli prasłowiańskiej osady w Biskupinie, gdzie 

poznaliśmy warunki życia ludzi,  którzy żyli w VIII 

wieku p.n.e. Zobaczyliśmy, jak dawniej wyrabiano 

narzędzia rolnicze, oglądaliśmy sprzęty gospodarstwa 

domowego, poznaliśmy tajniki wyrobu dawnej biżuterii, 

ubrań. Wycieczka była bardzo ciekawa, szkoda tylko, że 

nie dopisała pogoda, bo padał trochę deszcz i było zimno, 

ale najważniejsze były nasze dobre humory i apetyt, który 

zaspokoiliśmy w ulubionym miejscu wszystkich uczniów, czyli w McDonaldzie. To była świetna wyprawa 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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                                                  Mistrzowie ortografii  
W poniedziałek 26 października odbył się etap szkolny Konkursu 

Ortograficznego dla uczniów klas V-VI. 

Do ortograficznych zmagań przystąpiło …..uczniów.  

Mistrzynią ortografii została Roksana Szymańska z 

klasy Va, która zabawne dyktando o słoniu, jako jedyna , 

napisała bezbłędnie! Brawo, Roksana! Warto nadmienić, że nasza 

szkolna  mistrzyni ortografii jest podopieczną pani Justyny 

Miziołek. II miejsce zajął Oskar Orlicki, III - Adam Milczarek, 

obydwaj z klasy VI b.  

Zwycięzcy etapu szkolnego wezmą udział w eliminacjach 

powiatowych, które odbędą się 13 listopada w Zespole Szkół nr 3.      

Trzymamy kciuki za naszych przedstawicieli. 

…………………………………………………………………………... 

     Zabawa i zdrowe żywienie 
Na świetny pomysł wpadli uczestnicy Koła Przyrodniczego 

oraz Samorząd Uczniowski wraz ze swymi opiekunkami. 

Wymyślili, jak pogodzić przyjemne z pożytecznym, czyli 

połączyć dobrą zabawę dyskotekową z propagowaniem 

zdrowego żywienia, o którym tyle się ostatnio mówi. 

Przez ostatni tydzień października wszyscy uczniowie 

przynosili eksponaty na wystawę  owoców i warzyw o 

ciekawych kształtach. Na stole na dolnym holu można 

podziwiać złociste dynie, czerwone, żółte i zielone papryki, 

marchewki i pietruszki o wymyślnych kształtach, a także piękne, pachnące owoce. Aż miło popatrzeć i 

…schrupać. Niebawem rozstrzygnięcie konkursu. 

A na dyskotece królowały zadania z owocami w roli głównej! Jak zjeść jabłko zawieszone na sznurku bez 

pomocy rąk, jak się nie skrzywić, gryząc kwaśną cytrynę czy jak obrać jabłko, uzyskując jak najdłuższą 

obierkę. Zabawa była świetna, a przy tym połączona ze szczytnym celem- propagowaniem zdrowej 

żywności. ……………………………………………………………………………………………………… 

                                    XXIV Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP 
Jako  „stary” harcerz zostałem wybrany do udziału w tegorocznych XXIV Dniach 

Chorągwi Mazowieckiej, które odbyły się  w Radomiu  

w dniach 18-20  września 2015 r.  

Na erenie muzeum obok amfiteatru znajdowało się pole obozowe, gdzie harcerze rozstawiali t 

swe namioty. 

Po zakwaterowaniu  poszliśmy na świeczkowisko do amfiteatru, gdzie zapoznawaliśmy się ze 

sobą.  

Nazajutrz, po śniadaniu poprzez aplikację Komendy ZHP  zalogowaliśmy się  do bardzo 

ciekawej  gry miejskiej.  Po jej  zakończeniu, wieczorem uczestniczyliśmy w świetnym 

koncercie   zespołu "Wszyscy Byliśmy Harcerzami", który bardzo się wszystkim spodobał, 

wprowadzając nas we wspaniałą, harcerską atmosferę. Z żalem  pożegnaliśmy zespół "WBH" 

i  wróciliśmy do namiotów. Następnego dnia poszliśmy do kościoła, gdzie wzięliśmy udział we Mszy  świętej, po której odbył się 

apel, kończący XXIV Dni Chorągwi Mazowieckiej. To były niezapomniane chwile! Warto być harcerzem! 

