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Poczet sztandarowy podczas inauguracji 

nowego roku szkolnego 2018/19 

 

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

Nr 1,   rok szkolny  2018/2019;  cena 1 zł, dostępne na: sp2.sochaczew.pl 

                         Od redakcji 
Witamy w pierwszym  wydaniu gazetki „Bez Tytułu”  

w tym roku szkolnym!  
Nasza gazetka, warto 

przypomnieć, ukazuje 

się w  od 1993 roku  

i weszła na stałe do 

życia szkoły i jej 

uczniów. Zmienia się 

skład redakcji, szata 

graficzna, ale jej rola 

jest taka sama. 

Promocja naszej 

szkoły i zapisywanie 

najważniejszych wydarzeń 

 z jej życia.  

A co w naszej redakcji?  

W tym roku szkolnym nasza 

gazetka będzie miała dwóch opiekunów: panią Elżbietę Cieślak  oraz panią 

Paulinę Majewską, która zajmie się stroną graficzną naszej gazetki. 

Podobnie jak w poprzednim roku, redaktorem gazetki może być każdy, kto 

ma coś ciekawego do powiedzenia. Wystarczy  skontaktować się   

z jednym z opiekunów koła redakcyjnego i przekazać artykuł.  

Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do poprawiania błędów i skracania 

tekstu.  

W tym roku nasza gazetka będzie ukazywać się raz w semestrze. 

A co znajdziecie w „Bez Tytułu”?  Jak w poprzednim roku:  „Szkolne 

Newsy”,  czyli przegląd najważniejszych informacji od początku roku 

szkolnego, „Z historią w tle”, „Z przymrużeniem oka”,  a także lubiany 

przez wszystkich „Humor zeszytów” relacje z wycieczek. Będziemy 

pisać o ważnych sprawach, które dotyczą wszystkich uczniów.  
Znajdziecie  też próbki własnej twórczości literackiej w dziale „Nasza 

twórczość” , tajniki  pracy Samorządu Szkolnego, z którym będziemy 

ściśle współpracować. Przewidujemy również dla naszych czytelników 

prezenty- niespodzianki czy  kupony zwalniające z odpytywania na 

lekcji . Cena naszej gazetki, jak zawsze, to tylko 1 zł.  

Przypominamy również, że „Bez Tytułu” będzie publikowana,  

jak w poprzednich latach, na stronie internetowej  naszej szkoły 

(sp2.sochaczew.pl), gdzie będzie można przeczytać ją w kolorze. 
                                              Miłej lektury!  Redakcja BT  

 

……………………………………………………………………………… 

 

Zdrowych, 

pogodnych świąt 

Bożego Narodzenia, 

pełnych radości  

i szczęścia oraz 

wspaniałego Nowego 

Roku 

życzy zespół 

redakcyjny „BT” 

 
 

Redakcja „BT” serdecznie 

dziękuje Rodzicom Adama 

Kuczkowskiego z klasy VIII a 

za przekazanie na potrzeby 

naszej gazetki papieru na 

ksero. 
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         Uroczysta inauguracja  roku szkolnego 2018/2019 
3 września społeczność naszej szkoły, po wcześniejszym 

uczestnictwie we Mszy świętej w kościele, spotkała się 

punktualnie o godzinie 10.00 na szkolnym boisku.  

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu 

państwowego uroczystość otworzył  pan dyrektor, Dariusz 

Kosiński, który powitał wszystkich zgromadzonych: uczniów, 

rodziców, pracowników szkoły oraz przybyłych gości.  

W  krótkim przemówieniu opowiedział  o zmianach w naszej 

szkole w nowym roku szkolnym, o przeprowadzonych 

remontach oraz przedstawił nowych nauczycieli . 

Potem głos zabrali zaproszeni  goście, życząc wszystkim uczniom zapału do nauki i mnóstwa sukcesów w nowym 

roku szkolnym. Po części oficjalnej uczniowie poszczególnych klas spotkali się ze swymi wychowawcami, którzy 

podali im nowe plany lekcji, poinformowali o nowościach w nowym roku oraz przypomnieli zasady bezpiecznego 

zachowania w szkole i poza nią. 

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

 

                      79. rocznica Bitwy nad Bzurą 
,, Dziś idę walczyć - Mamo! 

  Może nie wrócę więcej. 

  Może mi przyjdzie polec tak samo 

  jak tyle tysięcy, tysięcy...'' 

 

Złożeniem kwiatów pod Pomnikiem 

Pamięci przy kościele w Trojanowie 

rozpoczęły się uroczystości 

przypominające 79. rocznicę Bitwy nad 

Bzurą, a jednocześnie  napaść ZSRR na 

Polskę 17 września 1939 r.  

 Przedstawiciele naszej szkoły również 

obecni byli na tej uroczystości.  

Główną część uroczystości stanowiła msza św. w intencji poległych, koncelebrowana przez proboszcza 

trojanowskiej parafii . Po niej zebrani wysłuchali apelu pamięci, w którym przywołano zarówno żołnierzy 

znad Bzury, jak i tych, którzy bronili przed Sowietami wschodnich granic Polski. Uroczystość zakończyła 

się złożeniem biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem poległych żołnierzy. 

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

                       Chwała bohaterom 
23 września pod Pomnikiem Poległych w Boryszewie odbyła się uroczystość 

upamiętniająca mord na polskich żołnierzach z Bydgoskiego Batalionu Obrony 

Narodowej popełniony przez żołnierzy niemieckich we wrześniu 1939 roku.   

Poczet sztandarowy i uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p.Domańskiej 

przygotowali program artystyczny, upamiętniający bohaterstwo żołnierzy 

poległych w walkach we wrześniu 1939 roku. O oprawę muzyczną zadbał pan 

dyrektor Dariusz Kosiński. W uroczystości oprócz przybyłych gości, 

kombatantów, ich rodzin wzięła także udział delegacja uczniów z naszej szkoły. 

