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W numerze: 

*Szkolne newsy, a w nich:  

 -relacje z ważnych 

szkolnych wydarzeń i 

uroczystości 

- smutne pożegnania… 

- nasze sukcesy – wyniki 

konkursów i zawodów 

sportowych 

* Historia naszej szkoły 

* Wieści z biblioteki  

i rozwiązanie konkursu na 

zakładkę  

* Książki, które warto 

przeczytać 

* Warto czytać – nasze 

hasła i rymowanki 

*Najlepsze artykuły 

konkursowe 

*Strona absolwenta 

 

 

 

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

Nr 2,   rok szkolny  2016/2017;  cena; 1 zł 

Wszystkiego najlepszego na nowy rok, aby okazał się lepszy 

niż ten, który mija i żeby spełniły się Wasze plany i marzenia. 
 Tego wszystkiego swoim  

 Czytelnikom życzy  

zespół redakcji 

                            „Bez Tytułu”                                                 

Od redakcji 

Witamy  

w kolejnym 

wydaniu „Bez 

Tytułu”. 

Znajdziecie w nim 

podsumowanie 

ostatnich trzech 

miesięcy.  

Dowiecie się, co ciekawego działo się w szkole, przeczytacie o swoich 

sukcesach, a także poznacie historię naszej szkoły. Dlaczego? Bo jak 

pisaliśmy już w poprzednim numerze, w roku 2017 będziemy obchodzić 

100- lecie istnienia naszej „Dwójki”. To już cały wiek!  

W związku z tym czeka nas wiele imprez i konkursów, 

przygotowujących do tego niezwykłego wydarzenia. Główne obchody 

odbędą się jednak na  początku  przyszłego roku szkolnego. 

Wspomnienia o szkole Waszych rodziców i dziadków przysyłajcie na 

adres mailowy: 100lecieszkoly@gmail.com          
Czytajcie uważnie naszą gazetkę, bo na wiosnę sprawdzimy, co wiecie  

o historii naszej szkoły. 
W naszej gazetce wspomnimy również tych, którzy odeszli na początku 

stycznia, a byli częścią naszej szkoły. Mowa tu o nieodżałowanym 

księdzu Józefie Kwiatkowskim, Janinie Sitkiewicz, emerytowanej 

nauczycielce i dyrektorce naszej szkoły w latach 1984-88, pani Zofii 

Szęszoł, emerytowanej nauczycielce fizyki oraz pani Karolinie 

Buczek, pracownicy księgowości, której nagła śmierć w tak młodym 

wieku wstrząsnęła wszystkimi. Ze smutkiem i wielkim żalem 

żegnaliśmy ich, uczestnicząc w ich ostatniej drodze. 

                                                                                      Redakcja „BT” 

……………………………………………………………………………………… 
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                           Wyprawa szóstoklasistów 
Uczniowie klas szóstych 16 listopada wzięli 

udział w szkolnej wycieczce do Warszawy. 

Pierwszym jej punktem było obejrzenie 

spektaklu  w teatrze Buffo pt. „Szatan z 

siódmej klasy”, adaptacji książki Kornela 

Makuszyńskiego. 

Po przedstawieniu uczniowie udali się do Galerii 

Handlowej w Millenium Plaza, gdzie zwiedzali 

„Niewidzialną wystawę”.  Było to unikalne 

doznanie, wyjątkowa interaktywna wyprawa w 

świat całkowitej ciemności. Uczniowie mieli 

możliwość znaleźć się w świecie pozbawionym 

wzroku. Za pomocą innych zmysłów: węchu, 

dotyku, słuchu musieli poradzić sobie w odmiennej rzeczywistości. Poczuli zupełnie inną perspektywę poznawania 

świata, w której żyją osoby niewidome. Było to doświadczenie, które zmienia patrzenie na świat i uczy 

wrażliwości na drugiego człowieka i jego odmienność.  

Cenne też były rozmowy z 

przewodnikami po wystawie. Są to 

młodzi ludzie od urodzenia niewidomi 

lub którzy utracili wzrok podczas 

choroby. Opowiadali nam o własnych 

doświadczeniach w pokonywaniu 

barier  i radzeniu sobie z 

rzeczywistością. Zdumiewał nas ich 

optymizm, otwartość i  pogoda ducha.  

