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

Nr 2,   rok szkolny  2017/2018;  cena 1 zł, dostępne na: sp2.sochaczew.pl 

                                                 Od redakcji  
Witamy w kolejnym numerze 

naszej szkolnej gazetki. 

Znajdziecie w niej najważniejsze 

wiadomości o tym, co działo się 

ostatnio w naszej szkole, 

przeczytacie o ciekawych 

szkolnych wspomnieniach 

waszych dziadków i rodziców, 

którzy kiedyś byli uczniami naszej 

szkoły.  
Zobaczymy, co działo się w 

szkolnej bibliotece, aby w końcu 

powitać świąteczny czas.  

Zapraszamy do spotkania ze  świętym Mikołajem, w którego 

mało kto wierzy, ale ciągle każdy ma do niego prośby. A jakie?  

O tym w środku numeru. 

Pochwalimy się też  sportowymi sukcesami. Jak zwykle rozbawi  

każdego „Humor szkolnych zeszytów”, a zaciekawi dział „Nasza 

twórczość”. Zatem, miłej lektury. 

Z okazji świąt każdy czytelnik wraz z egzemplarzem gazetki 

dostanie los na mikołajkowy prezent! (Ha, ha, ha, a podobno św. 

Mikołaj nie istnieje!). 

 

Najlepszy jednak mikołajkowy prezent zafundowała nam 

szkolna reprezentacja 

rugby. Właśnie 6 

grudnia w łódzkiej Atlas 

Arenie nasza drużyna  

w kategorii klas VI 

zajęła III miejsce  

w Ogólnopolskim 

Turnieju Finałowym 

Szkolnej Ligii Rugby 

Tag.To wielki sukces! 
Gratulacje dla 

zawodników i trenera, 

pana Daniela 

Głowackiego! Poniżej 

skład naszych rugbistów. 

 

……………………………………………………………………… 

W numerze: 

-Szkolne Newsy 

-Z historią w tle 

-Bliskie spotkania  

i rozmowy ze św. 

Mikołajem  

-Wieści z biblioteki, 

tym razem miejskiej i 

świętowanie Dnia 

Misia 

-Szkolne sprawy i 

feralna lekcja 7b   

- Nasza twórczość,    

o marzeniach  

i przemocy 

-Z przymrużeniem 

oka, czyli  humor  

szkolnych zeszytów 

-Kącik poetycki, czyli 

poeci są wśród nas   

 
 

 

 

 

 

Do każdej gazetki  los na 

prezent od św. Mikołaja! 
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         Dzień Papieski 

17 października 2017r. odbyła się akademia z okazji XVII 

Dnia Papieskiego. Tegoroczne hasło to:” Jan Paweł II, 

Idźmy naprzód z nadzieją".  
Program artystyczny zaprezentowały uczniowie z klasy VIb  

i IVb pod kierunkiem Marioli Majcher i Agnieszki 

Przybyłek. W czasie uroczystości zostały przypomniane 

najpiękniejsze słowa Jana Pawła II. Dzieci recytowały 

wiersze i śpiewały pieśni religijne poświęcone osobie 

papieża. To była piękna i wzruszająca uroczystość. 

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

            Spotkanie z firmą Danfoss 
24 października w naszej szkole  odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Danfoss, 

która przybliżyła uczniom wiedzę z zakresu oszczędzania energii.   

Po krótkim otwarciu imprezy i powitaniu gości zaprezentowali się uczniowie klas młodszych w bardzo 

energetycznym tańcu piratów, potem był pokaz pierwszej pomocy, a po nich warsztaty  dla uczniów klas VI i VII na 

temat zużycia energii i sposobów jej oszczędzania. 

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

               Dzień Nauczyciela 
13 października 2017 r. cała społeczność szkoły zgromadziła się w sali 

gimnastycznej , by razem świętować Dzień Edukacji Narodowej 

popularnie zwany Dniem Nauczyciela.   

Uczniowie z klasy 5b pod kierunkiem pani Beaty Maciejewskiej 

przygotowali część 

artystyczną ,a maluchy 

z klasy 0 i  1 a  

zaprezentowały 

wiersze o swoich 

ukochanych nauczycielkach.  Przedstawiciele uczniów  złożyli 

życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i 

obsługi oraz wręczyli karty okolicznościowe i słodkie serduszka.  

Serdeczne słowa w stronę wszystkich pracowników szkoły 

skierował przewodniczący Rady Rodziców – pan Adam Kloch. 

Spotkanie zakończył dyrektor szkoły – pan Dariusz Kosiński, 

podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły  za trud, serce i 

ogromny wkład pracy w codzienne szkolne obowiązki.   
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                            Świętujemy niepodległość                            
,,Dzisiaj wielka jest rocznica –jedenasty listopada!… Tym, co zmarli za Ojczyznę, 

hołd wdzięczności Polska składa” pod takim hasłem odbyła się w naszej szkole 

uroczystość z okazji 99 rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości.      

Po 123 latach zaborów Polska 11 listopada 1918 roku odzyskała niepodległość. Polski nie 

było na mapie Europy, ale była w sercach Polaków. Nie było państwa, ale był polski naród 

ze swoją bogatą kulturą i  historią.  Biało-czerwona flaga jest zasługą naszych przodków, 

którzy 99 lat temu walczyli o wolną Polskę . Niepodległość nie była im dana za darmo. 

Wywalczyli ją orężem i męstwem. Zapłacili za to swoją krwią. Dla upamiętnienia tej 

ważnej rocznicy, uczniowie naszej szkoły  przygotowali 10 listopada montaż słowno-

muzyczny, który przybliżył wszystkim obecnym  długą i ciężką  drogę, jaką przebyli 

Polacy , aby dziś nasz kraj był wolny. Wysłuchaliśmy wierszy i pieśni patriotycznych , 

które skłoniły nas do refleksji nad historią naszego kraju. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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                              Konkurs Retoryczny 
 Ośmioro uczniów naszej szkoły z klas IV-VII wzięło udział 29 i 30 listopada w  Powiatowych Dniach 

Retoryki w Teresińskim Domu Kultury 

Wcześniej, 14 listopada, odbyły się szkolne eliminacje konkursu, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 

Wzięło w nim udział aż 46 osób w trzech konkurencjach: recytacja, przemówienie, kabaret.   