………………………………………………………………………………….. 
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Wybory  Samorządu 

Uczniowskiego 
12 października 2018 r. odbyły się w naszej  szkole 

wybory do Samorządu Uczniowskiego.  

O  miano przewodniczącego, zastępcy i skarbnika 

walczyło dwunastu kandydatów z klas IV - VIII.    

Kajetan Szydłowski z klasy VIIIb  został 

przewodniczącym  Samorządu Uczniowskiego,  

Filip Dąbrowski z klasy VIa jego zastępcą, a 

Kinga Gniwek z V c i Amelia Kloch  z VII b będą 

pełnić funkcję skarbników. 

 Największą liczbę głosów  na opiekuna samorządu 

otrzymał ponownie pan Daniel Głowacki, który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji.  

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

                 Ortoludek w Siódemce 

18 października przedstawiciele klas IV-VIII wzięli udział w 

Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortoludek” w SP nr 

7 w Sochaczewie.  

Z klas IV- VI naszą szkołę reprezentowały: Michalina Kalinowska 

z VIa, Daria Bartosiewicz i Julita Orlińska z VIb oraz z klas VII- 

VIII- Julia Duplicka z VIIb, Daria Wójcik z VIIIb i Roksana 

Szymańska z VIIIa. W tym roku teksty dyktand były wyjątkowo 

trudne, tym większy sukces Roksany, która poradziła sobie 

świetnie z ortograficznymi pułapkami i zdobyła wyróżnienie. 

Brawo Roksana! 

…………………………………………………………………...... 

 

           Wolności pragnę  

             ponad wszystko 
Pod takim hasłem 22 października odbył  się I Powiatowy 

Konkurs Recytatorski, którego organizatorem i 

pomysłodawcą był Zespół Szkół Ogólnokształcących im. F. 

Chopina w Sochaczewie.  

Naszą szkołę reprezentowało troje recytatorów w z klas ósmych: 

Julia Cieślak, Adam Kuczkowski oraz Aleksandra Starbała. 

Konkurs ten odbył się w ramach powiatowych obchodów 100- 

lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

 

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

 

Skład nowego Samorządu Ucznuiwskiego 

Nasi recytatorzy 
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               V Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej 
W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 150 

uczniów z 24 szkół Powiatu Sochaczewskiego.  

Naszą szkołę reprezentowały: Amelka Ratajczak,  Maja 

Barciak, Emilia Szymańska, 

Jagoda Borkowska, Maja 

Flakowska i Lena Kowalewska. 

„Zośka”, „Myślimy o Polsce”, 

„Taki kraj”, „Deszcz jesienny 

deszcz” czy „O mój rozmarynie” to 

tylko kilka tytułów piosenek, które 

można było usłyszeć podczas  

zmagań konkursowych zorganizowanych przez Szkołę Podstawową  

nr 7.  

9 listopada w kramnicach odbyła się gala finałowa. Miło nam poinformować, że 

jedną z laureatek konkursu została Amelka Ratajczak z VIIb, która zdobyła  

wyróżnienie. 

Jury Zwrócili oni uwagę na wysoki poziom artystyczny oraz to, że dla wielu 

uczestników był to już kolejny udział w konkursie. Utalentowanym dzieciom i 

młodzieży gratulował zastępca burmistrza, pan Dariusz Dobrowolski. 

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

                            

                            Mistrz Tabliczki Mnożenia  
30 października w naszej szkole 

odbył się Miejski Konkurs 

Matematyczny „Mistrz Tabliczki 

Mnożenia”.  

Wzięło w nim udział dwunastu 

uczniów z sochaczewskich szkół 

podstawowych: SP nr 3,  

SP nr 4, SP nr 7 i SP nr 2.  

Podczas rozwiązywania zadań 

uczniowie musieli wykazać się 

znajomością tabliczki mnożenia, a 

także zastosowaniem jej do 

rozwiązywania problemów 

matematycznych.  

Jury wyłoniło laureatów, którzy otrzymali nagrody i dyplomy. Mistrzem Tabliczki Mnożenia został 

Dominik Wrzesiński (SP3), II miejsce zajął Paweł Bodal (SP2), a III Piotr Pakuński (SP4).  

Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i otrzymali  

w prezencie po komplecie kredek. Uczestnicy konkursu, podczas obrad jury, układali piramidę 

matematyczną, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.  

To była ciekawa forma zainteresowania uczniów matematyką i wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Mamy 

nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym odbędzie się kolejna edycja konkursu. 

                                                                                                                     nauczycielki matematyki 

............................................................................................................................................................................ 
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                              Dzień Nauczyciela na wesoło 
W poniedziałek 15 października cała szkolna 

społeczność świętowała Dzień Komisji 

Edukacji Narodowej, czyli po prostu Dzień 

Nauczyciela. 

Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej, 

 a zaczęła od wystąpienia pana dyrektora - 

Dariusza Kosińskiego, który przypomniał 

wszystkim, skąd wywodzi się to święto i jakie 

ma znaczenie. Złożył też serdeczne życzenia i 

podziękowania wszystkim nauczycielom i 

pracownikom szkoły.  

 

Potem pani Agnieszka Domańska, nauczycielka historii, w krótkiej prezentacji przypomniała historię 

powstania  Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego ministerstwa oświaty.  

Następnie  uczniowie klasy VIII b w krótkim wystąpieniu podziękowali nauczycielom i pracownikom 

szkoły za ich trudną i ciężką pracę, czego wyrazem były  drobne upominki z życzeniami. 

Jednak głównym punktem programu był występ kabaretowy naszych ósmoklasistów pod tytułem „Tajne 

posiedzenie rady pedagogicznej na 

uchodźstwie”. 

W zabawnej scence w piwnicy 

szkoły przerażeni nauczyciele 

dowiadują się o zmianach. Od tej 

pory to nie oni, ale ich będą oceniać i 

to  uczniowie, którzy właśnie 

przejęli władzę w szkole. Zajęli 

pokój nauczycielski, spędzając 

nauczycieli do piwnicy, aby ci mogli 

wreszcie się porządnie wyspać w 

śmiesznych piżamach.  

