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

Nr 2,   rok szkolny  2021/2022;  cena 1 zł, dostępne na: sp2.sochaczew.pl 

 
                       

             Od redakcji 
 

Witamy w drugim i zarazem ostatnim w tym roku 

szkolnym,  wydaniu naszej gazetki „Bez Tytułu”. 

 To też ostatni numer gazetki redaktorów z klasy 8b.                       

Z oczywistych przyczyn oddajemy tę przyjemność naszym 

młodszym kolegom i koleżankom, którzy, mamy nadzieję, 

będą kontynuować nasze prace w przyszłym roku szkolnym.                                        

Z grona redakcyjnego z oczywistych względów, odchodzimy 

my, uczniowie klasy 8b, ale również po wielu latach zmienia 

się opiekun gazetki. Przez wiele lat tę funkcję pełniła pani 

Elżbieta Cieślak, nauczycielka języka polskiego. To pod jej 

kierunkiem uczyliśmy się trudnej dziennikarskiej pracy, za co 

bardzo dziękujemy. Aktualny numer naszego szkolnego pisma 

koordynowała nasza nowa opiekunka pani Wioletta Biernat. 

               Do współpracy z naszą redakcją zapraszamy w przyszłym roku szkolnym wszystkich uczniów, 

którzy mają coś ciekawego do powiedzenia i chcieliby podzielić się swoimi przemyśleniami. Mimo zmian 

kadrowych, w gazetce znajdziecie: „Szkolne Newsy”, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń z życia 

szkoły, „Z przymrużeniem oka”, a także lubiany przez wszystkich „Humor zeszytów”. Zachęcamy do 

przeczytania wywiadu z naszym panem dyrektorem, Dariuszem Kosińskim czy poznania bliżej w dziale 

„Mam talent” Marcela Sobieraja, nie tylko redaktora naszej gazetki, ale i młodego, zdolnego muzyka. 

Ponadto w „Kąciku poetyckim” odkryjecie talent poetycki uczniów klasy 7a. W co trzecim wydaniu gazetki 

znajdziecie tradycyjnie kupony zwalniające z odpytywania na lekcji. Będzie je można zrealizować we 

wrześniu 2022 r. 

                                             Zachęcamy do lektury, życząc wszystkim pięknych i wspaniałych wakacji. 

 

                                                                                                                                Redakcja BT  
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                         Laureaci  Konkursów Kuratoryjnych       

Wyróżniający się w nauce uczniowie klas ósmych, mogli sprawdzić swoją wiedzę, w czasie konkursów 

kuratoryjnych. Tym razem były to nauki ścisłe: matematyka, fizyka, chemia. 

Udział w konkursie kuratoryjnym daje możliwość nie tylko sprawdzenia swoich umiejętności, ale otwiera 

szansę na podwyższenie swoich ocen z wybranego 

przedmiotu konkursowego czy dostanie się do wybranej 

szkoły. 

      Laureatami ogólnopolskiego konkursu GALILEO  z 

fizyki i chemii zostali Kinga Gniwek z klasy 8c i Marcel 

Sobieraj   z klasy 8b. Tytuł Laureata Konkursu 

Matematycznego    w konkursie kuratoryjnym uzyskał także 

Adam Głuszek z klasy 8b.  

         Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów!  

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

                                Sukces Świetliczaków 

    Serdecznie dziękujemy wszystkim Świetliczakom za udział                        

w międzyświetlicowym konkursie plastyczno – technicznym 

realizowanym w ramach projektu „Międzyświetlicowych 

Warsztatów Małych Artystów”. Wasze prace to fantastyczne, 

oryginalne „małe dzieła”. Wykazaliście się wielką 

pomysłowością, kreatywnością i wyobraźnią w tworzeniu 

swoich fantazji plastycznych do wybranego miesiąca. 

 

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

Brawo Anastazja! 
Anastazja Bregu z kl. 5b to nie tylko dobra uczennica, 

ale utalentowana muzycznie pieśniarka. 

Podczas IX edycji Sochaczewskiego Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej  

  „Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem” została laureatką III 

miejsca.  

                               Gratulujemy i czekamy na kolejne wokalne sukcesy! 