                                                             ……………………………………………….                       Dh Oskar Orlicki 
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                         Pamiętna rocznica 
„Dziś idę walczyć - Mamo! 

Może nie wrócę więcej, 

Może mi przyjdzie polec tak samo 

Jak, tyle, tyle tysięcy...” 

 W tym roku obchodzimy 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Dwie daty- 1 i 17 września 1939 roku dramatem tamtych dni weszły 

trwale do historii Polski. 1 września napadli na naszą Ojczyznę 

Niemcy, 17 września ze wschodu Armia Czerwona. 

Od 76 lat sochaczewianie co roku oddają hołd tysiącom bohaterów 

poległych w czasie bitwy nad Bzurą. Także delegacja z naszej szkoły 17 

września wzięła udział w tych obchodach  na cmentarzu wojennym w 

Trojanowie, gdzie odczytano list prezydenta RP - Andrzeja Dudy , w 

którym prezydent przypomniał o trudnej walce Polaków podczas II 

wojny. 

Po mszy polowej odbył się apel poległych, a potem oddano  salwę honorową. Na zakończenie złożono kwiaty pod 

Pomnikiem Pamięci.          Swoje miejsce w nasze historii ma też 50 żołnierzy z Bydgoskiego Batalionu Obrony 

Narodowej rozstrzelanych przez Niemców w Boryszewie. Delegacja z naszej szkoły  22 września  również wzięła 

udział w tej lekcji historii. Na początku odczytano krótki rys historyczny oraz listę zamordowanych żołnierzy. Po 

mszy polowej odbył się apel poległych , złożono kwiaty  pod pomnikiem, a potem na zakończenie uroczystości 

uczniowie z naszej szkoły zaprezentowali wzruszający program artystyczny poświęcony pamięci tamtych tragicznych 

wydarzeń.                                                                                                                             A.Domańska 

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

 Poniżej zamieszczamy wspomnienia o wojnie dziadków jednej z redaktorek gazetki.  

                                                                             Moi pradziadkowie w czasie wojny byli bardzo młodzi: 

dziadek Stasio miał 20 lat, a babcia Stasia 18. 
Podczas wojny było bardzo ciężko. Rodziny dziadków  miały 

gospodarstwa. Gospodarze w czasie wojny musieli chować 

zwierzęta, ponieważ Niemcy zabierali wszystko. Gospodarze 

po nocach przedzierali się i mielili zboże na mąkę w młynach 

dla ludzi, też chowali ją przed Niemcami. Jak partyzanci 

przychodzili na wieś, to przygotowywano dla nich jedzenie, 

przede wszystkim były to płody rolne. 

Niemcy za jakiekolwiek przewinienia rekwirowali domy, 

przesiedlali ludzi. 

Babcia Stasia i dziadek Stasio zostali wywiezieni do Niemiec na roboty przymusowe, a ich rodziny zostały w Polsce. 

O tym, kto pojedzie do pracy decydowali Niemcy. Po opuszczeniu domu przez kilka dni czekali na dworcu 

kolejowym w Warszawie, bez jedzenia i picia. Podróż trwała kilka dni w wagonie przeznaczonym dla zwierząt, tam 

także nie dostawali wyżywienia i picia. Kiedy dojechali na miejsce, zostali przydzieleni do różnych gospodarstw. 

Mieli dobre warunki, ale nie wszyscy. Dostawali gorsze jedzenie niż Niemcy. Nie mogli się odnaleźć, nie znali 

języka. Całą wojnę pracowali, aby przeżyć. Pod koniec starali się wrócić do domów, ale to nie było łatwe. 