Na szczęście wszystko dobrze się 

skończyło i po ingerencji woźnego, 

pana Janka, nauczyciele wrócili na 

swoje miejsce, czyli do klas z 

niesfornymi uczniami. 

W rolę dyrektora wcielił się Ignacy 

Krzemiński, wuefisty- Kajtek 

Szydłowski, panią od języka polskiego zagrała Weronika Janiszewska, panią od matematyki- Patrycja 

Sochala, a panią od biologii- Julka Cieślak. 

Uczniowie VIIIb kolejny raz udowodnili, że są nie tylko świetni w klasie, ale i na kabaretowej scenie,  

w czym pomogły im nauczycielki: pani Katarzyna Proch i pani Elżbieta Cieślak. Piękne dekoracje 

przygotowała  pani Katarzyna Milczarek, a prezenty z życzeniami przygotowały nauczycielki szkolnej 

świetlicy. 

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

Pełny skład kabaretu VIIIb wraz z opiekunkami 
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Próbne egzaminy ósmoklasisty  
W dniach 21,22 i 23 listopada odbyły się w naszej szkole próbne 

egzaminy ósmoklasisty. Pierwszego dnia pisano test próbny z 

języka polskiego (120 minut), potem z matematyki (100 minut), 

a trzeciego dnia z języka angielskiego (90 minut).  

Pierwszy prawdziwy egzamin ósmoklasisty przeprowadzony 

zostanie w drugiej połowie kwietnia 2019 roku, termin 

dodatkowy to pierwsza połowa czerwca - dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić 

w terminie głównym. Egzamin ten jest obowiązkowy, każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć 

szkołę podstawową i dostać się do wybranej szkoły średniej, gdzie podczas rekrutacji uczniów będą brane 

pod uwagę jego wyniki. 

Egzaminy próbne mają na celu zapoznanie uczniów z obowiązującymi procedurami oraz typem zadań, jakie 

mogą pojawić się na testach z poszczególnych przedmiotów. Uczą też, jak rozłożyć sobie czas, żeby 

rozwiązać wszystkie zadania i zwracają uwagę, co należy powtórzyć, uzupełnić.  

Przygotowaniom do testów służą specjalnie zorganizowane zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczniów 

klas VIII, prowadzone przez nauczycieli uczących dany przedmiot egzaminacyjny w wymiarze po 

jednej godzinie tygodniowo z języka polskiego, angielskiego i matematyki. 

Kolejne próbne testy czekają uczniów w połowie grudnia i w lutym. 

                                                                                                          Trzymamy kciuki! Redakcja 

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

              Dyskoteka andrzejkowa  

Jak co roku pod koniec listopada w naszej szkole odbyła się 

dyskoteka z okazji andrzejek. W tym roku bawiliśmy się 29 

listopada. Impreza została podzielona na dwie części, nasi 

młodsi koledzy (klasy 1-3) bawili się od godz. 10 do 12,  

a dla starszych klas sala gimnastyczna została udostępniona 

od godziny 16. 

I tym razem  didżejem, podobnie jak w poprzednim roku, była 

niezastąpiona pani Aleksandra Kłos, która serwowała znakomity 

repertuar muzyczny, w którym znalazły się miejsca dla 

kultowych polskich hitów jak „Przez twe oczy zielone” czy 

„Miłość w Zakopanem”. 

Choć tegoroczna impreza podobna była do zeszłorocznej, to jeden fakt ją wyróżniał. Otóż, o dziwo, męska 

część uczniów chętnie brała udział w zabawach tanecznych, co nie zdarzało wcześniej, gdyż  ich uwagę 

zazwyczaj pochłaniały telefony i podpieranie ścian. 

Mimo zaangażowania chłopców,  dyskoteką i tak rządziły 

dziewczyny. Tworząc wielkie taneczne koło, przyciągały nie tylko 

ich uwagę, ale zachęcały niezdecydowanych do tańca.  

Impreza zorganizowana przez Samorząd Uczniowski pod 

kierunkiem opiekuna samorządu, pana Daniela Głowackiego, 

zakończyła się o godz. 18 przy niezadowoleniu uczestników 

i pytaniach, czemu tak krótko. Każdy miło będzie wspominał to 

andrzejkowe szaleństwo i odliczał dni do następnej dyskoteki.  

                                                                                                                                            Julita Orlińska 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                           Warsztaty kulinarne w Ogrodniku  
Uczniowie klasy VIIIb 

 wraz z wychowawczynią   

28 listopada wzięli udział 

przedświątecznych 

warsztatach kulinarnych, 

które odbyły się w  ZSRCK, 

czyli popularnym  

„Ogrodniku”.  

Uczniowie z technikum o profilu żywienie człowieka zaprosili nas do  pieczenia i dekorowania 

świątecznych pierników. Najpierw odbyliśmy krótkie szkolenie, zapoznaliśmy się z przepisem na ciasto i 

lukier, a potem przystąpiliśmy do pracy. Starsze koleżanki pokazywały  nam jak można najpiękniej ozdabiać 

pierniki, jak je przechowywać. Warsztaty odbywały się w miłej i serdecznej atmosferze, która wprowadziła 

nas w bożonarodzeniowy nastrój. 

Na zakończenie wizyty uczennice z „Ogrodnika” oprowadziły nas po szkole, 

pokazały nam niektóre pracownie przedmiotowe, salę gimnastyczną i świetnie 

wyposażoną w najnowsze bestsellery bibliotekę. Opowiadały też o nowych, 

ciekawych kierunkach kształcenia i o tym, jak wygląda nauka.  