 

 

 

                                                                                            Redakcja BT 
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Od ekologii ku przyszłości 
 

Na zaproszenie uczniów SP nr 4 21 kwietnia uczniowie koła polonistycznego z kl.8b wzięli udział w 

debacie "Od ekologii ku przyszłości". Dyskutowano o przyczynach i skutkach zanieczyszczania naszej 

planety, o sposobach przeciwdziałania temu zjawisku i naszej odpowiedzialności za to, jak wygląda Ziemia. 

Podczas debaty nie zabrakło protestu przeciwko wojnie w Ukrainie. Spotkanie zakończyło się wspólnym 

posadzeniem „drzewka dobrych nawyków”. 

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

Czas na egzaminy  

W dniach 24, 25 i 25 maja uczniowie klas 

ósmych przystąpili do egzaminu 

wieńczącego naukę w szkole podstawowej. 

Pierwszego dnia pisali test z języka 

polskiego, drugiego z matematyki, a na 

końcu z języka angielskiego. Mimo stresu, 

wychodzili z zadowolonymi minami.                   

Według nich, egzaminy były łatwe i spodziewają się dobrych wyników, od których zależy, do jakiej szkoły 

się dostaną. Trzeba pamiętać, że do sprawdzianu przygotowywali się cały rok, uczestnicząc w dodatkowych 

zajęciach pod kierunkiem swoich nauczycieli polonistów, matematyków i anglistów. Trzymamy mocno kciuki 

i mamy nadzieję, że przewidywania o dobrych ocenach potwierdzą się na początku lipca po ogłoszeniu 

oficjalnym wyników. 

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

                      Dzień Dziecka 

   1 czerwca, jak co roku, obchodziliśmy Dzień Dziecka..  

Oprócz gier i zabaw sportowych na szkolnym boisku,  

nie zabrakło także wspólnych klasowych spotkań, 

spacerów, lodów czy pizzy. Najlepsze w tym dniu było 

to, że nie odbywały się zajęcia lekcyjne. Dzień Dziecka 

mógłby trwać cały rok! 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                Redakcja BT 
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Roztańczone przerwy  

Na świetny pomysł wpadli uczniowie z RSU wraz z 

opiekunką, panią Małgorzatą Kornacką. 

Na niektórych przerwach na górnym holu włączana jest 

ulubiona muzyka w rytm której można tańczyć. Na początku wszyscy 

podchodzili do tego trochę z rezerwą, ale po pierwszych tańcach, 

uczniów, wstyd minął, a wszystkich pochłonęła wspaniała zabawa.  

 

Urodziny Marii Konopnickiej

  23 maja obchodziliśmy rocznicę 

urodzin Marii Konopnickiej – 

patronki naszej szkoły. 

 Gdyby żyła, miałaby dziś 180 lat. 

Znana jest jako autorka Roty, ale 

także książek i wierszy dla dzieci. 

Nasi uczniowie wykonali piękne 

ilustracje do książek Marii 

Konopnickiej. Na szczególną uwagę 

zasługuje wykonany przez Laurę 

Ślusar (5b) portret pisarki. 

By przybliżyć tę postać młodszym dzieciom koło teatralne z klas piątych, we współpracy z biblioteką 

szkolną, przygotowało przedstawienie, pod tytułem „Czy krasnoludki są na świecie?” 

Gośćmi honorowymi byli: sama Maria Konopnicka (Ewelina Krzyżanowska, która charakteryzacją i 

strojem nawiązywała do stylu epoki pisarki) oraz 

nadworny kronikarz krasnoludków Koszałek Opałek 

(Nadia Lach). Nie było by tej debaty, gdyby nie 

wspaniali eksperci (wcielili się w nich uczestnicy koła 

teatralnego), którzy przez wiele lat badali życie i 

obyczaje skrzatów. Po burzliwych dyskusjach na temat 

istnienia tych małych stworzeń, uczniowie klas 

młodszych ostatecznie uznali, że „krasnoludki są na 

świecie”. Wszyscy uczniowie klas 0 i 1-3 otrzymali 

zakładki do książek z wizerunkiem Koszałka Opałka i 

Marii Konopnickiej.  