Moja babcia podczas przymusowego pobytu w Niemczech zachorowała na zapalenie płuc, ale nie otrzymała pomocy. 

Wyleczyła się, pijąc mleko prosto od krowy. Później dostała na całym ciele wrzodów z przemęczenia, głodu i tym 

razem leczyła się też tylko mlekiem, ale tak naprawdę przeżyła dzięki temu, że miała silny organizm. Nie chciałaby 

żyć w tamtych czasach. Podziwiam za to moich dziadków, którzy pomimo ciężkich przeżyć wojennych, przetrwali i 

wrócili do normalnego życia. 

                                                                                                                           Wiktoria Giersz z VI b 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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O SZKOLE O SZKOLE O SZKOLE O SZKOLE O SZKOLE O SZKOLE O SZKOLE O SZKOLE O SZK 

W tym numerze gazetki z okazji Dnia Nauczyciela zebraliśmy zamiast tradycyjnych życzeń 

dla nauczycieli,  dane o tym, jaki powinien być 

idealny nauczyciel oraz podziękowania od uczniów. 

Według uczniów klasy Va idealny nauczyciel, to taki, 

który… 
  - jest miły i serdeczny 

 - zgodnie z trendami jest „wyluzowany” lub jak kto  

          woli „na czasie”  

- ma poczucie humoru (zwłaszcza gdy sprawdza uczniowskie 

zeszyty)  

- odpowiedzialność to jego dewiza (jak obiecał wycieczkę, to musi ją 

zorganizować!)  

- cierpliwie tłumaczy i słucha różnych wersji tego samego zdarzenia 

- jest kulturalny – mówi „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” 

- sprawiedliwie ocenia, ale najlepiej według skali „4-7” 

- jako człowiek uczynny pomoże w największych tarapatach 

- każdego dnia ochoczo przystępuje do zajęć, udając, że nie słyszy uczniowskich 

narzekań 

Uczniowie klasy 4a dodali jeszcze, że nauczyciel powinien być ładny i zgrabny. 

………………………………………………………………………………………… 

A za co uczniowie dziękują nauczycielom? 
Gabrysia Bombrych : „(…) za wyrozumiałość, cierpliwość do 

całej klasy bez wyjątku, za dobre oceny i nowe doświadczenia”. 

Ola Libera :„ Dziękuję im przede wszystkim za wiedzę, bo 

dzięki temu umiemy czytać, pisać i liczyć. Także za to, że 

poświęcają swój czas dla nas na dodatkowych zajęciach. Pamięć o 

szkole i o nauczycielach zostanie we mnie na zawsze.” 

Ania Orlińska: „Dziękuję za okazywaną cierpliwość, pomoc w 

rozwiązywaniu problemów, a także za uśmiech i słowa 

pocieszenia w trudnych chwilach”. 

Ola Włodarska: „Przede wszystkim jestem wdzięczna, że potrafię dzięki nim dobrze funkcjonować w grupie 

rówieśników. Nauczyli mnie też wiary w swoje umiejętności, pomogli w odkrywaniu talentów, a także w 

pokonywaniu swoich słabości”. 

Ola Fortuna: „Dziękuję im za lata poświęceń, za przekazywaną wiedzę, ale i za uśmiech, i za łzy, które potrafiliście 

nam osuszyć i zamienić w uśmiech”. 

Kuba Gzik: „Oprócz wiedzy, dziękuję nauczycielom za to, że zawsze mogę na nich liczyć i zwrócić się do nich o 

pomoc”. 

Mateusz Kukieła: „Dziękuję nauczycielom przede wszystkim za wiedzę, bo wiem, ile trudu ich kosztuje, by włożyli ją 

nam, uczniom do głowy”. 

Inga Ert- Eberdt: „Szczególności dziękuję im za wyrozumiałość i cierpliwość, kiedy nie zawsze zachowujemy się 

odpowiednio. Także za opiekę i dobre słowa w trudnych chwilach”. 

Ola Olejniczak: „Dziękuję im za cierpliwość i za to, że potrafią rozbudzić w nas pasje i chęć zdobywania wiedzy”. 