Czas spędzony na warsztatach i w szkole upłynął bardzo szybko i miło. Wielu z nas 

pomyślało, że warto by w tej szkole kontynuować naukę. Na zastanawianie się nad 

wyborem szkoły mamy jednak jeszcze chwilę czasu, a pomoże nam w tym 

niewątpliwie kolejne spotkanie w ramach doradztwa zawodowego, na które 

jesteśmy umówieni po nowym roku.  

                                                                                                                                  Wiktoria Domańska. 

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

                               Z historią na ty 
30 listopada uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w uroczystym podsumowaniu V edycji 

Powiatowego Konkursu Historycznego w Szkole Podstawowej nr4.  

Tematyka była związana z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Do konkursu przystąpili 

uczniowie z  klas III, IV, V i VI. Najpierw  indywidualnie rozwiązywali test, a potem walczyli drużynowo  

w turnieju historycznym. Wspólnie wywalczyliśmy III miejsce!!!W kategorii klas V  uczennica kl. Vc, 

Małgosia Fortuna zdobyła II miejsce. W tej samej kategorii III miejsce przypadło uczniowi kl. Vb, 

Adamowi Głuszkowi. Każdy z uczestników otrzymał podarunek od organizatorów. Jeszcze raz wszystkim 

gratulujemy!!! (red.) 

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

                    Powiało świętami 
6 grudnia w mikołajki wreszcie mogliśmy poczuć magię  

i atmosferę zbliżających się wielkimi krokami świąt Bożego 

Narodzenia.  

Na dolnym holu pojawiła się pięknie ubrana choinka, a w klasach 

świąteczne dekoracje.  

Wszyscy tego dnia świętowali, wymieniali się prezentami,. nie 

zapomnieli też o mikołajkowych strojach. Kto nie miał czapki 

Mikołaja, zaległości nadrabiał czerwonym strojem.  

Zatem, byle do świąt!!!       (red.)   

             ..  …………………………………………………………………                                                                                                       mikołajki w VIII b 
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                        Sukcesy naszych koszykarzy  

25 października 2018 r. odbyły się Powiatowe Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej w mini piłce koszykowej szkół 

podstawowych dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 w 

Sochaczewie.  

Uczniowie naszej szkoły po trudnych eliminacjach szkół 

miejskich, zakwalifikowali się jako jedna z dwóch  

drużyn do zawodów powiatowych.  

Po zaciętej walce w kilku meczach okazało się, że 

jesteśmy w finale! Decydująca rozgrywka pokazała 

ducha walki naszych zawodników, którzy stanęli na 

wysokości zadania i wygrali turniej.  

A to skład zwycięskiej drużyny : Filip Dąbrowski, Oliwier Dudek, Igor Kowalski, Nikolas Krzemiński, 

Oktawian Kaczmarek, Kacper Gajda, Mateusz Krupa, Adrian Smulski, Bartosz Kalota, Piotr 

Pastuszko i Paweł Jaworski. Chłopcy dalej walczą i intensywnie ćwiczą, ponieważ przed nimi następny 

etap rozgrywek. Gratulujemy zwycięstwa i trzymamy kciuki! 

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

                                 Rugby górą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kolejny raz nie zawiedli nas nasi rugbiści, którzy w Półfinałowym Turnieju Szkolnej Ligi Rugby TAG 

29listopada w  Szkole Podstawowej odnieśli spektakularny sukces!  

Uczniowie klas piątych w składzie: Jaskulska Amelia, 

Kuracka Karolina,  Żakowski Kacper, Gala Julia, Gala 

Bartłomiej, Kamiński Kacper,Bieńczyk Antoni zajęli 2 

miejsce, a drużyna 

z klas szóstych 

okazała się 

niepokonana, 

zajmując  1. 

miejsce, dzięki 

czemu 11 grudnia 

jadą na turniej 

finałowy  na 

warszawski Torwar. 

Z sukcesu naszych sportowców dumny jest nie tylko ich trener, pan 

Daniel Głowacki, ale i nasz pan dyrektor, który pochwalił ich i 

wyróżnił na specjalnie zorganizowanym apelu wobec całej 

społeczności szkolnej. O to skład zwycięskiej drużyny: Krzemiński 

Nikolas, Dąbrowski Filip, Dudek Oliwier, Kowalski Igor, Gajda 

Kacper, Krupa Mateusz, Gajda Maja, Kalota Bartosz, Jaworski Paweł, 

Kaczmarek Oktawian.  

                                              Gratulacje i czekamy na więcej!!! 

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

Zwycięskie drużyny kl. szóstych i piątych 

Trofea naszych zwycięzców 
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Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ  

 

         Stulecie Niepodległej  

 Punktualnie o 11.11 w piątek 8 listopada uczniowie 

naszej szkoły odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”,  

rozpoczynając  obchody setnej rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Tym samym włączyli się w 

ogólnopolską akcję pod patronatem MEN-u, „Rekord dla 

Niepodległej”, w której o tej samej porze we wszystkich 

szkołach uczniowie śpiewali 4 zwrotki naszego hymnu. 
Potem w sali gimnastycznej odbył się Festiwal Piosenki 

Patriotycznej. Najpierw jednak głos zabrał pan dyrektor, Dariusz Kosiński, który przypomniał 

najważniejsze fakty z historii naszej ojczyzny w drodze ku niepodległości i podkreślił znaczenie tego 

święta dla naszego narodu.  

Potem obejrzano najciekawszą konkursową prezentację o naszych bohaterach narodowych, którzy 

wnieśli swój wkład w odzyskanie wolności przez nasz kraj po 123 latach niewoli.  

Następnie  każda z klas prezentowała jeden utwór o tematyce patriotycznej. Były więc: „Ułani, ułani”, 

„Legiony”, „Rozkwitały pąki białych róż” czy bardziej współczesne „Dziś idę walczyć mamo”, 

„Dziewczyna z granatem”, a   w końcu „Rota”  M. Konopnickiej w wykonaniu ósmoklasistów. Okazało się, 

że słowa naszych pieśni patriotycznych znają wszyscy, dzięki czemu występy uczniów przekształciły się w 

piękne, choralne śpiewy całej szkolnej społeczności. 

