
 1 

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

 wydanie specjalne z okazji 100- lecia szkoły, rok szkolny  2017/2018; dostępne na: sp2.sochaczew.pl 

 

 

Szkołę tworzą historia i ludzie 
Po ponad rocznych przygotowaniach nadszedł wreszcie dzień 

uroczystych obchodów 100- lecia istnienia naszej szkoły. Mamy 

nadzieję, że 18 maja 2018 roku zapisze się nie tylko w pamięci 

uczniów i pracowników szkoły, ale całej społeczności Boryszewa, 

którego mieszkańcy byli w większości uczniami naszej „Dwójki”. 

 

Już od ponad roku uczniowie pod kierunkiem nauczycieli 

poznawali historię szkoły, zbierali pamiątki z nią związane.. Od-

był się konkurs wiedzy z historii „Dwójki”, na najciekawszą pre-

zentację multimedialną.  

Ostatnio uczniowie uczestniczyli w konkursie poetyckim, 

redagując wiersze o swojej szkole, z których najlepsze znajdziecie 

na stronach naszej gazetki.. 

Główne uroczystości, które swym patronatem objął pan 

burmistrz, zaczną się 18 maja o godzinie 13.00 uroczystą Maszą 

świętą w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bory-

szewie.  

Potem zaproszeni goście z delegacjami uczniów i rodzi-

ców wezmą udział w części oficjalnej w sali gimnastycznej, gdzie 

obejrzą program artystyczny i przypomną sobie najważniejsze 

fakty z historii szkoły.  

 

W numerze: 

 - Z historią w tle,  

czyli nasza szkoła na prze-

strzeni wieku 

 - Czym można się po-

chwalić, czyli o sukcesach 

„Dwójki” słów kilka 

 - Szkoła we wspomnie-

niach dawnych uczniów  

i nauczycieli 

 - Nasza szkoła  

w poetyckim zwierciadle 

uczniów 
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Jednak najważniejsza część obchodów rozpocznie się na szkolnym boisku o godzinie 17. i będzie 

miała formę festynu.  
Podczas tej drugiej części będzie można zobaczyć popisy taneczne i sportowe uczniów „Dwójki”, 

przypomnieć sobie dawne gry i zabawy, a nawet wziąć w nich udział. Nie zabraknie też okazji do spotkań 

absolwentów, pracowników szkoły i wspomnień o niej przy dobrej muzyce zaproszonych zespołów.  

Warto dodać, że na 100- lecie nasza szkoła dostanie wspaniały prezent. Władze naszego miasta podjęły 

decyzję o rozpoczęciu budowy nowej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej, do budowy której już roz-

poczęły się pierwsze przygotowania.  

Należy też wspomnieć, że w kolejny wiek naszą szkołę wprowadził nowy dyrektor, pan mgr Da-

riusz Kosiński, który zastąpił na tym stanowisku panią Hannę Celedę. Mamy nadzieję, że obchody 100-

lecia naszej „Dwójki” udadzą się i zgromadzą na naszej uroczystości całą szkolną społeczność, tę współcze-

sną i tę dawną.  

Zapraszamy do udziału w obchodach 100-lecia naszej szkoły! (red.) 

 
 
 

Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ  

 

Z historii szkoły 
Historia naszej „Dwójki” sięga 1917 roku. 
Wtedy założono jednoklasową szkołę, która 

przez dwa lata mieściła się w lokalu Akcyj-

nego Towarzystwa Fabryki Sztucznego 

Jedwabiu w Boryszewie.  

W 1920 roku wydzierżawiono na 10 lat dom 

pana Przedpełskiego, przeznaczając go na 

szkołę. Zajęcia odbywały się również w bu-

dynku cegielni na Boryszewie, domu pań-

stwa Olejnickich przy ul. Fabrycznej  oraz 

domu państwa Bechcickich przy  

ul. Miłej. W rezultacie kilkuklasowa szkoła 

mieściła się w 4 oddalonych od siebie o około 

1 km budynkach, zupełnie nieprzystosowanych do nauczania dzieci. Pierwszym kierownikiem szkoły w 

latach 1917-1923 była pani Waleria Kotecka. Kolejnym kierownikiem 

szkoły w latach 1923-1926 był pan Nowicki, a następnie od 1926 roku pan 

Czesław Skuza.  