Okazało się, że wielu uczniów ma świetne pomysły na 

zaprezentowanie siebie i tekstów, które wybrali. Do etapu 

powiatowego zakwalifikowali się  w kategorii recytacja: 

4a – Oliwia Kłos, „Marzenia” Joanna Kulmowa 

4b – Kacper Michnowski, „Światowa krowa” E. Ozdoba 

4c – Julia Gala,  „Złośliwe buty” R. Lasota 

7a – Adam Kuczkowski, „Astry” A. Asnyk 

 7b – Julia Cieślak, „Odnaleźć samego siebie” T. Różewicz 

-w kategorii przemówienie: 

7b – Weronika Janiszewska „Stop pracom domowym” 

6b  - Julia Duplicka „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” 

- w kategorii występ kabaretowy: 

5b- Maja Barciak z zespołem, „Żyj na 100” Filip Lasota. 

I choć tegoroczne jury konkursu powiatowego nie doceniło 

naszych reprezentantów, to warto było wziąć udział, choćby 

po to, aby sprawdzić się i pokazać innym swoje talenty. 

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

         Jesienny koncert 

14 listopada  przed zebraniami nasi rodzice 

zostali zaproszeni na niezwykły  jesienny 

koncert. 

 „Złota polska jesień – jest jedyna w swoim 

rodzaju. Paleta ciepłych, czerwonych, 

pomarańczowych i żółtych barw zachwyca. 

Jesień – w szczególności listopad, to czas 

zadumy, przemyśleń, wspomnień. Kiedyś ktoś 

powiedział, że  życie można porównać do 

filiżanki kawy. Zachwyćmy się tą filiżanką, 

zobaczmy jej kształt, spójrzmy na kolor, 

posmakujmy, nie pijmy jej pośpiesznie – bo nie 

wiadomo, kiedy życie pozwoli nam zaparzyć ją 

ponownie”- tymi słowami przywitał i zaprosił 

do wysłuchania występu słowno- muzycznego 

przybyłych gości, pan dyrektor naszej szkoły, Dariusz Kosiński. 

Koncert przygotowany został  przez uczniów klasy  IV c i VII a pod kierunkiem pani Katarzyny Proch i pani Wioletty 

Kośmider. O dekoracje zadbała pani Katarzyna Milczarek.   

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

                                    Kosmiczna podróż 
W czwartek  9  listopada 2017r.  naszą szkołę odwiedziło mobilne planetarium URSA MAJOR.  Uczniowie oddziału 

przedszkolnego i klas I-III odbyli niezwykłą kosmiczną podróż.  
Ogromny przenośny namiot sferyczny w tym dniu  

rozłożony został na sali gimnastycznej  i dostarczył sporo 

„kosmicznych wrażeń”.  Tutaj odbyliśmy podróż po 

wszechświecie. Obserwowaliśmy planety naszego układu 

słonecznego oraz gwiazdozbiory związane ze znakami 

zodiaku. To narzędzie edukacyjne, umożliwiło zobaczenie i 

zrozumienie zjawisk astronomicznych, które zazwyczaj 

obserwuje się z Ziemi lub ogląda przez teleskopy. Mogliśmy 

poznać wszechświat w pigułce i wyruszyliśmy w 

fascynującą podróż w nieznane zakątki kosmosu.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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                                            Niezapomniana wyprawa do Łodzi 
                       16 listopada 2017r. uczniowie klas czwartych pod opieką wychowawców byli na wycieczce w Łodzi.  

Program dnia zapowiadał się interesujący i 

intensywny. Na ulicy Piotrkowskiej uczniowie podjęli 

trud odkrywcy i poszukiwacza podczas gry terenowej. 

Potem udali się do Muzeum Bajki. Obejrzeli tam 

filmy poklatkowe pt. „Piotruś i Wilk” oraz 

„Parauszek”.  

Z zaciekawieniem oglądali też  ekspozycje z filmów 

„Miś Uszatek”, „Przygody Misia Colargola” , „Mały 

Pingwin Pik Pok”, czy „Danny Boy”.  

Na koniec dnia wzięli udział w praktycznych 

warsztatach.  

Z dwóch skarpet, waty, gumek i oczu każdy musiał 

wykonać kukiełkę-skarpeciaka. Okazało się, 

czwartoklasiści świetnie radzą sobie z szyciem. 

Zmęczeni, zadowoleni i zarazem dumni z siebie 

wrócili do domu, marząc o kolejnej wycieczce. 

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

Przygody supermenów  

z lekcją   historii w tle 
Uczniowie klas siódmych 4 grudnia udali się na 

ciekawą wyprawę do Warszawy.  

Pierwszym jej punktem było obejrzenie w kinie w 

Złotych Tarasach filmu „Liga sprawiedliwości”. 

Każdy z zapartym tchem śledził połączone wysiłki 

super bohaterów, chcących ocalić świat. 

Potem pojechaliśmy do Belwederu, gdzie 

zwiedziliśmy dawną siedzibę prezydentów oraz 

Muzeum Józefa Piłsudskiego. Na koniec udaliśmy 

się na krótki spacer po  Królewskich Łazienkach.  

oraz na przedświąteczne zakupy w Wola Parku. 

To była udana wycieczka. 

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

                                      Uwaga! Dni wolne! 
 

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora  naszej szkoły 

w tym roku szkolnym dodatkowymi dniami 

wolnych od zajęć lekcyjnych będą :2,3 listopada 

2017 roku, 2,4 maja i 1czerwca2018 r.  