Poznaliśmy również zasady pomocy 

osobom niewidomym i 

niedowidzącym, ale najważniejsze, 

poczuliśmy na własnej skórze, jak wygląda życie osób w ten sposób dotkniętych przez los.  To była 

niezapomniana lekcja. 

Ostatnim etapem wyprawy była wizyta w restauracji  Mc Donald’s. 

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

Sukces Roksany 
Sukcesem naszej uczennicy, Roksany Szymańskiej z kl. VIa, zakończył się IV Powiatowy Konkurs 

Ortograficzny „Ortoludek” zorganizowany w 17 listopada przez Szkołę Podstawową nr 7 w Sochaczewie. 

W zmaganiach o tytuł Mistrza Ortografii w kategorii szkół podstawowych wzięło udział 24 uczniów z 

powiatu sochaczewskiego.                                                                                                              

Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów 

z klas V i VI: Kacper Gajda z kl. Va, Julia Duplicka 

z kl. Vb, Roksana Szymańska z kl. VIa i Klaudia 

Fortuna z kl. VIb.   Uczniowie ci zwyciężyli w 

potyczkach ortograficznych w etapie szkolnym i 

przeszli do następnego etapu,  powiatowego.  Po 

napisaniu nie najłatwiejszego tekstu dyktanda 

uczestnicy konkursu mogli spokojnie odetchnąć i 

oczekiwać na wyniki, które ogłoszono  w tym samym 

dniu.  

Dziękujemy wszystkim naszym mistrzom 

ortografii, czyli  Julii, Klaudii, Kacprowi  i Roksanie, 

szczególnie zaś gratulujemy Roksanie, która zajęła 

III miejsce w powiecie. Brawo! 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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                                    Konkurs Retoryczny 
24 listopada odbyły się szkolne eliminacje Konkursu Retorycznego w kategoriach: recytacja, 

przemówienie i kabaret.  

Do konkursu przystąpiło 15 uczniów klas 

IV-VI oraz grupa kabaretowa z klasy Vb. 

W kategorii przemówienie I miejsce zajęła 

Wiktoria Domańska,  II- Weronika 

Janiszewska, obydwie   klasy z VI b. 

Recytacja: 

I miejsce - Julia Cieślak z kl. VI b 

II miejsce – Kamila Wuda z kl. VI a 

III miejsce – Julia Kajak z kl. IV a 

Wyróżnienia: 

- Jakub Pawłowski z VI b 

- Artur Leonowicz  z VI b 

- Maja Barciak z IV b 

W Powiatowym Konkursie Retorycznym w MOK-u w Teresinie, który odbył się 7 grudnia naszą szkołę 

reprezentowali laureaci I i II miejsca  w kategorii przemówienie i recytacja. 

 

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

  

Retoryczny sukces Wiktorii 
7 grudnia reprezentanci naszej szkoły wzięli udział  

w Powiatowych Dniach Retoryki, których organizatorem jest Teresiński 

Ośrodek Kultury. Uczestnicy zmagali się w czterech konkurencjach: 

recytacja, proza, przemówienie i kabaret.  

Miło nam poinformować, że Wiktoria Domańska z klasy VIb dostała Złotego 

Cycerona, czyli  

I miejsce w powiecie w kategorii przemówienie!  
Szkoda, że jury nie przyznało wszystkich przewidzianych w konkursie nagród, 

tłumacząc się niskim poziomem występów. Z taką opinią nie zgodzili się ani 

nauczyciele obecni podczas konkursu, ani publiczność. Jeśli mówić o niskim 

poziomie, to raczej można tu mieć na myśli poziom przygotowania członków jury, 

którzy nie uzasadnili, dlaczego nie przyznali nagród oraz jakimi kryteriami posługiwali się, nagradzając przede 

wszystkim uczniów ze szkół w gminie Teresin.  

…………………………………………………………………………………. 

Świat bez przemocy według Kacpra Z. 
5 grudnia w Szkole Muzycznej w Sochaczewie miał miejsce finał konkursu literackiego  „Świat bez przemocy”, 

organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.                    