W 1933 roku na potrzeby szkoły oddano budynek państwa Krako-

wiaków przy ulicy Okrzei 8. Wreszcie cała szkoła mieściła się w jednym 

budynku. Potem przyszła trudne czasy wojenne. Ówczesny jej dyrektor, 

pan Skuza, zadbał o zabezpieczenie majątku szkoły, a po wojnie, dzięki 

jego staraniom, utworzono siedmioklasową szkołę podstawową, w której 

pan Skuza był kierownikiem 

Od września 1953 roku nowym kierownikiem szkoły został pan 

Henryk Kobierecki. Dzięki jego zaangażowaniu i staraniom całej lokalnej 

społeczności 8 stycznia 1958 roku szkołę przeniesiono do nowego budynku 

wtedy przy ulicy Dzierżyńskiego 44 (dziś ulicy 15. Sierpnia), w którym 

szkoła mieści się do dziś. Ważnym momentem dla szkoły był dzień 13 

października 1963 roku. Wtedy ufundowano dla szkoły pierwszy 

sztandar z napisem "Nauka Honor Ojczyzna". Warto wspomnieć, że 

pierwszym patronem szkoły w tamtych latach był generał Karol Świer-

czewski - Walter.  

Dzięki zaangażowaniu kolejnych dyrektorów szkoły: p. Janiny Grzegorzewskiej, p. Franciszka 

Korzeniowskiego, p. Marka Wiszyńskiego, p. Haliny Kłos, p. Stanisława Danielewicza, p. Janiny Sit-

Świadectwo z roku 1928/29 
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kiewicz, p. Mirosława Łyszczyka oraz pani Hanny Celedy, szkoła w Boryszewie świetnie prosperowała i 

wychowywała kolejne pokolenia uczniów.  

Przełomowym momentem był 13 grudnia 1993 roku, kiedy to oddano do użytku uczniów klas 0-III 

budynek po Zakładowym Domu Kultury w Boryszewie.  

Szczególnym wydarzeniem dla całej społeczności było też nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej, 

które miało miejsce w 1997 roku, co zbiegło się z obchodami osiemdziesiątej rocznicy jej powstania.  

Z uwagi na mniejsza liczbę uczniów związaną z niżem demograficznym w 

roku 2003 uczniowie klas 0-III powrócili do macierzystej szkoły.  

W roku 2005 przeprowadzono termomodernizację budynku. W 2007 roku 

szkoła obchodziła 90-lecie swojego istnienia.  

W 2014 roku w ramach SBO wybudowano w szkole nowoczesne boi-

sko do piłki ręcznej i zewnętrzną siłownię, a 2 lata później w 2016 ro-

ku, w ramach tego samego programu, szkoła zyskała piękne, nowocze-

sne boisko do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną. Poprawiło to 

znacznie warunki do uprawiania sportu nie tylko uczniom naszej szkoły, 

ale także mieszkańcom całej dzielnicy. Od roku  1991 naszą szkołą kiero-

wała pani mgr Hanna Celeda, natomiast w nowe stulecie działalności wprowadził szkołę nowy dyrektor, 

pan Dariusz Kosiński. 

 




Nasze sukcesy 
 

Nasza szkoła, choć jedna z najmniejszych w mieście, ma czym się pochwalić.  Jej priorytetem i zara-

zem atutem  jest nie tylko jakość kształcenia, ale nacisk na bezpieczeństwo uczniów, dbałość o przyja-

zną 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 technicz-

ny: komputery z dostępem do Internetu i ekrany multime-

dialne, co ułatwia i uatrakcyjnia proces uczenia się i przeka-

zywania wiedzy. 

Możemy się pochwalić również tym, że jako pierwsza 

szkoła w mieście, korzystamy już trzeci rok z dziennika 

elektronicznego, który nie tylko usprawnia pracę nauczycie-

li, ale daje natychmiastowy wgląd rodzicom w szkolne po-

stępy ich dzieci. 

Dzięki zaangażowaniu całej lokalnej społeczności 

udało się pozyskać w ramach projektu SBO środki na bu-

dowę nowoczesnego boiska do piłki ręcznej i siłowni ze-

wnętrznej oraz boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią lek-

koatletyczną.  

Jako pierwsi w mieście, pozyskaliśmy środki z MEN w ramach projektu „Radosna Szkoła” na bu-

dowę nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla najmłodszych. 

Szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami naszych uczniów. Szkolną specjalnością w sporcie są zawo-

dy rugby, koszykówka i lekkoatletyka, piłka nożna, ale jest też wiele sukcesów w innych dziedzinach.  

Niedawno mieliśmy laureata w wojewódzkim kuratoryjnym konkursie z języka polskiego, nasi uczniowie 

zdobywają też wiele nagród i wyróżnień w konkursach matematycznych, przyrodniczych, plastycznych, 

recytatorskich, plastycznych czy muzycznych.  