W tych dniach w szkole zorganizowane będą 

dyżury opiekuńczo-wychowawcze . Potrzebę 

zapewnienia dzieciom opieki rodzice zgłaszają 

do szkoły ( wychowawcy klasy) na dwa dni 

przed planowanym dniem wolnym. 

To świetny pomysł. Natłok nauki, szkolnych 

obowiązków sprawia, że każdy marzy tylko o 

odpoczynku. Dobrze by było, żeby na ten wolny 

czas nie zadawano nam prac domowych… 

A na razie z niecierpliwością czekamy na ferie 

świąteczne i Boże Narodzenie. Byle do świąt! 

…………………………………………………. 
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                                         Szkolna Liga Rugby TAG 

 20 listopada 2017 r. w  hali sportowej MOSiR w Sochaczewie odbył się Turniej Miejski Szkolnej Ligi Rugby TAG.  

W  zawodach brało udział 8 drużyn z naszego miasta w trzech kategoriach wiekowych.  
W roczniku klas czwartych rywalizowały 2 szkoły, natomiast klasy piąte  i szóste, po 3 drużyny.                                       

Walka była zacięta, jednak uczniom naszej szkoły udało się tym 

razem odnieść zwycięstwa.            

Na podium stanęli uczniowie klas V i VI. Skład zwycięskiej 

drużyny klasy V to:Lena Kowalska, Filip Dąbrowski, Oliwier 

Dudek, Piotr Pastuszko, Igor Kowalski, Nikolas Krzemiński. Skład 

drużyny klas VI to: Michał Nowakowski, Kacper Gajda, Ewelina 

Tomecka, Mateusz Krupa, Ksawery Pętlak.  

Warto podkreślić, że po raz pierwszy w zawodach wystąpili  

uczniowie z klasy 4 c w składzie: Szymon Bartosiewicz,  Antoni 

Bieńczyk, Kacper Żakowski, Kacper Kamiński i Julia Gala. Był to 

bardzo udany występ naszych uczniów. 

                                    

…………………………………………………………. 

 

Kolejne zawody  Szkolnej Ligi Rugby TAG 

odbyły się 27 listopada 2017 r. w  hali sportowej 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie.  

W zawodach brało udział 12 drużyn z 

województwa mazowieckiego w trzech 

kategoriach wiekowych. W każdej grupie, 

zarówno wśród klas IV, V, a także VI - wystąpiły 

po 4 drużyny. Uczniowie naszej szkoły stoczyli 

naprawdę  

zacięte pojedynki.   

Na podium stanęli uczniowie wszystkich 

roczników. Nasi debiutanci z klasy 4c  zajęli 3 

miejsce. Klasa Va  zdobyła 3 miejsce. Najlepszą 

okazała się drużyna  klas szóstych, która wygrała turniej!  

Zespoły otrzymały puchary i medale od Prezesa Stowarzyszenia Rugby Club Orkan Sochaczew, Roberta Dlutka oraz 

Menadżera Reprezentacji Polski,    Macieja Brażuka. Zawodnicy dostali również koszulki z logo turnieju. Natomiast 

Michał Nowakowski dostał nagrodę specjalną za najlepszego zawodnika w kategorii klas VI.  

Był to bardzo udany występ naszych uczniów, dlatego w Mikołajki, czyli 6 grudnia jedziemy na Turniej Finałowy, 

który odbędzie się w Łódzkiej Atlas Arenie.      

Mocno wierzymy, że  wrócimy ze złotymi medalami. 

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

               Mikołajki, Mikołajki  
6 grudnia w Mikołajki, jak przystało na ten dzień, odwiedził nas 

święty Mikołaj. Narobił w szkole sporo zamieszania!  

Wzbudzał ogromne zainteresowanie. Był przy tym narażony, jak 

zwykle, na  niewygody :  szarpanie za brodę, surdut czy 

przemieszczanie się w strasznym tłoku, bo każdy chciał chociaż 

chwilę przy nim postać czy porozmawiać, choć jak zapewnia 

większość, nikt nie wierzy w św. Mikołaja!  

Od tego też dnia w szkole zrobiło się świątecznie. Pojawiły się 

choinki, bożonarodzeniowe dekoracje...W klasach było nie mniej 

ciekawie. Przy blasku choinek cieszyliśmy się z mikołajkowych 

prezentów, które kupowaliśmy sobie nawzajem. Właściwie jednak 

losowania nie mają sensu, bo już po kilku chwilach i tak każdy wie, kto kogo wylosował. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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W tym numerze za sprawą redaktorów z klasy Vb przeniesiemy się do czasów, kiedy do 

szkoły chodzili nasi rodzice i dziadkowie. Oj, ciekawe to czasy! 
 

Najpierw wywiad z 81-letniąbabcią, który przeprowadził Filip Kobierecki. 
-Babciu, czy Ty pamiętasz, gdzie chodziłaś do szkoły?  

- Oczywiście! Chodziłam do Szkoły Podstawowej w Kurabce. Nauka trwała 7 lat. Potem 

jeszcze 4 lata chodziłam do Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie, dzisiaj LO im. F. 

Chopina. Pisaliśmy wtedy piórami prawdziwym atramentem z kałamarza. 

- A gdzie Ty wtedy mieszkałaś? 

- Mieszkałam wraz z mamą i rodzeństwem we wsi Leonów. Mama 

prowadziła niewielkie gospodarstwo rolne, a tata zginął na wojnie. Ja i moje rodzeństwo pomagaliśmy jej w tej ciężkiej pracy. 

Życie na wsi różniło się od tego w mieście. Raz w tygodniu mama robiła zakupy w mieście. Żywiliśmy się tym co sami 

wyhodowaliśmy, piekliśmy chleb. Ubrania też nosiliśmy jedno po drugim. Takie były czasy i nikt nie protestował. W szkole 

obowiązywały fartuszki, ale nie pamiętam czy tylko w szkole 

podstawowej.(…) 

- A jakieś wycieczki? Jak spędzaliście wolny czas? 