Mateusz Osicki: „Dziękuję za to, że dzięki wam dokonujemy trafnych wyborów na ścieżce kariery szkolnej. Także za 

każdą radę, poświęcony czas, za pomoc w zdobywaniu wiedzy, za dbanie o nasze dobre wychowanie”. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKI 

W naszym cyklu „Bliskie spotkania”  przybliżymy Wam sylwetki członków nowego Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. 

Jak pisaliśmy w wiadomościach, opiekunka RSU została bardzo lubiana nauczycielka angielskiego, pani Anna Nicewicz- 

Figat. Przewodniczącą samorządu została Wiktoria Giersz, jej zastępcą Adam Milczarek (obydwoje z VI b), a skarbnikiem Julia 

Cieślak z Vb. 

Wywiad z przewodniczącą szkoły Wiktorią Giersz: 

- Co skłoniło Cię do kandydowania do RSU? 

- W dzieciństwie chciałam zostać kimś ważnym, kimś stojącym na 

czele np. jak prezydent. Dlatego też, co roku startuję do RSU i 

dwukrotnie udało mi się wygrać, za co DZIĘKUJĘ wszystkim 

glosującym na mnie. 

- Co czułaś, kiedy zobaczyłaś, że dostałaś  tyle głosów? 

- Nie spodziewałam się. W pewnym sensie nie wierzyłam w to, że 

mogę drugi raz wygrać. Bardzo lubię pracę w samorządzie i cieszę 

się, że to właśnie ja otrzymałam najwięcej głosów. 

- Jakie zmiany chciałabyś wprowadzić w życie szkoły? 

- Będę na pewno starała się o więcej dyskotek i oczywiście o 

skrzynki pomysłów, po to, aby każdy dobrze czuł się w naszej 

szkole. 

- Co planuje nowy samorząd?  

-To wielka tajemnica, mogę jedynie zdradzić, że ten rok będzie 

niezapomniany. Będzie kolorowo i wesoło. 

- Czym się interesujesz? 

- Jak każdy wie, kocham taniec, cały mój świat kręci się wokół 

tego. Lubię też słuchać muzyki, bez niej nie mogę się skupić. 

- Jak spędzasz wolny czas? 

-Oczywiście tańcząc i malując. Maluję obrazy, tą pasją zaraziła 

mnie moja ciocia- malarka, Barbara Jachimowicz. 

- Co lubisz najbardziej? 

- Lubię też sport, a najbardziej grę w koszykówkę, siatkówkę i 

piłkę ręczną, no i oczywiście taniec i malowanie 

- Kim chciałabyś zostać w przyszłości? 

- Moim marzeniem jest zostać aktorką. 

A teraz pora na zastępcę przewodniczącej, czyli 

Adama Milczarka. 

- Co skłoniło Cię do kandydowania do RSU? 

- Pomyślałem, że fajnie byłoby wprowadzić w naszej szkole trochę 

zmian korzystnych i przyjemnych dla uczniów, dlatego 

postanowiłem zgłosić swoją kandydaturę do Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

- Co czułeś, kiedy zdobyłeś tyle głosów? 

- Byłem mile zaskoczony i oczywiście bardzo się ucieszyłem.  

Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali. 

- Jakie zmiany w szkole chciałbyś wprowadzić w życie? 

- Tak jak pisałem na plakacie wyborczym, chciałbym, aby w szkole 

było więcej dyskotek, konkursów, interesujących wycieczek oraz 

by wrócił „szczęśliwy numerek”. 

- Co planuje nowy samorząd? 

- Póki co, zbieramy pomysły, następnie będziemy próbować je 

zrealizować. 

- Jakie masz zainteresowania?  

- Szczerze mówiąc to naprawdę różne, jednym z nich jest 

fotografia. Bardzo lubię utrwalać za pomocą aparatu ważne, 

ciekawe bądź miłe dla mnie chwile. Nieważne, czy jest to jakiś 

malowniczy widok, czy po prostu „selfie” ze znajomymi. 