Do tradycji szkoły weszło regularne wydawanie gazetki „Bez Tytułu”, która ukazuje się  od  1993 

roku i cieszy się wśród uczniów ogromnym zainteresowaniem, rozbudzając ich pasje twórcze i talenty 

dziennikarskie. 

Szkoła, dzięki zaangażowaniu i kreatywności nauczycieli,  uzyskała liczne certyfikaty i tytuły. Naj-

ważniejsze z nich to: „Szkoła z klasą”, „Szkoła odkrywców talentów”, „Jakość ewaluacji wewnętrz-
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nej”, „Szkoła doskonaląca się”, „Szkoła gotowa na TIK”, „Miejsce przyjazne seniorom”, „Wiarygod-

na szkoła”, ”Bezpieczna szkoła” , „Akademia bezpiecznego Puchatka”.  
Byliśmy też współtwórcami kampanii „Postaw na rodzinę”, uzyskaliśmy certyfikat edukacyjny „Tech-

nologie cyfrowe, a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka” i „Zachować trzeźwy umysł”. 
Organizujemy Wiosenne Spotkania Świetlicowe, Miejski Konkurs Przyrodniczy, Dni Otwarte Szko-

ły, Biennale Sztuki. We współpracy z przedszkolami od lat realizujemy projekt „Cztery Pory Roku”. Du-

żym powodzeniem cieszy się Powiatowy Konkurs Literacki „List do…”. 

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.  

Jednak nadrzędnym celem naszej szkoły jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju 

ucznia. Dlatego w tym roku szkolnym znaleźliśmy się w gronie szkół biorących udział w projekcie "Rozwi-

janie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie" , finansowanym z 

Funduszy Europejskich. Jego celem jest wyrównanie braków i podniesienie kompetencji kluczowych ma-

tematyczno- przyrodniczych, językowych i cyfrowych, a także zwiększenie efektów pracy z uczniami o 

specjalnych potrzebach poprzez doposażenie pracowni i realizację dodatkowych zajęć.  

Warto nadmienić, że najzdolniejsi uczniowie otrzymują stypendia ufundowane przez burmistrza naszego 

miasta.  

To tylko niektóre sukcesy naszych uczniów, ich rodziców i nauczycieli. To oni wszyscy tworzą histo-

rię szkoły, angażując się w proces kształcenia i wychowania, organizację jej życia codziennego, bo przecież 

„Szkoły nie można zbudować, szkołę tworzą historia i ludzie”. 
 


 
 

WSPOMNIENIA, WSPOMNIENIA ,WSPOMNIENIA, WSPOMNIENIA,  WSPOMNIENIA… 
 

„To był świat w zupełnie starym stylu…” słowa piosenki Urszuli Sipińskiej najlepiej chyba oddają 

klimat naszej szkoły na przestrzeni 100 lat jej istnienia. 

 O tym, co się w niej kiedyś działo, jak wyglądała nauka, jacy byli nauczyciele, jakie zajęcia dowie-

cie się ze wspomnień pani Krystyny Popławskiej, dawnej nauczycielki języka rosyjskiego, pani 

Agnieszki Adamskiej z domu Tomaszewskiej, która uczyła się w naszej szkole w latach 1963- 1971,  ze 

wspomnień pani Anny Wasilewskiej, nauczycielki w latach1975-1994, byłego ucznia naszej szkoły, pana 

Ireneusza Wieczfińskiego. Na pewno zwrócicie też uwagę na wierszowane wspomnienia o szkole autor-

stwa pana Ludwika Hyżego. 
 

Wspomnienia pani Krystyny Popławskiej 
„Przez 30 lat pracowałam w SP nr2. Początkowo uczyłam klasy młodsze, a potem  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 zaw-

sze w mym  sercu zostaną moi wychowan-

kowie oraz koleżanki i koledzy z pracy.”                                                             

Wspomnienia spisali bracia:  

Oliwier i Marcel Barcewicz 
 

 

 

 

 

Klasa pani Popławskiej  
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Wspomnienia pani Agnieszki Adamskiej z domu Tomaszewskiej, która była uczennicą 

tej szkoły w latach 1963- 1971, a potem jedną z nauczycielek. 
 

„Kiedy chodziłam do „Dwójki” jako uczennica w klasach I-III moją wychowawczynią była pani Gertruda 

Sieczkowska, w klasach IV-VIII – pan Włodzimierz Stępniak. Kierownikiem szkoły był  wtedy pan Hen-

ryk Kobierecki, a patronem Karol Świerczewski. 

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

Najbardziej zapamiętałam obchody 600- lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. 