- Wycieczek nie było. Jedyne "atrakcje" to były wyjazdy do PGR-u w Bielicach na przymusowe wykopki. bieraliśmy ziemniaki, 

czasem buraki. 

- Ojej! A jakieś dyskoteki? 

- Nie! Dopiero po ukończeniu 18 lat można było iść na potańcówkę, czyli  wiejską zabawę zazwyczaj organizowane po odpustach 

lub innych świętach kościelnych. Nie było wtedy tych 

wszystkich technologii, które są teraz. My wtedy nie mieliśmy nawet 

telewizora! 

-Niemożliwe! Ja sobie tego nie potrafię wyobrazić. 

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

Wywiad o szkole z mamą Natalii Libery. 

-Czy to prawda, mamo, że chodziłaś do tej samej szkoły co ja? 

  Co się zmieniło w niej od tamtej pory? 

- Zmienił się dyrektor i wielu nauczycieli. 

-  A kto był twoim wychowawcą ? 

- Moim wychowawcą na początku był nauczyciel historii pan Andrzej Jastrzębski, a później 

pani  Anna Flakowska. 

- A jakie zmiany? 

- Zmieniły się sale lekcyjne, miejsce biblioteki i pokój pielęgniarki. 

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

 Kolejną rozmowę z tatą, absolwentem naszej „Dwójki” przeprowadził Bartek Szydłowski. 
     „W tamtych czasach szkoła miała innego patrona, nosiła imię  Karola Świerczewskiego. Tata, odwiedzając szkołę po latach 

powiedział, że szatnie i sala gimnastyczna wyglądają tak samo jak kiedyś. Rzuciło mu się również w oczy piękne nowe boisko, o 

którym w tamtych czasach jako dziecko, mógł tylko marzyć. Zwrócił też uwagę na lekcje religii, które kiedyś odbywały się w 

salach katechetycznych za kościołem w Boryszewie, które prowadzili księża. Kiedy tata chodził do szkoły, nie było również placu 

zabaw dla najmłodszych.”  

…………………………………………………………………………………………. 

 A na koniec rozmowa z dziadkiem Zuzi Rauzer.  
-Dziadku, jak to było, kiedy byłeś dzieckiem? 

-Bawiłem się w podchody, poszukiwaczy skarbów, strzelałem z procy i grałem w piłkę, 

która była własnoręcznie robiona. Zawsze było przy tym mnóstwo śmiechu. 

- A jak to było, kiedy chodziłeś do szkoły? 

- Plecaki były zrobione z grubej tektury. Do szkoły obowiązkowo chodziło się w 

fartuszkach, do których przyszywana była naszywka z numerem i  nazwą szkoły. Na zajęcia 

zawsze chodziłem na pieszo, nie ważne czy padał deszcz, czy śnieg. 

-A co robiłeś, kiedy wracałeś ze szkoły? 

- Wiosną i latem chodziłem na pole pomagać pielić, bo mój tata uprawiał cebulę, 

marchewki, ogórki i ziemniaki. A zimą  zazwyczaj pomagałem w domu i potem odrabiałem 

lekcje. Nie spędzałem czasu przed telewizorem ani komputerem, bo wtedy ich jeszcze nie 

było. Miałem w domu tylko małe radio na baterie. Lubiłem jeść chleb z wodą i cukrem. Jak 

wracałem ze szkoły to kupowałem sobie bułkę słodką i czasem lizaka kogutka, który był 

cały czerwony. Przed pójściem spać czytałem książki o Indianach i tak kończył się mój dzień. 

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

Wycieczka do biblioteki 

27 listopada  uczniowie klasy III a wybrali się na wycieczkę 

do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kramnicach.  
Ta piękna i nowoczesna placówka robi ogromne wrażenie 

swoim wyglądem i bogatym księgozbiorem. Pomieszczenia są 

duże, estetyczne i kolorowe. Wygodne fotele zachęcają do 

odpoczynku i relaksu. Wydzielone miejsce dla najmłodszych 

czytelników kusi do zabawy. Jednak największą atrakcją jest 

XBOX, z którego może korzystać każdy czytelnik biblioteki. 

Uczniowie zapoznali się z podziałem książek na różne działy, 

obejrzeli wiele ciekawych książeczek dla dzieci i wysłuchały 

fragmentu zabawnej lektury pt. „Niesamowite przygody 

dziesięciu skarpetek” autorstwa Justyny Bednarek. Na 

zakończenie wszyscy otrzymali zakładki do książek.  

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

 

Światowy Dzień Pluszowego 

Misia 
Nie każdy pewnie wie, że 25 listopada to Dzień Pluszowego 

Misia. Tego dnia w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z 

najmłodszymi uczniami z klasy zerowej i I b.  

Rozmawiano o  sympatycznej zabawce z dzieciństwa, która 

stała się bohaterem wielu książek, bajek i filmów dla dzieci. 

Najpopularniejszym misiem jest oczywiście Kubuś Puchatek. 

O nim też znalazło się najwięcej książeczek na przygotowanej wystawie. Warto dodać, że piękną kolekcję książkową 

o tym pluszaku otrzymaliśmy  w prezencie od uczniów naszej szkoły, Szymona i Oliwii Kłos, za co serdecznie 

dziękujemy. Oprócz dyskusji na temat misiów z różnych stron świata dzieci wysłuchały wierszyków i piosenek o 

misiach w wykonaniu starszych kolegów i koleżanek. Spotkanie przebiegło w ciepłej atmosferze i było naprawdę 

"misiowo" udane. Uśmiech i zadowolenie na twarzach dzieci - to najlepsze podsumowanie zabawy. 

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

               Warto przeczytać 
W tym numerze naszej gazetki do przeczytania książki zachęci Was 

Patrycja Kubalak z VIIb.  