 

                                                                                                                    Redakcja BT  
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Podróże pozwalają nam poznawać świat. Kto z nas nie lubi szkolnych wycieczek? Nie sposób zamieścić 

tu relacji z wszystkich szkolnych wypadów, musimy się ograniczyć niestety do kilku. Dziś chcielibyśmy 

Wam przybliżyć miejsca bliskie, oddalone co najwyżej godzinę jazdy od Sochaczewa. 

 

                                        Z wizytą w stolicy 

      W marcu klasy piąte wybrały się do warszawskiego Teatru 

Kamienica na spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza”. Był śmiech i łzy. 

Tytułowa bohaterka  uświadamia nam, że warto walczyć o swoje 

marzenia. Ania nawet w najtrudniejszej sytuacji  znajduje wyjście.  

              W Warszawie przy okazji zwiedziliśmy Ogród Saski.  

Złożyliśmy także hołd wszystkim poległym za Ojczyznę przy Grobie 

Nieznanego  Żołnierza. 

 

                                 Wypad do Płocka 

Klasy czwarte i klasa szósta odwiedziła w maju Płock.          

Zwiedzaliśmy ogród zoologiczny, w którym mieliśmy okazję 

zobaczyć wiele gatunków zwierząt, które w naturalnych 

warunkach są na granicy wyginięcia. 

 

 

 

Potem zwiedziliśmy jedną z najstarszych w Polsce katedr, 

majestatycznie wtopioną w kompleks nadwiślańskiego zamku. 

Tuż obok katedry znajduje się molo, z którego zachwycaliśmy 

się malowniczymi widokami Wzgórza Tumskiego.  

 

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

   W Żelazowej Woli  

          W czerwcu klasa 2a odwiedziła miejsce, w którym 

urodził się Fryderyk Chopin, znany na całym świecie pianista i 

kompozytor. Poznaliśmy właścicieli posiadłości w Żelazowej 

Woli. Obejrzeliśmy krótki film, który przybliżył nam rodzinę, 

życie i postać pianisty. Powędrowaliśmy przez muzealne sale 

w poszukiwaniu fortepianów. Stworzyliśmy własną orkiestrę i 

odśpiewaliśmy wspólnie piosenkę o zaczarowanym 

fortepianie. W przepięknej scenerii parku rozegraliśmy grę 

terenową, która nawiązywała do postaci Chopina. 

 

                                                                                                     Redakcja BT 
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                                          Hala gimnastyczna coraz bliżej 
 

Jak ustalili nasi redaktorzy, budowa hali sportowej zbliża się ku końcowi i powinna zakończyć się we 

wrześniu! Czy to będzie to także termin oddania do użytku? Wszystko zależy od formalności związanych z 

nadzorem budowalnym. Jedno jest pewne, wszyscy uczniowie nie mogą się doczekać nowej sali 

gimnastycznej. 

.

 

            To nie Prima Aprlis 

1 kwietnia na sochaczewskim obiekcie MOSIR 

odbyły się powiatowe zawody pływackie. Nasza sztafeta w 

składzie Leon Buczek, Nikodem Buczek, Lena 

Kowalewska i Julia Bieńczyk zajęła wysokie - 3 miejsce. 

 

 

                                        

                                            Wybiegany sukces 

Nasza ośmioklasistka i sprinterka Karolina Kuracka (8b) 

reprezentowała Sochaczew w dwóch ogólnopolskich zawodach 

lekkoatletycznych.  W Toruniu padły cenne dla niej wyniki: 300 metrów U16 

– 47.03. Karolina startowała także w warszawskiej hali AWF.  W 

konkurencji 60 metrów U16 kobiet uzyskała rekord życiowy 8.63 i awans do 

biegu finałowego. W finale było jeszcze szybciej, znakomity wynik to 8.55. 

 

        Mistrzostwa Sochaczewa 

 o Puchar Burmistrza Miasta Sochaczew 
 

3 czerwca 2022 r. ą na stadionie SP 7 w 

Sochaczewie odbyły się Mistrzostwa Sochaczewa o 

Puchar Burmistrza Miasta Sochaczew. Na starcie 

zawodów stanęło ok. 200 zawodników ze szkół 

podstawowych z terenu miasta i powiatu 

sochaczewskiego. Uczniowie rywalizowali ze sobą 

indywidualnie oraz zespołowo. Pierwsze trójki otrzymały 

medale, a wszystkie drużyny puchary za udział w 

zawodach. W klasyfikacji ogólnej nasza szkoła zajęła 

doskonałą 2 lokatę. W wielu dyscyplinach zajmowaliśmy 

bardzo wysokie noty. 