Najpierw był uroczysty przemarsz przez miasto 

uczniów poprzebieranych w stroje średniowiecz-

nych giermków. W tamtych czasach to było trudne, 

bo sklepy świeciły pustkami, ale każdy chciał wy-

paść jak najlepiej. My, uczniowie, byliśmy bardzo 

dumni, że dostąpiliśmy zaszczytu reprezentowania 

szkoły w tak ważnej uroczystości.  Zawsze będę 

pamiętać o uroczystościach na zakończenie roku 

szkolnego, które uświetniały występy chóru i szkol-

nej orkiestry pod dyrekcją pana Emila Kakareko. 

Wyróżniający się uczniowie otrzymywali  odznaki 

„Wzorowego ucznia”, my nazywaliśmy je medala-

mi. Pięknie wyglądały przypięte do białych od-

świętnych bluzek i koszul.  

Języka polskiego uczyła wtedy pani Wanda  

Kowalska, historii – pani Janina Grzego-

rzewska, biologii- pan Henryk Kobierec-

ki, fizyki i chemii- pani Maria Bura i pan 

Zbigniew Zydel, matematyki- pan Adam 

Korzeniowski, pani Irena Witkowska i 

pani Hyży, plastyki- pani Henryka Kubi-

ca i pani Kakareko, muzyki- pan Emil 

Kakareko, rosyjskiego- pani Krystyna 

Popławska, geografii- pani Anna Wasi-

lewska. To na pewno nie wszyscy, ale ich 

właśnie zapamiętałam”. 

Wspomnienia spisał: Jan Gabryś z VB 
 



 

Wspomnienia pani Anny Wasilewskiej  (emerytowanej nauczycielki) 
 

„W Szkole Podstawowej nr 2 pracowałam w latach 1975-1994. W ramach zajęć pozalekcyjnych, bę-

dąc nauczycielką geografii, prowadziłam przez 16 lat Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne 

(SKKT). 

Podstawową formę pracy koła stanowiły wy-

cieczki i rajdy. Obok tych, organizowanych 

we własnym zakresie, korzystaliśmy z ofert 

oddziałów PTTK w Sochaczewie, Łowiczu, 

Żyrardowie i Warszawie.  

Do miejsca startu dojeżdżaliśmy zwykle po-

ciągiem, kolejką wąskotorową, a niekiedy 

autobusem PKS. Potem rozpoczynała się pie-

sza wędrówka z obciążonym plecakiem. Ich 

zawartość stanowiło jedzenie, picie i ubranie 

Klasa pana Stępniaka 

Dawna rada pedagogiczna 

Szlak naszej słynnej kolejki wąskotorowej 
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na zmianę. Dziennie przemierzaliśmy 15-20 km. Noclegi w stodołach lub namiotach, to była normalność.  

Ze szczególnym sentymentem wspominam sochaczewskie rajdy szlakami nad Bzurą. Przebyte w trudzie 

kilometry, mijane żołnierskie cmentarze i wieczorne spotkania przy ognisku z uczestnikami bitwy, którzy ją 

przeżyli, stanowiły piękną lekcję historii. 

Podobny charakter miały rajdy „Partyzanckimi szlakami 

walk o wolność”, organizowane przez  miasto Żyrardów 

oraz „Ogólnopolskie zloty w PALMIRACH”. 

 Oddział PTTK  w  Łowiczu oferował rajdy, które 

pozwalały poznać folklor tego regionu. Były one wzboga-

cone spotkaniami z twórcami ludowymi. Nasze własne 

wycieczki i rajdy miały również określoną tematykę np. 

„Poznajemy przyrodę Puszczy Kampinoskiej”, „Spacer 

traktatem Królewskim w Warszawie” „Muzea stolicy” 

„Szlakiem Chełmońskiego”.   

Uczestnictwo w rajdach było okazją do zdobywania punk-

tów na Odznakę Turystyki Pieszej i Odznakę Krajoznaw-

czą. Z satysfakcją wspominam udział SKKT 

w turniejach turystyczno-krajoznawczych. Trzykrotnie, jako laureaci tur-

nieju na szczeblu wojewódzkim (wówczas woj. skierniewickiego), uczestniczyliśmy w finale ogólnopol-

skim. W 1979r. w Chorzowie, w 1981 w Toruniu (zajęliśmy 4 miejsce na 49 województw) oraz w 1986 

roku w Piotrkowie Trybunalskim. Podstawowe konkurencje turnieju stanowiły test krajoznawczy oraz 

marsz na orientację.  

Często wracam pamięcią do tych szkolnych turystycznych wypraw. Cieszę się, że mogłam poświę-

cić uczestnikom swój czas, szczególnie ten sobotnio – niedzielny. Niektórych zaś zaszczepiłam swoją pasję 

krajoznawczą.  