Ostatnio na lekcjach języka polskiego omawialiśmy książkę Antoine de 

Saint- Exupery „Mały Książę”. I choć tytuł brzmi baśniowo, to nie jest to 

wcale książka dla małych dzieci, ale też dla dorosłych. Opowiada o Małym 

Księciu, mieszkańcu planety B-612, który po kłótni z ukochaną różą 

wyrusza w podróż w poszukiwaniu przyjaźni. 

Dlaczego warto przeczytać tę historię? Bo zawarte w niej prawdy są 

ponadczasowe i uniwersalne, a przygody głównego bohatera nie tylko 

bawią, uczą, ale też i wzruszają. Na zawsze zapamiętam sentencję: „Dobrze 

widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”, „Oswoić 

znaczy stworzyć więzy” albo „Ludzie nie mają przyjaciół, bo nie ma 

sklepów z przyjaciółmi”. 

To piękna, wzruszająca i chwytająca opowieść. Mam nadzieje, że 

zachęciłam wszystkich do tej lektury. To świetny sposób na długie, zimowe 

wieczory. 

       Patrycja 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Pod choinką dobry  święty,  
Co ma brodzisko mleczne(…) 
Dzieci radują się szalenie 
Wśród pisków i podskoków… 
Szkoda, że Boże Narodzenie 
Jest tylko raz do roku.  
                               (L.J. Kern) 

 

Przed świętami św. Mikołaj 

rozdaje prezenty na ulicy. 
Jasio po otrzymaniu 

jednego z nich mówi: 

- Święty Mikołaju, dziękuję 
ci za prezent. 

- Głupstwo - odpowiada 
święty Mikołaj. - Nie masz 

mi za co dziękować. 

- Wiem, ale mama mi 
kazała. 

 

BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISK 

     Listy do M 
Chyba każdy zna ten film. W tym roku to już 

trzecia część, która jak poprzednie, cieszy się 

ogromnym zainteresowaniem widzów. Nie 

bójcie się, nie będziemy opowiadać jego treści. 

My poszliśmy dalej… W związku ze 

zbliżającymi się świętami sami postanowiliśmy 

zebrać od czytelników „Bez tytułu” listy do 

„M” czyli świętego Mikołaja.  

 Zobaczmy, jakie prośby i pytania do „M” mają nasi czytelnicy i co na nie odpowiada nasz Święty Mikołaj.  

Weronika pisze tak :  

„Drogi święty Mikołaju! W tym roku byłam grzeczny, dobrze się uczę i nie mogę się doczekać pierwszej gwiazdki. 

Spraw, żebym wygrała w Lotto”. 

No cóż, Weroniko, same marzenia i prośby nie pomogą! Musisz po prostu kupić i wypełnić kupon. Resztę załatwię ja. 

I kolejne pytanie do naszego „M”” 

„Drogi święty Mikołaju!  Dlaczego najczęściej wchodzisz do domów przez komin? Przecież to takie 

niehigieniczne!” 

No cóż, to tylko opowieści waszych rodziców. Naprawdę mam niezłą brykę, którą pokonuję ogromne odległości i 

zawsze wchodzę do domów drzwiami, bo czy inaczej miałbym nieskazitelnie czerwony ubiór? 

A oto kolejna prośba” 

„ koham  zwieżenta i dla tego proszem o miśa w woskó z kokartkom .” 

Drogie dziecko! Z misiem w wózku z kokardą nie będzie problemu, proponuję ci   jeszcze darmową wizytę u 

psychologa i egzemplarz „Słowniczka ortograficznego”. 

I kolejna  prośba:. 

„Hej Mikołaju,  zepsuła mi się suszarka do włosów.  Mógłbyś przynieść mi ją pod choinkę?”.  

Nie wiem, czy będzie to możliwe, bo  ostatnio omijam sklepy z AGD. Te ich przeceny to ściema, nie dam się nabrać. 

Nie wolałbyś lalki Barbi? 

A teraz list rezolutnego siódmoklasisty.: 

„Święty Mikołaju, w tym roku chcę Ci pomóc, dlatego proszę Cię o Twój strój. Mam nadzieję, że się nie obrazisz!”  

 Jest to oryginalny pomysł na świąteczną nudę, nie wiem tylko, czy chciałbyś, żebym przez ciebie chodził goły i bosy. 

A jak będzie mróz? Odpada, pełno podróbek moich ubrań w marketach, więc kup sobie sam. Poza tym, pamiętaj, że 

nie każdemu dobrze jest w czerwonym! 

I jeszcze jedna ciekawa prośba, tym razem pewnego starszego pana, który nadal wierzy w św. Mikołaja: 

„Drogi Mikołaju! Długo już żyję na tym świecie. Ostatnio, jedząc kaszankę, wypadł mi jedyny, niestety ostatni,  ząb. 

Proszę Cię więc o ich cały komplet, będę wdzięczny.” 

 Szanowny Panie, nie wiem, czy w magazynie mam jakieś zęby, a do tego nowe! 

Nie wiem też, czy chodzi o sztuczną szczękę, czy też o nowe własne. Mam 

pewność, że drugi raz zęby  już nie wyrosną. W razie czego niech się pan uda się 

do dentysty, może coś poradzi. 

Na zakończenie prośba Karola, to pseudonim naszego kolegi z klasy.  

„ Nie chcę, św. Mikołaju wiele, bo wiem, że masz w okresie świątecznym 

mnóstwo pracy, ale jak się ogarniesz , to załatw mi nowy samochód dla taty. Z 

góry dziękuję. Karol” 

No cóż,  Karolu, to dobrze, że pomyślałeś o tacie. Wszak ten jego rozlatujący się 

polonez  nie nadaję się do jazdy. Tata jest dorosły, a ja spełniam tylko życzenia 

dzieci. Pozdrów tatusia. Ś.M.                               Redakcja 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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SPRAWY SZKOLNE SPRAWY SZKOLNE SPRAWY SZKOLNE SPRAWY SZKOLNE SPRAWY  

              Pomóżmy zwierzętom 

Wszyscy mamy swoje życzenia do św. Mikołaja. Spełniają się, gdy zasiadamy przy 

stole wigilijnym. Za oknem pada biały, zimny śnieg. Jest cudownie, ale nie dla 

zwierząt,  które śpią na dworze, często głodne i opuszczone.  