                                                Gratulacje!!! Redakcja BT 
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Listy otwarte na ważne tematy    

 Drogie Koleżanki i Koledzy!      

Każdy na świecie chciałby mieć kogoś, na kim mógłby polegać. 

Czasem kogoś uważamy za prawdziwego przyjaciela, ale potem z 

biegiem czasu odchodzi i zostajemy sami. Ponieważ w naszym 

życiu zamykamy pewien etap – kończymy szkołę podstawową, 

zastanawiamy czy przetrwają nasze ośmioletnie przyjaźnie… 

Czym jest przyjaźń? Spróbujemy odpowiedzieć słowami 

„Małego Księcia”. Tytułowy bohater książki opuszcza swoją planetę 

i rozpoczyna długą podróż, ponieważ czuje się bardzo samotny. Znajdziecie tu wiele o prawdziwej przyjaźni, 

miłości, odpowiedzialności za kogoś, „kogo się oswoiło” Co znaczy „oswoić”? To znaczy „stworzyć więzy”. 

Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję 

ciebie. Ty także mnie nie potrzebujesz.. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. 

Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie jedyny na świecie”. 

          A Ty? Czy „oswoiłeś” kogoś lub ktoś Ciebie? Czym jest dla Ciebie przyjaźń? Opowiedz nam o tym. 
                                                                                      Pozdrawiamy: Kacper, Adam, Dawid, Dominik, Przemek kl. 8b 

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

Drogie Koleżanki i Koledzy! 

Tematem, który budzi ostatnio szczególnie dużo refleksji wśród 

młodych ludzi, jest pytanie, czy warto rozwijać swoje pasje? 

Każdy z  Was z pewnością posiada jakieś zainteresowania. 

Mamy nadzieję, że nasz artykuł skłoni Was do refleksji, że 

warto realizować swoje marzenia i pracować nad rozwijaniem 

swojego hobby.    

Pierwsze potwierdzenie odnajdujemy w lekturze 

„Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena. Tytułowy 

bohater – Bilbo Baggins, rozwija swoją pasję - zamiłowanie do 

podróży. Dzięki nim dowiaduje się więcej o świecie, przeżywa 

wiele przygód, poznaje ciekawych ludzi. 

 

O tym, że warto realizować swoje marzenia próbuje nas przekonać nastoletni Robert  - główny bohater 

„Pozłacanej  rybki” B. Kosmowskiej. Nastoletni chłopak pochodzący z biednej rodziny, wyjeżdża w wakacje 

do pracy do Niemiec, aby zarobić na upragnione skrzypce. Zakup wymarzonego instrumentu otwiera mu 

drogę do dalszego kształcenia i kariery zagranicznej. 

 

Przejdźmy teraz do postaci autentycznych i znanych, dla których 

pasja to sport. Warto tu wspomnieć o Robercie Lewandowskim, naszym 

rodaku, najlepszym piłkarzu na świecie, który realizując siebie, nigdy nie 

zapominał o innych. 

My też mamy pasje i je realizujemy. Chcemy Was przekonać, że 

hobby to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. 

       A Wy, jakie macie pasje? Może ktoś zechce o nich 

opowiedzieć? 

                                                                     Marcel i Witek z klasy 8b 
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             Pan od muzyki,   

  czyli wywiad  z Panem Dyrektorem  
 

    W naszym cyklu „Wywiad z..” przedstawimy laureata Konkursu Szkolnego Oskara w kategorii „Struś Pędziwiatr” 

- pana Dariusza Kosińskiego. Nagroda ta idealnie podkreśla usposobienie i charakter naszego pana dyrektora, osoby 

o niespożytej energii, poczuciu humoru, ale i wielkim autorytecie dla nas- uczniów. 

 

 

R.: Dzień dobry. Jesteśmy redaktorami szkolnej 

gazetki, czy zechciałby Pan odpowiedzieć na kilka 

naszych pytań?  