W drugiej części obchodów Święta Niepodległości uczniowie klas VII i VIII oglądali adaptację filmową 

dzieła Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” w reżyserii Andrzeja Wajdy. W pozostałych klasach 

oglądano „Syzyfowe prace”, „Potop”, „Ogniem i mieczem”, które przypominały uczniom o ważnych 

datach i wydarzeniach z historii naszej ojczyzny. 

Uroczysty  i podniosły charakter uroczystości podkreślały galowe stroje wszystkich uczniów ozdobione 

biało- czerwonymi emblematami. 

Obchody stulecia odzyskania niepodległości pokazały, że ojczyzna, patriotyzm, historia naszego narodu to 

nie są puste słowa, ale wartości ważne dla każdego Polaka, w każdym wieku, miejscu i czasie. Red. 

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

            ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ...  

 20 listopada cała szkolna społeczność naszej szkoły, w tym rodzice uczniów, mogli obejrzeć 

wzruszający program słowno- muzyczny, przedstawiający drogę Polaków ku niepodległości, 

przygotowany przez uczniów klas piątych i szóstych pod kierunkiem pani A. Domańskiej, pani  

K. Proch i pani Joanny Papierowskiej.           

Uczniowie w piękny, wzruszający sposób 

przedstawili ciężką, trudną i daleką drogę naszej 

Ojczyzny do zwycięstwa- czyli odzyskania wolności 

po latach niewoli. Wiersze patriotyczne przeplecione 

śpiewem i tańcem nie tylko  przybliżyły  wszystkim  

tamte chwile, ale  wywołały ogromne wzruszenie na 

twarzach widzów. 

Podsumowaniem uroczystej akademii było 

wystąpienie pana dyrektora,  który gorąco  

podziękował młodzieży za przedstawienie  pięknej 

lekcji historii i patriotyzmu.  

                                                 Wiktoria Domańska 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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WYCIECZKI  WYCIECZKI  WYCIECZKI  WYCIECZKI WYCIECZKI WYCIECZKI WYCIECZKI  

Wyprawa do Centrum Nauki Kopernik 

W piątek 5 października na nieoczekiwaną wyprawę 

do Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu 

„Rozwijanie Kompetencji Kluczowych Uczniów  

SP nr 2” zaprosił uczestników projektu z klas 

szóstych pan dyrektor Dariusz Kosiński.  

Na początku dnia wszystko wydawało nam się 

zwyczajne: nauczyciele, korytarz , lekcje. Po chwili 

okazało się, że to nie był zwykły dzień, lecz dzień 

pełen wrażeń i zaskakujących niespodzianek. Kiedy na 

pierwszej lekcji pani od polskiego zaczęła sprawdzać 

pracę domową, nagle do sali wkroczył 

podekscytowany pan dyrektor, który oznajmił nam o czekającym 

nas niespodziewanym wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik  

w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji Kluczowych Uczniów 

SP nr 2”. Na początku wszyscy myśleliśmy, że to tylko  niewinny 

żart pana dyrektora, ale ku naszemu zdziwieniu okazał się on 

najprawdziwszą prawdą.   

Punktualnie o 9.00  wyruszyliśmy w trasę.  Wszyscy wciąż nie 

mogliśmy uwierzyć, byliśmy naprawdę zaskoczeni, że zamiast 

zwykłych lekcji, jedziemy na fajną wycieczkę. Droga minęła nam 

bardzo szybko i  tuż przed godziną 11. byliśmy na miejscu. Pan 

dyrektor wyjaśnił nam zasady zachowania się i rozdał bilety. 

Podzieliliśmy się na grupy i zaczęliśmy zwiedzać.  

To, co wyróżnia CNK,  

to stanowiska 

doświadczalne i narzędzia, które pozwalają na samodzielne 

poszerzanie wiedzy i wyjaśnianie wielu zjawisk. Zwiedzając 

obiekt w grupach, mogliśmy nie tylko oglądać, ale również 

przeprowadzać eksperymenty na poszczególnych stanowiskach. 

Galeria Świat w ruchu to najbardziej dynamiczne miejsce w całym 

Centrum Nauki Kopernik. Dowiedzieliśmy się tutaj, jak rozchodzą 

się fale dźwiękowe oraz światło. Była to również znakomita 

okazja do przyjrzenia się, jak powstaje tornado oraz 

doświadczenie tego, co się dzieje podczas trzęsienia ziemi. Wiele 

emocji wzbudziły stanowiska wodne, fotograficzne czy związane 

z budową i funkcjonowaniem organizmu człowieka. Wszyscy 

byli bardzo szczęśliwi i zadowoleni. Droga powrotna upłynęła nam 

na dzieleniu się wrażeniami z tej zaskakującej, ale świetnej 

wyprawy. Oby więcej takich spontanicznych i radosnych 

wycieczek jak ta.                                                              

                                                                                               Maja Borowska i Michalina Kalinowska VI a 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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                  Śladami bohaterów  „Kamieni na szaniec” 
Uczniowie klas ósmych i siódmych w piątek, 16 

listopada odbyli niezapomnianą wycieczkę do 

Warszawy śladami bohaterów książki Aleksandra 

Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Przybliżyli 

sobie nie tylko najważniejsze wydarzenia i miejsca 

związane z Alkiem, Rudym i Zośką, ale także 

obraz życia w dawnej okupowanej Warszawie. 

 

Pierwszym punktem wycieczki było spotkanie pod 

Liceum im. Stefana Batorego- szkoły, do której 

chodzili bohaterowie książki, gdzie się poznali i gdzie zaczęła się  ich 

przyjaźń. Dziś placówka ta liczy  

100  lat i zaliczana jest do najbardziej renomowanych szkół licealnych w stolicy. 

Potem udaliśmy się do Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy Alei Szucha, dawnej  siedziby gestapo, 

gdzie przesłuchiwany i torturowany był Rudy.  