Do konkursu przystąpiło pięcioro  uczniów z naszej szkoły: Hanna Kiljan, Natalia Sowik, Julia Duplicka, Julia 

Fiedukowska i Kacper Zawadzki. Jury wyróżniło pracę ucznia klasy VIa, Kacpra Zawadzkiego, który napisał 

tekst piosenki hiphopowej z przesłaniem nawołującym  do czynienia dobra, które zawsze zwycięża.  

                                                                                                                                                 Gratulujemy!!! 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Andrzejkowe szaleństwo 

W środę 23 listopada odbyła się w naszej szkole 

dyskoteka andrzejkowa, której organizatorami  byli 

uczniowie z RSU wraz z opiekunem – panem 

Danielem Głowackim. Imprezę poprowadziła 

niezastąpiona w roli didżeja pani Ola Kłos. 

Wśród dziewcząt dominowały eleganckie sukienki i 

rozkloszowane spódnice, a na twarzach delikatny makijaż. 

Chłopcy skupili się bardziej na fryzurach na tzw. cukier. 

Przy najbardziej popularnych hitach, jak  np.: „Jesteś 

szalona”, „Twoje oczy zielone” bawiono się świetnie. Do 

zabawy włączyły się też opiekunki dyskoteki, które  prosili 

do tańca chłopaki z VIb.  To była świetna impreza, mamy 

nadzieję, że nie ostatnia w tym roku szkolnym. 

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

Mikołajki w naszej szkole 

6 grudnia to dzień szczególny. W naszej szkole nie 

tylko pojawiły się  świąteczne dekoracje, ale przede 

wszystkim  zawitał do nas Święty Mikołaj, który na 

dolnym holu w sąsiedztwie pięknej choinki i 

bożonarodzeniowej dekoracji witał wszystkie dzieciaki 

i wręczał im kolorowe prezenty.  

         Z niecodziennym gościem można było nie tylko 

porozmawiać, ale też pośpiewać  kolędy i dowiedzieć się 

czegoś o nim samym. Nie powiodły się próby 

udowodnienia, że to nieprawdziwy  Mikołaj. Ciągnięcie za 

brodę i siwe włosy pokazały, że są jak najbardziej 

prawdziwe, a obecność pana Janka na dolnym holu rozwiała 

plotki, że to właśnie on wcielił się w postać Mikołaja! 

Wizyta zacnego gościa była możliwa dzięki zapobiegliwości 

Rady Rodziców  naszej szkoły. 

W klasach też zrobiło się świątecznie, nie tylko dzięki 

choinkom i świątecznym gazetkom, ale przede wszystkim 

dzięki mikołajkowym prezentom, które poprzedzone były 

losowaniem. Wreszcie można było sprawdzić, czy spełniły 

się nasze prośby do świętego Mikołaja i czy on im sprostał… Kto poczuł się zawiedziony prezentem na Mikołajki, ma 

szansę na spełnienie marzeń w Wigilię, kiedy to Mikołaj puka do drzwi wszystkich grzecznych dzieci. Oby tylko nie 

przyniósł rózgi… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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                                                         Sportowe sukcesy 
Zapowiada się, że i ten rok szkolny, podobnie jak poprzedni, będzie obfitował w spektakularne sukcesy 

sportowe. A oto ostatnie z nich. 

8 grudnia  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 

Ogólnopolskim Finałowym Turnieju Szkolnej Ligi RUGBY 

TAG, który odbył się w Łódzkiej Atlas Arenie.  

W turnieju wzięły udział szkoły podstawowe z całej Polski. 

Nasi uczniowie zakwalifikowali się w kategorii klas 

szóstych. W wyniku zaciętej rywalizacji zajęliśmy bardzo 

dobre, ósme miejsce. Młodzież otrzymała upominki i 

podziękowania za udział w zawodach. Naszą szkołę 

reprezentowali: Klaudia Włodarczyk, Ignacy Krzemiński, 

Sebastian Lewandowski, Maciej Kolbowski, Marcel Barcewicz, Michał Nowakowski, Weronika Pawlak.  

                                                                   

                                                                              Sukcesem zakończył się też udział uczniów klas IV  w Turnieju Piłki 

Nożnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie w dniu 16 

grudnia. Spotkanie zorganizowano przy współpracy Starostwa 

Powiatowego w Sochaczewie pod hasłem „Rewanż za Euro Powiat 

o puchar starosty sochaczewskiego”. 