D. K.: Oczywiście, dzieciaki.  

R.: Jakie jest Pana motto zawodowe? 

D.K.: Ciągły rozwój, ciągłe dążenie do doskonałości.  

R.: Do jakiej szkoły Pan uczęszczał i jak wyglądała 

wtedy nauka? 

D. K.: Jestem absolwentem Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Karola Świerczewskiego w Sochaczewie, czyli 

naszej szkoły! (kiedyś był inny patron) Jak wyglądała 

nauka? Za moich czasów, do szkoły chodziło 600 - 800 

- 1000 osób i wszyscy się mieścili! Pamiętam, że zajęcia 

z wf-u, były w małej sali gimnastycznej. Boisko? Trawa 

nigdy na nim nie rosła i zawsze biegaliśmy po piachu, 

wracaliśmy brudni od kurzu, ale zadowoleni. Gdy 

przyszedłem do tej szkoły jako nauczyciel i wszedłem na 

salę gimnastyczną, pomyślałem: „klitka”, ale dawniej 

tego nie czuliśmy! A wiecie, jaki sport grupowy 

uprawiała nasza szkoła?  

R.: Siatkówkę? 

D.K.: Bardzo dobrze! To był jedyny sport, który się 

mieścił w naszej sali! Jak uderzaliśmy piłkę, to się tym 

nikt nie przejmował, najważniejsza była wspólna gra.  

R.: Czy jest jakiś nauczyciel lub nauczycielka z Pana 

lat szkolnych, których Pan pamięta do dziś? 

D.K.: Uczył mnie matematyki pan Korzeniowski. To 

była silna ręka. Wiedział, czego od nas wymagać. My 

też wiedzieliśmy, że trzeba przyjść przygotowanym. Pan 

Korzeniowski był takim drogowskazem 

matematycznym. Sprawił, że polubiliśmy matematykę, 

choć nie był łagodnym nauczycielem. Mieliśmy trójki, 

czwórki. Dziś, z perspektywy lat uważam, że przyniosło 

mi to pozytywne efekty. 

 R.: Jakie były Pana ulubione przedmioty? Czym się 

Pan wtedy interesował?  

D.K.: Od klasy drugiej chodziłem do szkoły muzycznej. 

Przez sześć lat uczyłem się gry na akordeonie, a potem 

przez kolejnych sześć gry na trąbce. Pamiętam jak 

koledzy grali na boisku w piłkę, a ja z walizeczką 

podążałem do szkoły muzycznej. Lubiłem też sport. 

 

          

 

Pamiętam mój wyczyn z siódmej klasy - osiągnąłem 

bardzo dobry wynik w biegu na 1000 m, tj. – 3`03``. 

Lubiłem wszystkie zajęcia sportowe: siatkówkę, biegi 

przełajowe, piłkę nożną. Sport to była dla mnie taka 

odskocznia. Uwielbiałem też  geografię z panią 

Wasilewską, która zaszczepiła we  mnie pasje 

podróżnicze przez udział w rajdach.  

R.: A jakie ma Pan dziś pasje i zainteresowania ?  

D.K.: Wydaje mi się, że pandemia zabiła w nas 

entuzjazm, chęć spotykania się z ludźmi. Na szczęście  

powoli do tego wracamy. Dzisiaj moją pasją nie jest już 

sport. Została tylko muzyka ,od folkloru po muzykę 

rozrywkową. Mam w planach założenie zespołu 

muzycznego u nas szkole, żeby w Was, uczniach 

rozwijać pasje związane z muzyką. Mam nadzieję, że się 

to się uda. Zawsze marzyły mi się chóry, zespoły. Może 

uda nam się zorganizować zespół muzyczny albo chór. 

Moim marzeniem jest też także stworzenie warsztatów 

folklorystycznych., co może zrealizujemy wspólnie z 

panią Kasią Proch.  

R.: Trzymamy kciuki. Jak Pan  spędza wolny czas? 

D. K.: Mam dużo obowiązków, ale na pewno wolny czas 

lubię spędzać aktywnie, czyli rower, spacery, koncerty, 

imprezy sportowe. Ostatnio byłem na koncercie- Hansa 

Zimmera, kompozytora muzyki do takich filmów jak 

„Piraci z Karaibów”, „Król Lew” czy „Gladiator”.  
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R.: A jakie są zalety i wady bycia dyrektorem szkoły? 