W te trudne zimowe dni nie zapominajmy o nich. Dokarmiajmy te poszkodowane 

przez los, bezdomne.  Wesprzyjmy też szkolna akcję pomocy zwierzętom. To tak 

niewiele kosztuje, drobny wysiłek, a tak dużo znaczy dla zwierzaków!    Może w 

wigilijną noc, kiedy według tradycji, zwierzęta mówią ludzkim głosem, usłyszymy 

jakieś słowa podziękowania albo skargi zwierząt na swój los? 

……………………………………………………………………………………. 

Szyszki, kasztany i żołędzie 
Niedawno  został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „ Masz szyszki, kasztany i żołędzie... Co za stworek z tego 

będzie”. Konkurs był adresowany wprawdzie do uczniów klas 0-III., ale prace na wystawie pokonkursowej 

podziwiała cała szkoła!  

Należało wykonać ludzika lub zwierzaka z kasztanów, żołędzi 

lub szyszek. Można było zastosować drobne elementy łączące 

i dekoracyjne z różnych materiałów. 

I miejsce zdobyła Marta Krzeszowiec z klasy IB 

II miejsce -Karol Kośmider – uczeń oddziału przedszkolnego 

III miejsce  - Adam Polakowski z  klasy IIA 

Wyróżnienia otrzymali: 

Jan i Krzysztof Chojnaccy, Leonard Tabara, Aleksander 

Komosa, Julia Cieślak, Mikołaj Potrzebowski 

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 

dzieci otrzymały nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy zaś 

dyplomy podziękowania za udział w konkursie. 

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

               Zabawa Andrzejkowa 
Andrzejki to ostatnia chwila do zabawy tuż przed nadchodzącym adwentem. Według 

starej tradycji w noc z 29 na 30 listopada wróży się oraz organizuje imprezy 

Andrzejkowe.  

W naszej szkole, jak co roku odbyła się dyskoteka Andrzejkowa zorganizowana przez 

Samorząd Uczniowski.  29 listopada sala gimnastyczna od godz. 10:00 była wypełniona 

uśmiechniętymi buziami uczniów klas 0-III naszej szkoły, zaś  

30 listopada od godz.16:00 bawili się uczniowie  klas IV – VII.  Ulubiona muzyka 

uczniów i dekoracje sprawiły, że wszyscy poczuli tę niezwykłą atmosferę i cudownie się 

bawili. Na dyskotece oczywiście nie zabrakło również konkursów przygotowanych przez panią Edytę Szymańską, 

Małgosię Ksyna – Koper i Pana Daniela Głowackiego.  
Warto zatem przypomnieć sobie andrzejkowe wróżby, o co zadbała nasza 

redaktorka  

z VII b, Julia Cieślak. 

Wróżba ze skórki jabłka 
Jabłko obieramy w taki sposób, żeby powstała jedna długa obierka. Rzućcie ją za 

siebie przez lewe ramię. W jaką literę się ułożyła? To będzie litera imienia Twojej 

drugiej połowy!  

Imiona na kartkach 
Uczestnicy zabawy piszą imiona na dwóch kartkach: imiona dziewczyn na jednej, a chłopców na drugiej. Potem 

dziewczyna przekłuwa z czystej strony kartkę z imionami chłopców tak, by ich nie widzieć. Dziewczyna ma wyjść za 

mąż za chłopca o imieniu, które przekłuła. Chłopcy natomiast przekłuwają kartkę z imionami dziewczyn. 

Wróżba z kółeczkiem  
Dziewczyny ustawiają się w kółku. Do środka wchodzi chłopak z zawiązanymi oczami. Zostaje zakręcony kilka razy, 

po czym na chybił trafił wybiera jedną dziewczynę. Wybranka najszybciej ze wszystkich znajdzie swoją miłość i 

pierwsza wyjdzie za mąż. Miłej zabawy! 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Burek mówi do Azora: 
- Już nie mogę się doczekać tych świąt! 
- Dlaczego? 
- Nie dość, że dostanę dwa worki 
świeżuteńkich kości, to jeszcze ludzkim 

głosem będę mógł powiedzieć 

swojemu panu, co o nim myślę! 

 

SPRAWY SZKOLNE SPRAWY SZKOLNE SPRAWY SZKOLNE SPRAWY SZKOLNE SPRAWY SZKO 

                        Feralna lekcja VIIb 
Początek października zapisze się w pamięci klasy 7b na zawsze , a to wszystko dzięki 

niezwykłemu wydarzeniu, które miało miejsce w sali nr 30.  

Normalnie zajęcia z wychowawcą mamy zawsze w sali 33, lecz tego dnia,  dziwnym 

zbiegiem okoliczności, zamieniliśmy się z klasą 6a, która chciała w 33 obejrzeć  

film. 