Następnie przejechaliśmy obok pomników Lotnika 

i Mikołaja Kopernika oraz  Gmachu „Zachęty”- 

miejsc najsłynniejszych akcji sabotażowych. 

Kolejnym punktem programu był spacer śladami 

akcji pod Arsenałem, podczas której odbito Rudego  

z rąk gestapowców, a Alek został śmiertelnie 

postrzelony. 

Potem pojechaliśmy do  Muzeum Więzienia 

Pawiak, gdzie przetrzymywany był Rudy, a tysiące 

więźniów 

zakatowano 

lub stamtąd 

wywożono do obozów zagłady. Wysłuchaliśmy też wstrząsających 

relacji więźniów o życiu na Pawiaku i zobaczyliśmy I wydanie 

„Kamieni na szaniec”. 

Na zakończenie odwiedziliśmy Cmentarz Powązkowski, gdzie w 

kwaterze Brzozowych Krzyży, obok tysięcy powstańców 

warszawskich, znajdują się groby Alka, Rudego i Zośki, a także 

autora opowieści o nich, czyli Aleksandra Kamińskiego.  

Ta niezapomniana wyprawa pokazała nam Warszawę z zupełnie 

innej strony. Zmusiła  do refleksji i zadumy nad czasami i ludźmi, 

którzy w okupowanej przez Niemców Warszawie z narażeniem 

życia udowadniali,  że można „pięknie umierać i pięknie żyć”. 

                                                       

Zosia Łażewska 

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

Liceum im. Batorego 

Przed Muzeum Więzienia Pawiak, 

najstraszliwszego miejsca  okupowanej Warszawy 

Grób Alka i Rudego  

na Powązkach 
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Na tej stronie zapraszamy wszystkich do lektury ciekawych 

tekstów, których autorami jesteście Wy, czyli czytelnicy 

„BT”. Pierwsze to opowiadanie frazeologiczne, w którym 

należało użyć jak najwięcej związków frazeologicznych i 

oddać ich sens. Świetnie poradził sobie z tym Adama,  

drugie to wzruszająca praca Kacpra „Świat oczami psa”.  

  Opowiadanie frazeologiczne 
W czwartek rano mama obwieściła mi radosną 

nowinę — mam samodzielnie wyszykować się do 

szkoły. Ta wiadomość dodała mi skrzydeł. 

Podczas śniadania byłem dumny jak paw. Jednak 

kiedy wszyscy wyszli, włączyłem telewizor i 

zacząłem myśleć o niebieskich migdałach. 

Wciąż bujałem w obłokach, gdy poczułem, 

że jestem głodny jak wilk. Poszedłem więc do 

kuchni — zjadłbym konia z kopytami! Niestety, 

kiedy tylko podszedłem do lodówki, moim oczom 

ukazała się lista obowiązków do zrobienia. Padł 

na mnie blady strach, lecz postanowiłem nie 

zasypywać gruszek w popiele i niezwłocznie 

przystąpiłem do działania, ponieważ do wyjścia 

do szkoły nie zostało mi za wiele czasu. Szybko 

jak burza wyprowadziłem psa na spacer, 

błyskawicznie podlałem kwiaty oraz nakarmiłem 

kota. Niestety, czas płynął jak z bicza strzelił i w 

efekcie spóźniłem się do szkoły jakieś 

dwadzieścia minut! Myślałem, że spalę się ze 

wstydu! I właśnie dlatego nie można zbijać 

bąków.                            Adam Głuszek 

 

                                                                                                                           

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

Świat oczami psa  

 Dzisiejszy dzień jest najgorszym dniem w moim pieskim życiu.   

Mam na imię Szczęściarz , ale to chyba jakiś ponury żart... Czy 

szczęściem można nazwać to , że nie mam swojego pana , jestem  

głodny , brudny i czuję się zdradzony? Opowiem wam moją 

historię od początku. A było to tak: 

 - Ojej, jaki on słodki, jaki śliczniutki-zachwycali się mną ludzie, 

którzy wzięli mnie ze schroniska. 

Na początku dbali o mnie, karmili i bawili się ze mną. Cieszyłem się, gdy dostawałem moją ulubioną 

 kość. Bardzo się do nich przywiązałem. Uważałem ich za moją prawdziwą rodzinę. Wszystko zmieniło się 

gdy urodziło im się dziecko. Mieli dla mnie coraz mniej czasu. Zapominali o regularnych spacerach. 

 Pewnego dnia nie wytrzymałem i załatwiłem się w domu. Mój pan mocno mnie wtedy zbił. Traktowali 

mnie coraz gorzej. Pewnej nocy wywiózł mnie do lasu i przywiązał do drzewa. Byłem strasznie przerażony, 

a  jednocześnie bardzo za nimi tęskniłem. Po kilku dniach z trudem  przegryzłem sznurek i uwolniłem się. 

Po długiej wędrówce wszystko wydawało się jeszcze bardziej szare i  smutne. Bałem się ludzi , ale mój głód 

sprawił, że podszedłem pod  ludzkie drzwi. Gdy się otworzyły, przestraszyłem się i uciekając wpadłem 

 pod samochód. Okazało się, że w tym domu mieszkali dobrzy ludzie.  Zaopiekowali się mną, zawieźli mnie 

do lekarza i szczerze pokochali. Dali mi na imię Łapa, chyba dlatego, że miałem ją złamaną.  

 Upłynęło wiele lat, a ja wciąż z nimi mieszkam i cieszę się, że wtedy  trafiłem pod ich drzwi.... 

 Dziś już wiem, że Łapa to moje prawdziwe imię i, że wciąż jestem Szczęściarzem. 

                                                                                                                                                                         Kacper Michnowski 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                               Kącik Poetycki 

W naszym kąciku poetyckim prezentujemy wiersze uczniów klas piątych o 

przyjaciołach. Może zainspirują Was do napisania własnych wierszy? 