W zawodach wzięło udział 12 reprezentacji klas czwartych z całego 

powiatu. Uczniowie naszej szkoły zajęli doskonałą czwartą lokatę. 

Nikolas Krzemiński zdobył statuetkę najlepszego zawodnika 

turnieju, a Igor Kowalski tytuł najlepszego zawodnika zespołu. 

Skład zespołu: Krzemiński Nikolas, Dąbrowski Filip, Dudek 

Oliwier, Kalota Bartosz, Kowalski Igor, Myśliński Wiktor, Jaworski 

Paweł i Pastuszko Michał. Gratulujemy naszym sportowcom i 

czekamy na kolejne laury. 

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

                                                     Spotkanie z policjantem  
Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, ataki 

agresji, wykroczenia, przejawy demoralizacji czy nękania to 

niektóre z tematów spotkania szóstoklasistów  

z policjantem, które odbyło się w piątek 9 grudnia. 

Krótka prezentacja komputerowa była dobrym wstępem do 

rozmowy z młodzieżą na temat przejawów agresji, demoralizacji 

czy nękania innych poprzez niewłaściwe korzystanie z 

ogólnodostępnych aplikacji komputerowych, które zamiast służyć 

kontaktom i lepszemu poznawaniu się, niektórzy wykorzystują po 

to, by ośmieszać innych, obrażać i obmawiać. Pan policjant 

uświadomił szóstoklasistom nie tylko, że jest to niewłaściwe 

moralnie, ale przede wszystkim karalne i może grozić poważnymi konsekwencjami prawnymi, łącznie z 

umieszczeniem w placówce poprawczej czy wysokiej karze pieniężnej dla rodziców za szkody wyrządzone przez 

nieletnie dziecko. 

Ostatnie przykre zdarzenia w klasach szóstych związane z korzystaniem z portalu Facebook uświadomiły 

wszystkim, że sprawy, które poruszał przedstawiciel Policji dotyczą każdego z nas, tu i teraz i mogą stać się 

przyczyną poważnych problemów w szkole i poza nią.  

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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                                                        Świąteczne kolędowanie   

W świąteczny uroczysty nastrój wprowadziło nas piękne i misternie przygotowane 

przedstawienie o tradycjach 

bożonarodzeniowych 

zaprezentowane przez 

uczniów z koła teatralnego. 

Nad całością prac czuwała 

jego opiekunka, pani Justyna 

Miziołek, a oprawą muzyczną 

zajęła się pani od muzyki, 

Katarzyna Proch.  

Najpierw obejrzeli je w środę  

21grudnia, na spotkaniu wigilijnym  

zaproszeni goście. Byli wśród nich: ksiądz proboszcz Jacek Skrobisz, przewodniczący Rady Miasta, pan 

Sylwester Kaczmarek, radny z naszego okręgu, pan Adam Kloch, byli rodzice  uczniów, emerytowani 

nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły.  

Uczniowie z koła teatralnego z klasy VIa 

oraz uczniowie z klas VIb, Va i Vb  

przypomnieli widowni zwyczaje i tradycje 

obchodzone dawniej oraz te, które 

przetrwały do dziś, czyli ubieranie choinki, 

przygotowywanie wieczerzy wigilijnej, 

śpiewanie kolęd, chodzenie na pasterkę. 

Każdemu obrzędowi towarzyszyły kolędy i 

pastorałki wykonywane przez dzieci z klas 

IIIb i IIIc oraz z klas starszych. Wiele emocji 

wzbudziło pojawienie się na scenie kolędników, którzy prezentowali biblijne opowieści dotyczące 

okoliczności narodzin Pana Jezusa, śpiewali kolędy i grali na najróżniejszych instrumentach.  Dodatkowym 

walorem widowiska była muzyka grana na żywo na gitarze, 

akordeonie oraz na skrzypcach.  

Na zakończenie zarówno artyści jak i widzowie wspólnie zaśpiewali 

kolędę „Lulajże, Jezuniu”, która w przedziwny sposób wprowadziła 

wszystkich zebranych w atmosferę nadchodzących świąt.  