 Lekcja jak lekcja. Trochę spraw klasowych, sprawdzanie frekwencji , dyskusje  

o  naszym zachowani, a kiedy nasza wychowawczyni uzupełniała dziennik, my 

mieliśmy  wreszcie trochę czasu wolnego na pogaduszki 

Pod koniec zajęć zaczęliśmy zbierać swoje rzeczy. I nagle, równo z 

dzwonkiem,  coś huknęło i runęło na podłogę! Wśród 

tumanów kurzu, ponaglani przez wrzask naszej pani, 

wybiegliśmy na korytarz cali w szarym pyle i w totalnym szoku! Pani nadal krzyczała, 

żebyśmy uciekali i  wezwali pana dyrektora. Gdy kurz opadł, zobaczyliśmy naszą panią jak 

wychodzi z klasy zakurzona i  zapłakana z nie mniej zakurzoną i zszokowaną  Klaudią, która jako 

ostatnia się spakowała i nie zdążyła opuścić sali.  Naszym oczom ukazała się ogromna wyrwa w 

suficie,  mnóstwo tynku  i kurzu,  który pokrywał meble i podłogę. Szum i straszne w szkole 

zamieszanie były trudne do opisania. Nie mogliśmy uwierzyć w to , co się stało. Okazało się, że 

sufit zarwał się tuż nad Klaudią, która z natury nigdy się nie śpieszy. Dostała po głowie drobnymi 

kawałkami, ale na szczęście nie doznała poważniejszych obrażeń.   

Przez kolejne dni wypadek w naszej klasie był numerem jeden podczas wszystkich rozmów. Trzydziestka  została 

wyłączona z zajęć, a  lekcje odbywały się w szkolnej bibliotece. Nikomu na szczęście się nic nie stało.  

Żartowaliśmy sobie , że był to nieudany zamach na naszą panią. W niedługim czasie sufit w sali  30 został 

wyremontowany, założono piękne oświetlenie, a klasa nabrała nowego, nowoczesnego wyrazu. Nie ma tego złego,  

co by na dobre nie wyszło! 
                                                                                                         Weronika Janiszewska 

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

               Zwierzęce pogaduszki 
Wigilijna noc . Blask lampek i bombek na choince, zapach żywicy. Za 

oknem śnieg, cisza. Tylko raz w roku zdarza się taki nastrój, taka 

atmosfera. Podobno w tę jedną jedyną noc zwierzęta przemawiają ludzkim 

głosem. Ciekawe, co by nam powiedziały ? 
Poprosiliśmy uczniów naszej szkoły, aby wcielili się w rolę swoich 

domowych pupili i zdradzili, co mogłyby nam  powiedzieć, gdyby rzeczywiście 

przemówiły ludzkim głosem.  

Dziewczyny z VIIb (na zdjęciu)  poszły o krok dalej, bo upodobniły się do swoich zwierzęcych pupili wizualnie, 

wzbudzając zrozumiałe zaskoczenie podczas spacerów na przerwach. Choć niektórzy pukali się w głowę na ich 

widok, to w duchu zazdrościli im fajnego pomysłu na ożywienie szkolnej rzeczywistości. 

A teraz wsłuchajmy się w głos zwierząt: 

Piotrek  ma zabawnego kota, który charakteryzuje się tym, że jest mały, ale za to bardzo 

gruby. Jest pewny, że Łapek poprosiłby o więcej jedzenia i trochę mleka, w którym lubi 

moczyć łapki podczas posiłku. 

Adam jest przekonany, że od swego psa usłyszałby takie słowa: „Adamie, wychodź ze mną 

na dłuższe spacery. A jak szczekam, to nie z nudów, tylko chcę na dwór. Wiesz po co…” 

Zosia uważa, że jej pies poprosiłby, aby kupiła mu lusterko. 

Konrad zna dobrze swojego czworonożnego pupila i wie, że ten dzielnie by się przyznał, że 

nie cierpi świąt, bo nienawidzi petard i 

fajerwerków. 

Patrycja zaś jest pewna, że jej pies stwierdziłby to, 

co ona wie o sobie, czyli że jest walnięta. 

Weronika przygarnęła w tym roku psa i sądzi, że ten by jej za to po prostu 

podziękował.   A my pamiętajmy, że nasze domowe pupile czują takk 

ludzie. Odczuwają tak samo ból, zimno, głód, samotność. Dbajmy o nie,  

nie  tylko od święta.  (Red.) 

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

                  Marzyć każdy może… 
Marzyć, bujać w obłokach czy chodzić z głową w chmurach… Któż chociaż 

raz na lekcji nie oderwał się od rzeczywistości i zapomniał o całym świecie! 

Oczyma wyobraźni można przenieść się w inny, lepszy świat, dostępny tylko 

dla nas.  
Redaktorzy naszej gazetki z klasy IVb postanowili ujawnić swoje marzenia i 

podzielić się nimi z czytelnikami „BT”. Wszak to marzenia nadają sens i bieg 

naszemu życiu. Im ich więcej, tym nasze życie jest bogatsze. A o to 

najciekawsze z nich. Mamy nadzieję, że się spełnią. 

Amelia Jaskulska: „Każdy ma jakieś marzenia, jeden śmieszne, inny 

poważne. Ja mam takie w sam raz. Chciałabym zostać słynną karateką. Sztuki walki trenuję od trzech miesięcy. 

Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu. Uczę się nie tylko techniki ciosów i uników, ale również japońskiej 

kultury i  słownictwa. Mam nadzieję, że już niedługo razem z rodzicami wybiorę się do sklepu po kimono. W grudniu 

czeka mnie jeszcze pierwszy egzamin na biały pas”.  

Dawid Jaskulski :„Każdy człowiek ma jakieś marzenia, ale chyba tylko dzieci o 

nich pamiętają. Moje marzenie jest wielkie. Mam nadzieję, że kiedyś się spełni. 

Chciałbym zostać słynnym karateką. Sztuki walki trenuję już od roku i nawet 

mam biały pas. Kiedyś też byłem na zawodach, które prowadził mistrz świata w 

karate tradycyjnym. Bardzo mi zaimponował swoimi umiejętnościami i 

osiągnięciami. Chciałbym być w przyszłości taki jak on, a nawet lepszy, dlatego 

muszę dużo trenować i dobrze się uczyć”. 