Największą nagrodą dla mnie jest to, że spotykam, po wielu latach, moich uczniów, uczestników eskapad, 

którzy  z wdzięcznością  i uśmiechem wspominają te wspólne wędrówki”. 
 



 

Wspomnienia pana Ireneusza Wieczfińskiego 

„W Dwójce uczyłem się w latach 1962 - 1970. Przeżyłem w niej wiele rozmaitych chwil, które chcąc 

nie chcąc zatarły się w mojej pamięci, ale te wyjątkowe pozostały na zawsze.  
Czas zaciera pamięć i uleciało z niej nazwisko mo-

jej pierwszej wychowawczyni, prawdopodobnie 

była to pani Hołojuch. Od drugiej klasy przejęła 

nas pani Janina Koterwa i uczyła nas do klasy szó-

stej. Pani Koterwa była wspaniałym nauczycielem i 

wychowawcą, z ogromnym sercem podchodziła do 

swoich wychowanków. W następnym roku przejął 

wychowawstwo naszej klasy pan Zbigniew Zydel. 

Uczył on fizyki i chemii. Był bardzo wymagają-

cym nauczycielem, ale potrafił motywować do 

nauki. Jego zapał udzielił się również mnie. Che-

mia stała się moim ulubionym przedmiotem. Z 

przyjemnością pomagałem przygotowywać do-

świadczenia dla klasy, nie musiałem pisać klasó-

wek, bo dobrze znałem omawiany materiał. Czułem się, jak asystent , a nie uczeń. Wszystko to zasługa tego 

Cmentarz w Palmirach 

 

p. Zbigniew Zydel 

Klasa pani Hołojuch (?) 

 

Klasa pani Koterwy 
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niezwykłego człowieka. Ale niestety mój zeszyt przedmiotowy nie był wzorcowy. Kiedy dochodziło do 

sprawdzania nie musiałem go pokazywać, od razu otrzy-

mywałem ocenę niedostateczną. Bardzo ceniłem jego ży-

ciowe podejście do nas, uczniów. Potrafił wysłuchać nasze 

bolączki i poradzić, ale też nie raz i nie dwa dostało się 

niektórym linijką po ręku za jakieś poważniejsze przewi-

nienie. W domu nie można było przyznać się do kary, bo 

groziła poprawka. Pan Zydel prowadził też harcerstwo w 

szkole. Garnęliśmy się do niego chętnie i bez przymusu. 

Mam nadzieję, że dzisiaj  też nie brakuje takich pedago-

gów z powołania. Życzę tego wszystkim uczniom w 

„Dwójce” i nie tylko”. 

W latach 70 tradycją było uczestniczenie uczniów i nau-

czycieli w pierwszomajowych pochodach i nasza szkoła nie była tu wyjątkiem… 

 
 

Lata siedemdziesiąte XX wieku- zdjęcia  

z pochodów pierwszomajowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


p. Zydel 
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Moja szkoła 
W kwietniu uczniowie klas IV-VII wzięli udział w Szkolnym Konkursie Poetyckim „Moja szkoła”, 

który wpisał się w przygotowania obchodów 100- lecia naszej placówki. Zadaniem uczestników było 

napisanie wiersza o szkole.  

Okazało się, że  wśród uczniów naszej ‘Dwójki” jest mnóstwo utalentowanych poetów, dla których 

napisanie wiersza to błahostka… Spośród 25 wierszy nadesłanych na konkurs, najpiękniejsze z nich 

znajdziecie właśnie w jubileuszowym wydaniu naszej gazetki.  

Jury miało twardy orzech do zgryzienia, bo wszystkie utwory były ciekawe. Po burzliwych obradach 

ustalono zwycięzców: I miejsce zajął Dominik Kowalewski, II miejsce Daria Wójcik z VIIb, III- 

Natalia Libera z Vb, a wyróżnienie zdobył Kacper Kamiński. 

 

 
 

Wesoła szkoła  - Daria Wójcik - II miejsce 
 
Nasza szkoła jest wesoła, 
lecz nie zawsze to jest raj, 
Dużo pracy i nauki, 
zadań, testów, różnych prac. 
 
Jednak lubię do niej chodzić 
bo nauka to nie wszystko.  
Dużo fajnych mam przyjaciół, 
w klasie fajne towarzystwo. 
  
 

 
 
 

Moja szkoła - Dominik Kowalewski - I miejsce 

 

Szkołę w Sochaczewie SP2   
Każdy uczeń dobrze zna,  
Na jej temat - złego nie powie,  
Bo jest wspaniała - i on to wie.  
 