Czy mógłby Pan podzielić się swoimi refleksjami? 

D.K.: Trudne pytania mi zadajecie! Nawet jak 

zwalniasz uczniów z zajęć, to ze „zwykłym” 

nauczycielem się dyskutuje, że „mój przedmiot jest 

troszkę ważniejszy niż twój”. Z dyrektorem się nie 

dyskutuje. Niewątpliwie jest to plus, który mi daje to 

stanowisko. Oczywiście też są minusy. Głównie to 

obowiązki rozwiązywania problemów szkolnych, 

których jak w każdej szkole nie brakuje.  

R.: Czy zechciałby Pan na zakończenie opowiedzieć 

jakieś ciekawe lub humorystyczne wydarzenie 

związane z Pana doświadczeniem zawodowym? 

D.K.: Dobrze, ale tak między nami. Były to czasy, gdy 

nie było telefonów komórkowych. W poprzedniej szkole 

w Młodzieszynie, gdzie byłem dyrektorem, zdarzyła mi 

się kontrola z kuratorium. Pojechałem po pana 

wizytatora do Sochaczewa na stację, gdzie 

obserwowałem przybyłych z Warszawy. Widzę, stoi 

jakiś pan z plecaczkiem, więc pomachałem do niego. 

Ten podszedł, wsiadł do samochodu i jedziemy. Trochę 

się dziwiłem, że pan mówił tylko o klejach. 

Dojechaliśmy do Żdżarowa, mówię: 

- Panie wizytatorze…- a pan mi przerywa. 

- Nie, nie. Ja jestem diagnostą od klejów. 

- To dokąd Pan jedzie?. 

- No do Boryszewa pan mnie wiezie. 

Zrozumiałem, że wsiadł mi do auta całkiem obcy 

człowiek, a kurator nadal czeka na stacji! Zakręciłem i 

pojechałem po prawdziwego wizytatora. Na stacji 

czekała druga taka sama skoda jak moja, do której 

wsiadł specjalista od klejów. Opowiedziałem panu z 

kuratorium o tej dziwnej sytuacji, zaśmiał się. 

Wizytacja, mimo tej pomyłki, przebiegła całkiem 

spokojnie i miło.  

R.: Dziękujemy za ciekawą rozmowę i  poświęcony 

nam czas. W imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły 

życzymy Panu samych sukcesów oraz zrealizowania 

swoich marzeń planów zawodowych.  

D.K. Ja również dziękuję. 

 

Wywiad przeprowadzili:  

              Marcel Sobieraj i Witold Barciński z 8b. 

 

 

 

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

   Warto przeczytać,  czyli Witek poleca 
 

Oskar i pani Róża 

Historia Oskara to jedna z ciekawszych książek, jakie czytałem. 

Pokazuje nam w niezwykły, a zarazem prosty sposób, o czym powinniśmy 

pamiętać na co dzień. ,,Oskar i pani Róża” Érica-Emmanuela Schmitta to 

opowieść o chorym na białaczkę chłopcu, który leży w szpitalu. Pewnego 

dnia przychodzi do niego ciocia Róża, była zapaśniczka i opowiada mu 

niesamowite historie. Uczy go, zarazem, że każda chwila w życiu jest cenna 

i należy w pełni czerpać z życia i cieszyć się każdym dniem . Dzieło 

Schmitta to niesamowita opowieść o miłości, przyjaźni oraz o czymś, z 

czym trudno się pogodzić - o śmierci. Książka bawi, smuci, wzrusza, jest 

pełna emocji. Chciałbym ją polecić wszystkim czytelnikom. 

                                                                    Witek, 8b 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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    Człowiek z … akordeonem

 
W cyklu  „Mam talent” przybliżamy Wam 

sylwetki naszych koleżanek i kolegów, którzy mają 

ciekawe zainteresowania i pasje. Tym razem 

bohaterem  naszego wywiadu będzie Marcel Sobieraj, 

uczeń klasy 8b, laureat wielu konkursów, redaktor 

naszej szkolnej gazetki.  

 

R.: Cześć. Jestem redaktorem gazetki szkolnej i 

chciałbym przeprowadzić z Tobą wywiad. 