Witek Barciński : „Moim największym 

marzeniem jest mieć  węża. Często chodzę na 

brzeg rzeki Pisi i obserwuję tamtejsze zaskrońce. Oglądam też filmy przyrodnicze o 

wężach, a kiedy jestem  z rodzicami w ZOO, to nie mogą mnie oderwać od  ich 

klatek. Mama patrzy na nie raczej z obrzydzeniem, ale mnie się one bardzo podobają.               

Kiedy z tatą widzimy jakiegoś węża w naturze, robimy mu zdjęcia. Próbuję namówić 

rodziców na kupno węża już od 4 lat, ale oni nie wyrażają zgody. Mam nadzieję, że 

kiedyś się to zmieni.” 

Życzymy ci, Witku, spełnienia tych marzeń, tylko co na to twoja mama?(Red.) 

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

Czy przemoc rodzi się z lęku? 
Julita Orlińska z Vb wzięła w konkursie na temat zapobiegania przemocy. Wymyśliła  

ciekawą i pouczającą bajkę o lisie i zającu. Przeczytajcie. 

„Skoro świt na leśną polanę wbiegł zdyszany lis Leon. Nerwowo i pośpiesznie obwąchiwał 

krzaki jałowca, po czym położył się pod jednym z nich. 

Cały las rozbrzmiewał świergotem  ptaków. Słońce rozgrzewało mokre od rosy trawy i 

zioła. Zapowiadał się piękny dzień. Lisek rozmyślał jednak o minionej nocy. Wciąż na 

nowo przeżywał chwile, gdy zwierzęta śmiały się z jego nieszczęścia. Nadal bolało go 

chude, lisie ciało, lecz o wiele bardziej dokuczał mu lęk, że gdy zapadnie zmierzch, straszna historia znowu się 

powtórzy. Leon wspominał moment, gdy łoś Łukasz kopnął go tylnym kopytem. 

- Już ja im wszystkim pokażę – myślał Leon. – Jeszcze się im odechce wyśmiewania się ze mnie. 

Pomimo zmęczenia, w małej lisiej główce rodziły się coraz to nowe pomysły, jak zemścić się na zwierzakach. Już 

prawie miał zasnąć, gdy na polanę przykicał zając Zenek. Uszaty był głodny, więc z zapałem zaczął obgryzać młode 

listki mlecza. Leon przez przymrużone oczka zauważył zająca. Odczucia strachu i upokorzenia powróciły.  

– To przecież ten…szarak tarzał się ze śmiechu w trawie – przemknęło błyskawicznie przez lisią głowę. 

Leon jednym susem znalazł się przy Zenku. Rude futerko najeżyło się jak sosnowe szpileczki, z małego pyszczka 

groźnie sterczały ostre ząbki, czarny nosek drgał nerwowo.  

- Teraz się policzymy … - zawarczał złowrogo Leon i … rzucił się na zająca. 

Chociaż Zenek był najszybszy w całym lesie, nie udało mu się umknąć spod lisich zębów.  

Z pogryzionymi uszami, z poszarpanym futerkiem, zdyszany i przerażony zając, przycupnął w krzakach malin.  

- Co się Leonowi stało? Dlaczego mnie zaatakował? – kłębiły się w szaraczkowym łebku pytania. 

Zenek, tak jak i inne zwierzaki, nie zdawał sobie sprawy, że głupie żarty mogą przestraszyć lisa. Lęk przed 

śmiesznością i pobiciem spowodowały wybuch agresji Leona. Czy teraz przestraszony zając zaatakuje kogoś innego?” 

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

                  Humor zeszytów szkolnych  
W tym numerze gazetki  znajdziecie zabawne zdanka z wypracowań uczniów klas 

piątych na podstawie książki „Chłopcy z Placu Broni”. 

-  Chciałbym, żeby moje pomysły były wdrążone do książki. 

- Czerwonoskórzy dołączyliby do Związku Zbieraczy Kitu, zbieraliby kity i żyli w 

zgodzie. 

- Nie traktowali Nemeczka z powagą, był on jedynie pluszakiem do zabawy. 

- Traktowali go jako powietrze. 

- Był mały, ale za to szczupły. 

- Był chłopakiem ze zgrabną twarzą. 

- Jego wygląd był mały, niski, jasnowłosy. 

- Nemeczek nazywał się Ernest. 

- Życzę panu zdrowia i otuchy do pisania.  

A teraz czwartoklasiści: 

- Chciałbym napisać, że zaimponowała mi pana książka. 

- Jak bym był moim kolegą, to chętnie zakolegowałbym się ze mną. 

- Osobą, którą opisuję, jestem ja. 

- I to tyle, jak mogę siebie opisać, pa! 

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

                              Kącik Poetycki 
Stop przemocy  
 

Czy to jest możliwe?  

Czy to może być, 

Żeby ludzie po prostu nie bali się żyć? 

To trudna sprawa i przykre zdarzenia, 

Gdy jesteś sam i boisz się własnego cienia. 

Bo gdy przemoc się rodzi, 

Strach i bojaźń nami dowodzi. 

Dziś więc mamy bojowe zadanie: 

Stop przemocy!  

To ludzi krzywdzonych na całym świecie wołanie. 

                                              Sylwia Gradowska z Vb 

Godzinka 
Na dworze deszczyk i wiatr mocno dmucha,   

a buzia się śmieje od ucha do ucha. 

Bo już nie długo, już za dni parę  

cofam o godzinę swój stary zegarek. 

I każdej niedzieli moja nóżka  

szybko nie wstanie z ciepłego łóżka. 

 Wstanę dopiero, jak będę wyspana,  

a mimo wszystko z samego rana. 

I niech się cieszy każdy z nas, 

bo tylko raz w roku cofa się czas.  Amelia Jaskulska IVb 

                                         

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. VIIb,kl. IVb, Va, Vb 

Opiekun redakcji gazetki i skład komputerowy: Elżbieta Cieślak 

Współpraca:  Agnieszka Domańska, Mirosława Wieczfińska, Małgorzata Ksyna- Koper 
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