- Jak spędzasz wolny czas? 

 

……………………………………………………………………… 

 

- Zazwyczaj czytam książki, gram w gry i oglądam najróżniejsze 

filmy. Jeśli chodzi o przerwy w szkole, najczęściej spędzam je w 

bibliotece ze znajomymi. 

- Co lubisz najbardziej? 

- Hmm, to bardzo ogólne pytanie. Odpowiedź na nie można 

znaleźć, czytając w gazetce szkolnej „Bez Tytułu” moją autorską 

rubrykę „Sposób na nudę”. Tam piszę o rzeczach, które lubię oraz 

o muzyce, której słucham. 

- Kim chciałbyś zostać w przyszłości? 

- Nie wiem jeszcze, jaki zawód byłby dla mnie idealny. Gdy byłem 

mały, chciałem zostać aktorem bądź muzykiem, ale teraz widzę, że 

z tych planów nic raczej nie wyjdzie. 

I ostatnia osoba z RSU- Julia Cieślak, skarbniczka. 

 - Co skłoniło Cię do kandydowania do RSU? 

- Chciałam mieć możliwość  wpływu  na to, co dzieje się w mojej 

szkole. 

- Co czułaś kiedy zdobyłaś tyle głosów? 

- Nie spodziewałam się ich aż tylu, czułam radość i zaskoczenie. 

- Jakie zmiany w szkole chciałabyś wprowadzić w życie? 

- Chciałabym, żeby w szkole funkcjonowała „skrzynka 

korespondencji”. Osoby nieśmiałe miałyby możliwość pisania 

wiadomości, które dostarczalibyśmy do adresata. Wprowadziłabym 

też „ kolorowe piątki” i „przerwy na wesoło”. 

- Co planuje nowy samorząd? 

- Wznowienie „szczęśliwego numerka”  oraz więcej imprez w 

szkole, a także akcję  „przebrany-niepytany”. 

- Jakie masz zainteresowania? 

- Interesuje mnie wiele rzeczy. Lubię dobrą muzykę, gry 

planszowe, obejrzeć ciekawy film, podróże. 

- Jak spędzasz wolny czas? 

- Dużo jeżdżę na rowerze, rolkach, a zimą korzystam z lodowiska 

miejskiego. 

- Co lubisz najbardziej? 

- Najchętniej spotykam się z moją przyjaciółką Natalią. 

- Kim chciałabyś zostać w przyszłości? 

- Chciałabym zostać aktorką , ponieważ fascynuje mnie w tej pracy 

możliwość wcielania się w rożne postacie.  

 Życzymy naszemu samorządowi spełnienia planów i marzeń i 

mamy nadzieje, że nie zbraknie im sił i energii do pracy w naszej 

szkole.                                                                 Redakcja 
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SPOSÓB NA NUDĘ 

Hit! 

Gra – Magic River  
Jest to najnowsza gra na telefon znanej wytwórni Ketchapp, w którą 

grają już setki tysięcy użytkowników na całym świecie. Możemy być 

w niej lisem, Indianinem czy nawet kukurydzą, a naszym zadaniem 

jest przepłynięcie rzeki łodzią. Po drodze napotykamy wiele 

przeszkód w postaci kamieni oraz krokodyli. Zbieramy także 

„kryształki”, które pozwalają nam odblokowywać nowe postacie. 

Grafika w aplikacji prezentuje się ciekawie. Mnie ta gra już 

wciągnęła, a Was? 

 

Książka – „Czarownica piętro niżej” 
Podczas przygotowań do konkursu kuratoryjnego z języka polskiego musiałem 

przeczytać kilka książek – jedną z nich była „Czarownica piętro niżej” autorstwa 

Marcina Szczygielskiego. Szybko przekonałem się, że jest to bardzo interesująca 

lektura. Główna bohaterka – Maja, wyjeżdża w wakacje do ciabci (siostry prababci). 