M.: Pytaj, chociaż myślę, że znalazłbyś ciekawsze osoby 

do swojego wywiadu. 

R.: Przedstaw się naszym czytelnikom i powiedz 

kilka słów o sobie. 

M.: Mam na imię Marcel i uczęszczam do klasy 8b. 

R.: Na wstępie powiedz, jak Twoje odczucia po 

zakończonych  egzaminach ósmoklasisty? 

M.: Trochę stresu było, ale myślę, że poszło mi całkiem 

dobrze. Okaże się za jakiś czas. 

 R.: Opowiedz coś o swoich zainteresowaniach? 

M.: Lubię  muzykować. Uczęszczam do trzeciej klasy 

Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina 

w Sochaczewie. Uczę się gry na akordeonie i 

fortepianie. 

R.: Czy masz już jakieś osiągniecia w tej dziedzinie? 

M.: Tak, w zeszłym roku brałem udział w trzech 

krajowych festiwalach akordeonowych. W jednym z 

nich, w IX „Harmonia Espressiva” zająłem pierwsze 

miejsce w mojej kategorii wiekowej..                                              

 

R.: Gratulacje! To wspaniałe osiągnięcie! A z 

którego sukcesu  jesteś najbardziej dumny?  

M.: „Harmonia Espressiva” Do festiwalu zgłosiło się 

blisko 100 uczniów szkół muzycznych m.in. z Warszawy, 

Torunia, Gdańska, Krakowa, Poznania. Z kolei                             

w marcu tego roku miał miejsce  XIV Ogólnopolski 

Konkurs "Mały czy duży wirtuoz?" Zająłem w nim 

II miejsce. Muszę  podkreślić, że te osiągnięcia                           

w większości zawdzięczam mojemu mentorowi, którym 

jest prof. Ludwik Skrzypek, dyrektor PSM                                        

w Sochaczewie. Jest moim nauczycielem instrumentu 

głównego.  

R.: Czy muzyka jest Twoim hobby? 

M.: Myślę, że tak. Czasami, gdy znajdę chwilę między 

sprawdzianami i zajęciami w dwóch szkołach , zapinam 

akordeon i przenoszę się w swój świat. Lubię różne 

gatunki muzyki, ale najbardziej fascynuje i relaksuje 

mnie klasyka- muzyka  J.S. Bacha. 

R.: Czy próbowałeś swoich zdolności twórczych? 

M.: Mam  zainstalowany na komputerze program 

„Musiscore” do tworzenia i zapisu muzyki i czasem 

jakiś motyw nie daje mi spać, ale na razie nie spełnia to 

moich oczekiwań i nie wychodzi na światło dzienne. 

R.: Jesteś bardzo skromny. Grasz solo, czy 

muzykujesz też w jakimś zespole?  

M.: Od zeszłego roku gram w zespole folkowym PSM 

Sochaczew, ale najwięcej satysfakcji przynosi mi udział 

w dorosłym Sochaczewskim Zespole Akordeonowym. 

Mój pierwszy koncert zagrałem w zeszłym roku w 

Chodakowie. Wykonaliśmy wiele pięknych szlagierów 

warszawskich m.in. z repertuaru Staśka Wielanka. 

R.: Bardzo dziękujemy za rozmowę, życzę Ci 

kolejnych sukcesów i mam nadzieję, że choć 

kończysz naszą szkołę, to jednak o niej nie 

zapomnisz. Powodzenia!  

M.: Ja też dziękuję. 

                                             Redakcja BT 
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 Z wypracowań klasy 

szóstej o Hobbicie. 

              

Hobbit to powieść, jednak 

nie wygląda na powieść. 

*** 

Moja ocena postaci i bardzo 

dobra i godna wrażeń. 

                     

*** 

W książce jest prawda z prawdziwego życia. 

 

Bilbo był średniej przemiany materii                          

oraz miał połowiczny kolor włosów. 

 

                              Z różnych lektur: 

 

Rodzice Ani byli nauczycielami, gdyż zmarli na 

febrę. 

*** 

Ikar chciał zażyć adrenaliny i poleciał w stronę 

nieba 

 

A teraz z wypracowań ósmoklasistów na 

podstawie lektury „Quo vadis” H. Sienkiewicza. 