Zapraszamy do współpracy.  

 

Witek 

Witek jest dobry z polskiego,  

matmy, fizy i angielskiego. 

Lubi historię i biologię 

oraz dinozaurologię. 

Ma fajne buty i okulary, 

umie czytać nuty i robić „czary-mary”. 

Witek jest moim kumplem od pierwszej klasy, 

i chcę, by nasza przyjaźń trwała po wsze czasy. 

                                        Adam Głuszek 

           

            *** 

Za słowem przyjaźń 

  stoi mój kolega.  

Zawsze z pomocą  

  do mnie przybiega. 

 Jest koleżeński, uprzejmy, 

Pomocny i miły. 

 

Kiedy nuda do drzwi puka, 

on pomysłów tysiąc ma. 

I nie wpuści jej do środka 

choćby karę za to miał.... 

                  Kacper  Michnowski 

Mój kumpel 

Mój kumpel gra w piłkę i strzela gole. 

Mój kumpel gra ze mną w gry komputerowe. 

Podaje mi lekcję gdy jestem w chorobie. 

Skarb taki kumpel każdy wam powie. 

                                   Wojtek Borkowski 

Mój przyjaciel 

Ja i Przemek bardzo się lubimy. 

Kiedy się spotkamy, dobrze się bawimy. 

Przemek to chłopak na sto dwa. 

Wszystko robi na raz dwa! 

Każdy chce mieć go w drużynie, 

Piłki nigdy nie ominie! 

Pomóc w lekcjach? Nie ma sprawy! 

Rower, piłka? Do zabawy! 

Bo ten kumpel jest jak brat, 

Szczery, równy gość – kamrat! 

                             Marcel Sobieraj 

 Karolina 

Podobno wszystkie szybkie dziewczyny, 

mają na imię Karoliny. 

I nie są to jakieś dziwne treści, 

więc posłuchajcie tej opowieści. 

Po bieżni biegnie Karolina. 

Już chyba szóste kółko zaczyna. 

A reszta klasy gdzieś z tyłu człapie, 

że nawet Pan trener po głowie się drapie. 

Często wygrywa różne zawody 

 za co dostaje cenne nagrody. 

Jestem dumna z tej dziewczyny,  

 mojej kumpeli Karoliny! 

                                  Amelia Jaskulska 

 

Kacper 

Siedzi Kacper na dywanie,  

bardzo trudne ma zadanie. 

Powyrzucał z pudeł klocki, 

siedzi tak do samej nocki. 

Coś pod nosem sobie gada, 

sam się pyta, odpowiada. 

Coś tam sobie kombinuje, 

ważną chyba rzecz buduje. 

Nagle podnosi się jego głowa 

zakończona już budowa. 

Pytasz czemu i dlaczego? 

Bo to jest inżynier LEGO! 

                                   Dawid Jaskulski 

Czy jest dobrze, czy też nie, 

Zawsze przy mnie Karolina jest! 

W potrzebie nigdy nie zostawi mnie, 

Wysłucha, pomoże, pochwali,  

A ja choć na chwilę zapominam, 

Co było niemile i złe. 

                              Natalia Rogowiec 
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Dlaczego warto sięgnąć po książkę? 
W dzisiejszych czasach czytanie staje się coraz rzadszym 

zjawiskiem. Ludzie chętniej oglądają filmy niż czytają książki.  
My jednak wolimy czytać, korzystając z nowoczesnych sposobów 

,,czytania" książek. Komu znudziła się tradycyjna książka, czyli  

w wersji papierowej, można  przejść do jej wersji elektronicznej, w 

której mamy ich nieograniczony zasób. Możemy również używać 

audio -booków, kiedy chcemy się zrelaksować bez potrzeby męczenia 

oczu. 

Warto pamiętać, że książki nie tylko dostarczają nam rozrywki, ale też  

 pobudzają naszą wyobraźnię i poprawiają koncentrację. Dzięki czytaniu rozwijamy nasz umysł, polepsza 

się nasza pamięć i inteligencja. Większość młodych ludzi, często w ogóle nie czyta książek. Zniechęcają ich 

do tego lektury szkolne, które uważają za nudne i przestarzałe. Warto jednak sięgnąć po coś spoza listy 

lektur i zobaczyć, że czytanie to świetna rozrywka, szczególnie na długie, zimowe wieczory.  

                                                                                                      Klaudia Fortuna i Andżelika Babiuch 

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

              Warto czytać 
Czy wiecie, że z ostatnich badań wynika, że aż 62% 

Polaków nie przeczytało przez ostatni  rok ani jednej 

książki. Jaki zatem gatunek książkowy interesuje Polaków? 

Najczęściej sięgają przeważnie po romanse bądź 

kryminały. 

Moja przygoda z książkami zaczęła się w te wakacje. Przedtem 

niezbyt przepadałam za czytaniem. Kiedyś książki wydawały mi się strasznie grube, nudne i nieciekawe.  

Pierwszą książką, po którą sięgnęłam, była trylogia ,,Igrzyska Śmierci", którą napisała Suzanne Collins. 

Pierwsza część pt. ,,Igrzyska Śmierci" opowiada o państwie Panem zniszczonym przez wojnę na ruinach 

Ameryki Północnej. Państwo to jest podzielone na 13 dystryktów (dzielnic) i Kapitol, czyli stolicę. W 

dystryktach panuje głód i bieda. Dostatnio żyje się tylko mieszkańcom stolicy. Po buncie 13 dystryktu 

wymyślono reality show o nazwie ,,Głodowe Igrzyska", w których uczestniczą dzieci od 12 do 18 roku 

życia. Każdy dystrykt Panemu losuje jednego młodego mężczyznę i kobietę podczas publicznych dożynek. 

Wylosowani trybuci stoczą na arenie śmiertelną walkę, w której przeżyje tylko jedna osoba.  