Wbrew swoim najgorszym przypuszczeniom, w starym domu ciabci dziewczynka 

w ogóle się nie nudzi i przeżywa wiele niezwykłych przygód. Zaprzyjaźnia się z 

gadającym kotem, wiewiórką oraz z duchem, odkrywa tajemniczy ogród i podziemne 

przejście z czasów wojny. Książka jest bardzo ciekawa i zabawna. To świetna lektura 

dla osób, które lubią czytać powieści przygodowe z elementami magii. 

                                     Książka – „Bałagan” 

Jest to kolejna książka Keri Smith (autorki „Zniszcz ten dziennik” i „To nie książka”) 

przeznaczona na dobre i złe dni. Tym razem naszym celem jest stworzenie swojego własnego 

bałaganu ;) „Nie próbuj stworzyć czegoś pięknego […]. Zabaw się. Ubrudź się. Spróbuj 

czegoś, czego nigdy dotąd nie robiłeś”. Bardzo lubię takie książki, ponieważ zawsze świetnie 

się bawię, wykonując najróżniejsze zadania proponowane przez autorkę. Tym razem 

będziemy chlapać, bazgrać oraz łamać najróżniejsze zasady. W ten sposób powstanie nasz 

własny „przewodnik po wypadkach i błędach”. 

 

Top 5 
A teraz czas na muzyczne przeboje. Oto moje ulubione utwory z ostatnich 3 miesięcy: 

1. Zedd ft. Jon Bellion – Beautiful Now 

2. Ed Sheeran – Photograph (Felix Jaehn Remix) 

3. Sarsa – Naucz mnie 

4. Teen Beach 2 - Gotta Be Me 

5. Margaret – Heartbeat 

 

Muzyka: 1. youtu.be/n1a7o44WxNo 2. youtu.be/nSDgHBxUbVQ (normalna wersja) youtu.be/63KRkw8f1rM (Felix Jaehn 

Remix) 3. youtu.be/05Qdu0jkihU 4. youtu.be/Eb0TVB2Tk-Q 5. youtu.be/0gOrf2RUrfs 

 

Adam Milczarek, VI b 
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI WIEŚCI Z BIBLIOTEKI WIEŚCI Z BIBLIOTEK WIEŚCI Z BIBLIOTEKI 

 

                 Październik 

Międzynarodowy  Miesiąc 

Bibliotek Szkolnych 

 

 

 

Z  tej okazji biblioteka szkolna organizuje zagadki czytelnicze, które umieszczone będą na 

gazetce ściennej. Rozpoczynamy  też akcję:  

 

 

 

 

 

 

                                          WARTO PRZECZYTAĆ 

Zachęcamy wszystkich do przeczytania pięknej opowieści o miłości.  Napisała ją 

Katarzyna Kotowska , a jej tytuł brzmi „JEŻ” . Autorka i zarazem ilustratorka "Jeża",  

prywatnie architekt i matka adoptowanego chłopca, napisała tę bajkę dla swojego synka. 

Opowiedziała w niej to, co im się przydarzyło - jak dwoje ludzi, kobieta i mężczyzna, 

szukają swojego dziecka, które "urodziło się innym rodzicom". Wreszcie po wielu 

miesiącach, odnajdują je w sierocińcu i zabierają do domu. 

To, co w "Jeżu" wydaje się najcenniejsze, to przesłanie, jakie niesie: nie można żyć 

bez miłości! . Mamy tylko jeden egzemplarz w naszej bibliotece!!!        Spieszcie się. 

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

W październiku biblioteka włączyła się do obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości 

Dysleksji pod hasłem „Mogę. Umiem. Potrafię.” Z tej okazji zaproszono klasy pierwsze i 

zerówkę do czytelni, gdzie starsze koleżanki czytały dzieciom wybrane fragmenty książek. 

Maluszki wysłuchały baśni czytanej przez lektora i tańczyły przy muzyce. Działania te 

miały zachęcić  do systematycznego obcowania z pięknym i niezastąpionym słowem 

pisanym. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA                      

Zwykły Bohater 

Był pogodny ranek 15 lipca 2003 roku. Pani Maria szła do redakcji ,,Expresu Sochaczewskiego" po gazety, które 

rozprowadzała na moim osiedlu. Po ulicy na rowerze jechał znany jej listonosz, pan Mirek.  