Dzwonek! Lekcje się zaczynają,  
Uczniowie w klasach już czekają. 
Pełni zapału, chęci i wigoru,  
Z burzą pomysłów i poczuciem humoru. 
 
Dzwonek! Rozmowy się uciszają, 
A lekcje i tematy zmieniają.  
Jedne ciekawe i trudne,   
Inne łatwe i nudne.   

 
Nauczyciele mają na celu:  
Pomóc nam – uczniom wielu.  
Wiedzę swą i mądrość przekazać. 
Drogę życiową wskazać.   

 

Dzwonek! Zajęcia dodatkowe z polskiego, 
Konkursy z matematyki, fizyki i angielskiego. 
Dla rodziców piękne przedstawienia, 
By wzbogacać nasze doświadczenia. 
 
Zabawa! Bale karnawałowe i andrzejkowe, 
Światła, muzyka, tańce i stroje nowe. 
Wycieczki – muzea, teatry, kina, 
Wspaniałe przygody na „zamku w ruinach”. 
 
To Moja Szkoła!!! 
Która i Ciebie woła. 
Jest przyjazna, bezpieczna i wyjątkowa,  
Tylko o takiej może być mowa. 
 
Nauczyć nas wszystkiego, 
Odróżniać dobro od złego. 

Ducha walki w nas obudzić,  
Byśmy w przyszłości wyszli na ludzi. 

 

Wychowawca – nasza pani, 
Choć wymaga – to normalne 
a my ciągle narzekamy, 
byśmy chcieli ciągle wolne. 
 
Też dyrektor nam się zmienił 
I pomysły nowe ma. 
Już się dzieją nowe rzeczy. 
Nowy parking – cząstka zmian. 
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Nasza Szkoła  - - Natalia Libera - III miejsce 
 
Szkoło nasza ukochana 
Gwarno tutaj dziś od rana. 
Jesteś naszym domem wielkim, 
Do którego krokiem lekkim 
Dnia każdego podążamy 
Ogrom wiedzy zdobywamy. 
Sto lat temu tu powstałaś 
Wiedzę babciom, matką dałaś. 
Choć wojna twe mury zniszczyła 
Ty jednak niepokonaną byłaś. 
Chcemy byś przez wieki trwała 
Radość wszystkim dzieciom dała 
Dobrze była wspominana 
I nigdy nie zapomniana  
 

 

Szkoła - Kacper Kamiński  - Wyróżnienie 
 
Szkoła fajna i wesoła. 
Mam kolegów  dookoła. 
dzięki szkole każdego znam, 
Bawię się i śpiewam…ram, pam, pam… 
 
Dzięki szkole czytam pięknie. 
Uczę się przedmiotów chętnie. 
Gdy na w-f przychodzi czas, 
To duch sportu żyje w nas. 
 
Na świetlicy jest wciąż tłoczno, 
Dzieci krzyczą bardzo głośno, 
Na stołówce zaś cichutko, 
Wszyscy jedzą tam szybciutko. 
 
 

SP 2 widziana z motolotni 
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Wspomnienia po latach 

Spróbujcie stanąć na moim miejscu 

I mówić teraz o szczęściu 

Przeżytym w nowej szkole 

Od jej początku proszę posłuchajcie choć przez 

chwilę 

 

Temat lekcji przeważnie jest nieznany 

Mam przed sobą wiele zdjęć a więc powspomi-

najmy 

Każde przypomina różne przeżycia i doznania 

Może pierwszą panią i o niej wspomnienia 

 

Nigdy nie uczyłem w tej szkole 

Krótko w Osiemdziesiątce ale nierzadko w mozole 

Służyłem radą i pomocą gdy zaistniała potrzeba 

Techniczna awaria w budynku lub nowa budowa 

 

Dwa zdjęcia jedno sprzed wojny  

Szkoła przy Okrzei komplet nauczycieli dostojny 

Kierownik Skuza Koterwa Majewski i pozostali 

Są tylko trzy panie uczniowie wszystkich się bali 

 

Ta najwyższa to pani Stefańska 

Obok najdłużej pracująca w tej szkole Józefa 

Gruszczyńska 

Trzecia Janina Koterwa wraz z mężem 

Co uczył matematyki i był bezwzględnym 

 

Dla tych co uczyć się nie chcieli 

On potrafił bez żadnych ceregieli 

Dać przykład godny naśladowania 

Gdy chodziło o jedną drugą do zapamiętania 

 

Kierownik Skuza wyjątkowo był ceniony 

Miał duże doświadczenie także obok żony 

Mawiał czasem że kiedy w przyszłości owdowieje 

Ożeni się z niemową bo za często się irytuje 

 