Te książki nauczyły mnie, jak wygląda wojna, bunt, powstanie, rewolucja, ale też miłość i przyjaźń. 

Trylogia ,,Igrzyska Śmierci" wywarła na mnie 

ogromnie wrażenie i zmieniła moje nastawienie do 

życia. Według mnie, osoby lubiące mocne przeżycia, 

powinny sięgnąć po tę pozycję koniecznie.  

Kolejnymi książkami, które przeczytałam w te 

wakacje była seria ,,Darów Anioła", którą napisała 

Cassandra Clare. Składająca się z sześciu części seria: 

,,Dary Anioła i Miasto kości", ,,Dary Anioła i Miasto 

popiołów", ,,Dary Anioła i Miasto szkła", ,,Dary 

Anioła i Miasto Upadłych aniołów", ,,Dary Anioła i 

Miasto Zagubionych dusz" i ,,Dary Anioła i Miasto 

Niebiańskiego ognia", opowiada o rudej dziewczynie, 16-letniej Clary Fray, która dowiaduje się, że jest 

Nocnym Łowcą (osoba, która łapie i zabija demony).  

Książki te są świetne, dobrze i szybko się je czyta. Zachęcam do lektury! Nie będziecie żałować.                    

                                                                                                                             Weronika Janiszewska  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ach, ten grudzień  
Grudzień, to 12. miesiąc roku. Jego 

nazwa pochodzi od słowa gruda, czyli 

zamarzniętej, zbitej w grudy ziemi. 
To miesiąc niezwykłych dni i zjawisk. W 

grudniu obchodzimy barbórkę (święto 

górników), mikołajki, początek 

kalendarzowej zimy, przesilenie zimowe( na 

półkuli północnej) i letnie (na półkuli 

południowej)., święta Bożego Narodzenia 

oraz- w sylwestra- żegnamy odchodzący rok.  

A u nas w szkole? Tuż przed świętami  

odbędą się jeszcze spotkania z rodzicami i 

informacje o ocenach niedostatecznych, 

więc choć idą święta, nie zapominajmy o 

nauce. 

Z miesiącem tym związanych jest wiele przysłów, które dotyczą głównie 

pogody i jej prognoz.  

- Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w 

biegu. 

- W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie 

zima długo biała. 

- Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato. 

- Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż 

plucha. 

- Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami. 

- Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże 

obfity. 

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

                            Jeszcze o mikołajkach 

Warto wiedzieć, że to słowo zapisuje się małą literą, tak jak 

andrzejki czy walentynki. 
Noc z 5 na 6 grudnia jest wyjątkowa, bo wtedy właśnie Święty Mikołaj  

podkłada dzieciom prezenty, o ile one wierzą, że to on.  

Zwyczaj ten zawdzięczamy biskupowi, Mikołajowi z Miry, który później został 

ogłoszony świętym. Żył na przełomie III i IV wieku, a mieszkał na terenie 

dzisiejszej Turcji. Był szczególnie wrażliwy na ludzką biedę i krzywdę. Słynął z 

wielkiej dobroci i anonimowego obdarowywania ludzi upominkami. 

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

        Humor zeszytów szkolnych 
 Na początku, w Waszym ulubionym cyklu, z wypracowań piątoklasistów na 

temat „Opowieści z Narnii”: 

- Święty Mikołaj pomagał wszystkim, więc został 

świętym. 

- Moją ulubiona zaletą książki jest to, że są 

fotografie i że jest napisana po polsku, bo innego 

języka nie znam. 

- Na początku książki rzuca się okładka, a na niej 

Piotr i Aslan. 

- Zuzanna zobaczyła latarnię z jakimś panem. 

- Akcja dzieje się prawie cały czas. 

A teraz wyrywki z wypracowań szóstoklasistów 

po lekturze „Ten obcy”: 

- Uciekłem na wyspę, którą założyła Ula z 

przyjaciółmi. 

- Spałem pod leszczyną, którą zbudowała czwórka 

przyjaciół. 

- Zenek uratował konia z dzieckiem. 

- Zenek uratował dziecko na koniu. 

- Zenek uratował dziecko z końmi. 

A teraz coś o Małym Księciu: 

- Mały Książę przeleciał wiele planet. 

- Jak się coś oswoi, 

to staje się jedyną 

zwierzyną na ziemi. 

- Domem latarnika 

była latarnia. 

I na zakończenie 

coś z wypracowań ósmoklasistów na podstawie 

książki „Kamienie na szaniec”: 

- Zośka po stracie najbliższych poległ pod 

Sieczychami, wtedy też zmarł. 

- Zwycięską bitwą pod Arsenałem zyskali 

Rudego, a stracili alka. Potem zaś zmarł Rudy, ale 

z rodziną. 

- Walecznie walczyli w Małym Sabotażu. 

- Przykładem, że pięknie żyli, są ryzyka, które 

chłopcy robili. 

- Moim zdaniem, można nazwać ich słowami: 

„Bóg, honor, ojczyzna” 

- Inni więźniowie uciekając, podeptali Rudego, 

który i tak był w ciężkim stanie. 

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

   A na zakończenie kilka świątecznych dowcipów                                 

         *** 
Do świętego Mikołaja rozdającego 

prezenty w domu towarowym 

podchodzi Jasio, zaczyna tarmosić 

go za spodnie i krzyczy:  

- Tato, mama mówiła, żebyś kupił 

mleko i masło, jak będziesz 

wracał do domu. 

 

                                   *** 
W nocy z 5 na 6 grudnia policja złapała 

złodzieja z workiem skradzionych rzeczy. 

Po przyprowadzeniu go na posterunek, 

policjant zaczyna przesłuchanie: 

– A zatem twierdzi pan, że jest św. Mikołajem? 
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Święty Mikołaj 

siedzi nad 

przeręblą 

trzymając  

w ręku wędkę. 

Podchodzi do 

niego Jaś i pyta:  

– Łowi pan ryby?  

- Nie, prezenty. 

 

 

 