Nagle zza krzaków wybiegło dwóch bandziorów z 

zasłoniętymi twarzami. Zaatakowali go, bili, próbując  

wyrwać mu torbę, w której była duża suma pieniędzy. Obok 

szli ludzie, przejeżdżały samochody, ale każdy udawał, że 

nie widzi napadu. Zareagowała jedynie pani Maria. Rzuciła 

się na bandytów, bijąc ich, kopiąc i głośno krzycząc. 

Przestępcy zaskoczeni jej zachowaniem uciekli. Ktoś w 

końcu wezwał policję, która dzięki psom tropiącym złapała 

napastników.W kajdankach trafili do aresztu. 

 Pani Maria zaś stała się lokalną bohaterką. Otrzymała 

nagrodę od zarządu powiatu oraz specjalne podziękowania i  

prezenty od Poczty Polskiej. 

 Jej córka, Beata, zgłosiła swoja mamę do akcji ,,Zwykły 

Bohater", której  gala odbyła się  w Teatrze Narodowym w 

Warszawie. Niestety, pani Marii nie udało się wygrać 

głównej nagrody, ale jej wspaniałą postawę i ogromną 

odwagę poznała cała Polska. Warto dodać, że bohaterką 

tego wydarzenia jest babcia uczniów  z naszej szkoły. 

                                                                                                                                              Julia Cieślak 

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

                                                                                Ciężki problem. 

Każdy uczeń w naszej szkole musi codziennie nosić podręczniki i zeszyty potrzebne na lekcje. Niestety po 

zapakowaniu całego niezbędnego ekwipunku do plecaka, trzeba mieć dużo siły żeby go podnieść.  

Część uczniów ma dość korzystną sytuację, bo 

rodzice przywożą ich do szkoły i  nie muszą taszczyć 

ciężarów w drodze na lekcje. Często widzę jednak moje 

koleżanki i kolegów uginających się pod balastem, który 

niosą na plecach. W samej szkole, też nie jest nam wcale 

lepiej, ponieważ trzeba się wdrapywać z ogromnym 

obciążeniem z piwnicy na piętro, czasem wiele razy. Po tych 

spacerach czujemy się zmęczeni jak alpiniści. 

Czy to jest dobre dla naszego zdrowia? Na pewno 

NIE! Dzieci nie powinny nosić dużych bagaży, ponieważ 

pod wpływem ciężarów, kręgosłup krzywi się, a stawy 

deformują. W przyszłości grożą nam dotkliwe bóle pleców. 

Waga plecaka nie powinna przekraczać 10% masy ciała 

ucznia, a  nasze tornistry ważą czasem nawet 9 kg! 

Czy można by było w jakiś sposób zmienić tę 

sytuację? Może nie zawsze trzeba zabierać wszystkie 

książki, bo akurat nie będą potrzebne na lekcji, a niektóre 

podręczniki można by nosić na zmianę z kolegą z ławki. 

Czy ktoś mógłby nam, uczniom, choć trochę pomóc w 

rozwiązaniu tej bolączki? 

Moi rodzice kupili mi plecak na kółkach i polecam każdemu 

takie rozwiązanie. Przechodząc z klasy do klasy korytarzem 

nie muszę dźwigać. Trochę gorzej jest na schodach, bo 

wtedy trzeba założyć bagaż na plecy lub podnieść go w 

ręku. Pomimo tego, plecak na kółkach jest dużym 

udogodnieniem.  A co wy o tym myślicie?