Drugie zdjęcie nauczyciele w nowej szkole 

 Pamiętam wszystkich do dziś doskonale 

Atmosfera przyjaźni tu gościła 

Z Henrykiem Kobiereckim rada wspólnie żyła 

 

Nowy gmach liczne klasy 

Parkiet w salach nie te czasy 

Priorytety komitety i gabinet matematyki 

Pierwszy w szkole z Sierpińskim i Banachem bez 

krytyki 

 

Moja żona prym w nim wiedzie 

Uczy dzielnie słychać wszędzie 

Dzieci liczą na głos i w pamięci 

Ona uczy sił nie szczędzi 

 

Rada liczna zespół zgrany 

Dwójka górą mówią klany 

O poziomie zbyt wysokim 

Pań już wiele kilku mężczyzn z bystrym 

wzrokiem 

 

Wokół szkoły park zielony 

Młodzież sadzi dęby klony 

I czereśnie wiśnie grusze 

Będą rosły piękne róże 

 

Kiedy staję dziś pod dębem 

Tym największym prawie świętym 

Tysiąclecia dawniej zwany 

Akt pamięci pod nim został zakopany 

  

A z nim tyle różnych spraw 

Wspólnych przeżyć z wielu lat 

Nauczycieli już tak wielu zapomnianych 

Rzadko w murach tej szkoły wspomina-

nych 

 

Lista długa łza się kręci 

W moim oku bo z pamięci 

Już tak trudno wszystkich zliczyć 

Wy pomóżcie ich przypomnieć 

 

Niech usłyszą wasze liczne dzięki 

Wy jesteście wszyscy wdzięczni 

Za to co wam w życiu przekazali 

Wiedzę mądrość w swoim sercu was ko-

chali 

 

Was Rodziców Dziadków może 

Całym sercem zawsze szczerze 

Teraz wczoraj i przeszłości 

Bo uczyli i kochali w swej miłości 

                              Ludwik Hyży 

 

Oryginalna pisownia autora wiersza  
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90- lecie naszej szkoły, rok 2007 i nasz pan  

dyrektor jako nauczyciel muzyki 

 

Wspomnienia pana Pawła Kalinowskiego,  

byłego ucznia naszej szkoły, spisane przez córkę Mi-

chalinę z klasy Va.  
„Do szkoły uczęszczałem w latach 1980-1988. Nie różniła  

się zbyt od dzisiejszej, ale był inny wystrój sal, inne ławki, krzesła, nie 

było tablic interaktywnych. 
Na początku lekcji nauczyciel zawsze odpytywał uczniów  

i sprawdzał prace domowe, pozostała część godziny lekcyjnej służyła 

nauczycielowi do omawiania nowych tematów. 

 Na przerwach na głównym holu spacerowaliśmy,  chodziliśmy do sklepiku, który znajdował się blisko sali 

gimnastycznej, gdzie zawsze były świeże pączki  i ciastka. Czasami zdarzało nam się na przerwach  uzupełniać prace 

domowe. 

Uczeń czasami był karany przez nauczyciela i wysyłany do kąta, bądź za niegrzeczne zachowanie dostawał uwagę do 

dzienniczka uczniowskiego, którymi mogliśmy wtedy pochwalić się naszym rodzicom, ale niestety, nie byli oni z tego 

zadowoleni, za gorsze przewinienia rodzice byli wzywani do szkoły. 

Język polski miałem ze swoim  wychowawcą, czyli panią Wiesławą Denisiewicz, matematykę miałem  

z panem Adamem  Korzeniowskim, bardzo srogim nauczycielem. Język rosyjski  z panią Stępień, dzięki  której 

korespondowaliśmy z rówieśnikami ze Związku Radzieckiego. Chemii uczyła mnie pani  Kłos, fizyki pani 

Remiszewska, a plastyki pani Milczarek, która uczy w tej szkole do dziś.  Dyrektorem szkoły była pani Janina 

Sitkiewicz. 
Z tamtych lat wspominam apele, które były organizowane  w różne święta np. z okazji Dnia Patrona, 

  Dnia Kobiet. Pamiętam też , że wtedy w szkole działał gabinet dentystyczny i obowiązkowa była fluoryzacja 

zębów. Jeśli chodzi o kolegów, to trzymaliśmy się w pewnej grupie, ale najbliższy  był mi Piotrek Stępień, który 

chodził ze mną  również do szkoły muzycznej, ale niestety, od  bardzo dawna nie mam już  

z nim kontaktu. 