 

*** 

Warto przeczytać tę książkę, bo warto poznać 

bohaterów, grających główne role. 

 

*** 

Żołnierze zaprowadzili mnie do Cezara, bo 

myśleli,  że przyszedłem na szpiegi. 

 

*** 

Czytelnicy wciągają się w akcję powieści, dzięki 

specjalnemu pismu, którego użył Sienkiewicz. 

 

*** 

Marek przybiegł do mnie, a ja zrobiłem im ślub.  

Bla, bla, bla. Teraz możecie się całować. 

       

 

                       Uśmiechnij się😊 

 

- Krzysiu - pyta nauczycielka matematyki . 

- Jak podzieliłbyś cztery ziemniaki między pięciu 

harcerzy? 

- Zrobiłbym sałatkę ziemniaczaną! 

 

*** 

- Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie 

oznajmiającym. 

- Koń ciągnie furę. 

- A teraz w trybie rozkazującym. 

- Wio 

 

*** 

Zapłakany Jasio przychodzi do domu. Mama pyta, 

co się stało, a Jaś na to: Spóźniłem się 

 do szkoły i dla mnie zostało najgorsze 

świadectwo 

 

 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny.  

- Jasiu, co ten wzór oznacza?  

- To jest, ojej, mam to na końcu języka...  

- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas 

siarkowy! 

 

**** 

- Jasiu, co przerabialiście dziś na chemii 

- Materiały wybuchowe. 

 - A czy nauczyciel zadał coś do domu?  

- Nie zdążył. 
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           Kącik Poetycki 

W „Kąciku poetyckim” prezentujemy akrostychy i fraszki autorstwa klasy 7a. 

Akrostychy to utwory wierszowane, których pierwsze litery wersów tworzą hasło,                 

a fraszki to krótkie wierszyki, które zawierają jakiś morał. Uwielbiał je pisać 

największy poeta renesansu, Jan Kochanowski. Uczniowie 7a poszli jego śladem. 

Czy im się udało? Przekonajcie się sami… 

 

 

 Powiew wiosny 

Kiedy wiosna jest tuż tuż, 

Lżejszy płaszczyk wkładasz już, 

A wokoło uśmiech gości, 

Słońce daje moc radości. 

Artystyczny ptasi koncert na słuchaczy czeka, 

Sasanka swym zapachem każdego urzeka . 

Alejkami spacerują zasłuchani zakochani, 

  Zauroczeni pięknymi, wiosennymi barwami . 

                                              Zosia Duplicka 

 

Kiedy rano słońce świeci 

Ludzie cieszą się jak dzieci. 

Aeroplan nisko lata, 

Sąsiad się z sąsiadem brata, 

A ja siedzę, myśląc sobie, 

Skąd w nas tyle tej radości? 

Aaaa, to Wiosna u nas gości. 

                             Kuba Włodarczyk

 

Łza 

Czasem z oka popłynie łza, mój drogi, 

więc nie trać je na nieistotne błahostki. 

                            Aleksandra Janiszewska 

Przyjaciel 

Osobę mieć obok to świetna sprawa, 

prawdziwy przyjaciel to jest podstawa. 

                               Natalia Wolniak 

 

Na naukę 

Ta nauka mnie przerasta, 

będę gamoniem i basta! 

         Jakub Włodarczyk 

 

Na szkołę 

Szkoła działa mi na nerwy, 

długie lekcje, krótkie przerwy. 

                Jakub Włodarczyk

 

Optymista 

Pewien pan miał pomysł krótki  

– iść przez życie, mijać smutki. 

Nie przewidział jednej sprawy – 

 los nie zawsze jest łaskawy.   

                              Sebastian Jankowski 

 

Czarny bocian 

Słońce na niebie radośnie świeci, 

gdy czarny bocian przed nim przeleci.                                       

Wiktor Bednarski 

 

Człowiek i morze 

Wściekłe morze otworzy swą paszczę, 

gdy się zagapisz, wiecznie zaśniesz. 

                 Wiktor Bednarski 

 

Niespodzianki 

Niespodzianki w życiu są, 

czasem kończą się uśmiechem, czasem łzą. 

             Zosia Duplicka
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