                                                                                                                                      Ania Orlińska 

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

Świat za 100 lat 
Jaki będzie nasz świat za sto lat? Myślę, że na pierwszy rzut oka Ziemia będzie wyglądała tak samo jak 

dziś.  
Jednak to nie będzie ta sama planeta. Nowoczesne, 

inteligentne androidy będą wykonywać większość naszych 

obowiązków – będą sprzątać, gotować, prać i prasować, a 

także pomagać nam w nauce. Wierzę także w to, że 

ludzkość będzie wykorzystywać roboty tylko do dobrych 

celów. 

 W przyszłości nasze życie będzie wygodniejsze 

dzięki wielu wynalazkom. Będziemy mogli kupić sobie 

latające samochody, teleportować się do wybranych miejsc 

oraz przemieszczać się w czasie, ale tak, by nie zmieniać 

przeszłości ani przyszłości. Z kolei każdy zegarek będzie 

wyposażony w funkcję tłumacza. 

 Ludziom będzie żyło się bardzo dobrze. Myślę, że 

codzienność, taka jak szkoła bądź praca, nie będzie 

zmieniona. Jak to mówią: bez pracy nie ma kołaczy. 

Wszyscy ludzie będą dla siebie bardzo mili i życzliwi. 

Ubogie osoby będą miały zapewnione schronienie i 

pożywienie, a bezdomne zwierzęta znajdą kochających 

opiekunów. 

 Na Ziemi będzie pięknie i bezpiecznie. Nie będzie 

wojen – wszyscy będą żyli w zgodzie i pokoju. Zostaną 

także wynalezione lekarstwa na wszystkie choroby. 

Moja wizja przyszłości na Ziemi jest może zbyt 

idealna, ale wierzę, że tak właśnie może być. 

Adam Milczarek z klasy VI         

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

Humor zeszytów szkolnych  
Poniżej prezentujemy zabawne zdanka z zeszytów 

uczniów klasy Vb z wypracowań na podstawie 

książki „Chłopcy z Placu Broni”. 

- Nemeczek ubierał się ładnie i chodził po ciemku 

i nie bał się. 

- Czerwonoskórzy wyzywali go od Nemeczków. 

- Najgorsze było to, że Nemeczek umarł z powodu 

choroby. 

- Wrzucenie i wyśmiewanie Nemeczka do wody. 

-Jego mama krzykła i wybuchła płaczem. 

- Proszę o inne zakończenie Nemeczka. 

Poniżej dziwne nagłówki w listach do autora 

„Chlopców z Placu Broni” czyli Ferenca Molnara: 

- Szanowny Ferencu Molnaru! 

- Panie Ferencu! 

- Serdeczny Pisarzu! 

A teraz zobaczmy, jak ciekawie operują językiem 

polskim nasi szóstoklasiści. 

- W przyszłości 

na pewno będzie 

mało przyrody, 

bo wiem, co 

będzie za 100 

lat. 

- Wpadłem do 

rzeki i dostałem 

się tutaj. Macie 

jakieś rzeki? 

- Siedziałem na kanapie bezsensownie skakając po 

kanałach. 

- Byliśmy najwspanialszą parą, jaką kiedykolwiek 

znałem. 

- Po pewnym momencie zobaczyły pana. 

- Nagle zleciały się wśród nich piękne motyle. 

- Poszliśmy wszyscy na jedną z planet. 

- Po lewej stronie widać duży pączek winogron. 

- Za 100 lat Ziemia będzie bardziej owalna. 

 

                       Dziwne pytania, dziwne odpowiedzi  
 

 

1. Która mysz chodzi na dwóch nogach? Myszka Miki. A 

który kaczor chodzi na dwóch nogach?  

2. Dlaczego beton nie ma pracy? 

3. Szczur od głowy do ogona ma 30 cm. Ile waży kilogram 

śledzi? 

4. Tata Niny ma cztery córki: Basię, Kasię i Stasię. Jak ma na 

imię czwarta córka? 

5. Co jest dalej: Chiny czy Księżyc? 

6. Jak się nazywa najlepsze warzywo? 
(1.Każdy kaczor 2.Bo go wylali 3.1 kilogram 4.Nina 5.Chiny! Przecież Księżyc 

widzimy każdego dnia 6.Best-seller) 
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