  Bardzo lubiłem swoją szkołę, bo mieszkałem nieopodal niej, lubiłem gry i zabawy na szkolnym boisku. Byłem  

również harcerzem, chodziłem na zbiórki, wyjeżdżałem na biwaki i obozy. To był fajny czas, kiedy byłem 

uczniem „Dwójki”.  
………………………………………………………………………………………………………. 
   

Kolejne wspomnienia swojej babci, dawnej uczennicy naszej szkoły,    

                                 spisane przez  Maję Borowską z  Va. 
„ Do „Dwójki” chodziłam czterdzieści lat temu, wtedy, kiedy jeszcze nie było komputerów i Internetu.  

W szkole obowiązywały jednakowe mundurki z białym kołnierzykiem pod szyją i z tarczą szkoły na ramieniu. Każdy 

nosił skromne i gładkie fryzury i obowiązywał absolutny zakaz makijażu.  

Bardzo lubiłam geografię. Ciekawiły mnie informacje o świecie, gdyż w tamtych czasach podróżowanie  

nie było tak dostępne jak dziś. 
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Każdy  miał do dyspozycji tyko  kałamarz i  pióro, a popełnionych błędów nie można było wymazać korek-

torem. Dawniej uczniowie byli bardzo spokojni podczas przerw. Nie urządzali między sobą bójek, uważnie 

słuchali poleceń nauczyciela, nie kłócili się, nie wyzywali i byli bardziej zdyscyplinowani.  

Za bardzo dobre wyniki w nauce za miast biało-czerwonego  paska na świadectwie, były odznaki wzorowe-

go ucznia. Pamiętam,  że niewielu uczniów  miało takie odznaki.  Zresztą większość dzieci po lekcjach mu-

siało pomagać rodzicom w gospodarstwie lub zajmować się młodszym rodzeństwem. Rodziny wtedy były 

bardzo liczne.  

To były inne czasy, ale tamten okres wspominam z łezką w oku”. 

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

Wspomnienia pana Bogusława Jaskulskiego, absolwenta naszej szkoły, spisane przez 

jego dzieci:  Amelię i  Dawida z IVb  
„Do naszej szkoły chodziłem dawno temu. Minęło prawie dwadzieścia lat… Czasami udawało  

mi się zdobyć wyróżnienie w nauce.  
Najbardziej lubiłem wf, a największe problemy miałem z fizyką. Lubiłem bardzo pana Romana  

Janiszka, nauczyciela wf, moją zaś wychowawczynią była pani od biologii,  Elżbieta Kucińska. Mieliśmy 

pod opieką salę biologiczną nr 32. Było w niej dużo roślin i nawet trzymaliśmy w niej zwierzątka, chyba 

rybki i żółwia. Najbardziej zmienił się teren wokół szkoły.  

Naszą „Dwójkę” wspominam bardzo dobrze. Najlepsze były wyjazdy na zawody sportowe. Zawsze lubiłem 

aktywność fizyczną, grałem w koszykówkę , siatkówkę i piłkę nożną. Jeździłem też na lekkoatletyczne 

czwartki. Miło się tak cofnąć w czasie…” 

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

Wspomnienia taty Eleny Witkowskiej , 

uczennicy  klasy IVb  
„Kiedy chodziłem do „Dwójki” dyrektorem była już 

pani Hanna Celeda. Inaczej wyglądały klasy, ich wy-

posażenie.  
Dziś macie piękne boiska, niedługo nową salę gimna-

styczną, wtedy tego nie było, a jednak  

i tak uwielbialiśmy sport i zajęcia na wychowaniu fi-

zycznym. Ja dobrze biegałem i wraz  

z najlepszym moim kolega, Andrzejem Wawrzynia-

kiem, graliśmy w ping ponga. Moją ulubioną nauczy-

cielką była  wuefistka, pani  

Monika Osiecka, nasza wychowawczyni, która zawsze miała dla nas czas i serce. Chodziłem do klasy spor-

towej, w której było mnóstwo świetnych osób, z niektórymi do dziś utrzymuję kontakt. 

Wydarzenie, które utkwiło mi w pamięci, to nasz głupi żart, kiedy na przerwie zdjęliśmy drzwi  

z zawiasów. Kiedy chciała je otworzyć nasza anglistka, złamała rękę. Mimo wszystko uważam,  

że kiedyś w szkole było spokojniej, a to, co powiedział nauczyciel, było święte. Dla mnie czas szkolnych lat 

w „Dwójce” należał do najlepszych i najpiękniejszych, tu poznałem dobrych nauczycieli i wspaniałych 

przyjaciół”. 

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bal na zakończenie nauki klas szóstych, rok szkolny 2010/2011 