To piękne przedstawienie obejrzeli też wszyscy uczniowie naszej 

szkoły w czwartek  22 grudnia na przedświątecznym spotkaniu w sali 

gimnastycznej, gdzie po obejrzeniu spektaklu i wspólnie odśpiewanej 

kolędzie wystąpiła pani dyrektor Hanna Celeda z życzeniami 

świątecznymi oraz podziękowaniami dla wszystkich, którzy 

przygotowali tę wzruszającą uroczystość. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Klasowe wigilie 

W ostatni dzień przed świętami nikt nie myśli o 

nauce, klasówkach. Wyszła temu naprzeciw 

pani dyrektor, która zarządziła po świątecznej 

uroczystości ogólnoszkolnej, spotkania z 

wychowawcami w salach lekcyjnych. 

 W każdej z klas przy światłach pięknie 

ubranych choinek i suto zastawionych stołach 

świętowano Klasowe Wigilie ze śpiewaniem 

kolęd i dzieleniem się opłatkiem oraz 

opowiadaniem o najdziwniejszych i 

najzabawniejszych świętach Bożego 

Narodzenia. To były niezapomniane chwile! 

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

Smutne pożegnania 
Nowy Rok powitał społeczność naszej szkoły , naszej 

dzielnicy  smutnymi wiadomościami.  

29 grudnia zmarł niezwykle ciepły i lubiany oraz bardzo blisko 

związany z naszą szkołą, ksiądz prałat Józef Kwiatkowski, 

który wybudował nasz kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 

Honorowy Obywatel Miasta, postać niezwykle zasłużona i 

dostojna, a jednocześnie bardzo skromny, ciepły człowiek, który w 

swojej 59 letniej posłudze kapłańskiej zjednał sobie ogromne rzesze 

ludzi. Jak wspaniałym był człowiekiem świadczyły tłumy, które 

żegnały naszego drogiego księdza w ostatniej drodze w dniu 2 

stycznia. Obok dostojników kościelnych, władz miasta, licznie 

zgromadzonych parafian była też delegacja uczniów i nauczycieli z 

naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym.  

Kolejna smutna wiadomość dotarła do nas 5 stycznia.  

Z wielkim żalem przyjęliśmy informacje o śmierci wieloletniej 

nauczycielki języka polskiego z naszej szkoły,  

a także jej dyrektorki w latach 1984- 88, pani Janiny 

Sitkiewicz, osoby ogromnie sympatycznej, pracowitej, która  

nigdy nie zerwała kontaktu z naszą szkołą. W tym samym czasie 

odeszła też pani Zofia Szęszoł, emerytowana nauczycielka 

fizyki. Ostatnia tragiczna wiadomość dotarła do nas rankiem 10 stycznia. Dowiedzieliśmy się o nagłej i 

przedwczesnej śmierci pani Karoliny Buczek, pracownicy administracji naszej szkoły.  

Jej nieoczekiwane i niespodziewane odejście  poruszyło wszystkich! Rodzinie i bliskim składamy wyrazy 

głębokiego współczucia. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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W roku 2017 nasza szkoła obchodzi stulecie swojego istnienia! 

Czeka nas wiele ciekawych imprez  

 i uroczystości, które przybliżą wszystkim jej historię i dorobek. 

Jednak główne obchody tej okrągłej rocznicy  odbędą się dopiero w 

następnym roku szkolnym.  

W  gazetce postaramy się zapoznać Was z wiadomościami o jej 

początkach i funkcjonowaniu przez cały wiek! 

Historia naszej szkoły sięga 1917 roku.  
Wtedy 

założono jednoklasową szkołę, która przez dwa lata 

mieściła się w lokalu Akcyjnego 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 budynku cegielni na 

Boryszewie, domu państwa 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, które 

były zupełnie nieprzystosowane 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 Krakowiaków 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. Jak na tamte czasy , szkoła była świetnie 

wyposażona, nowoczesna i przestronna. Warto tu 

wspomnieć pracownię robót ręcznych, którą 

prowadziła pani Teodozja Kurek, osoba o 

nieprzeciętnych zdolnościach  artystycznych i wielkim 

talencie pedagogicznym. Dzięki jej pracy , uczniowie 

odnosili sukcesy w konkursach plastycznych. 

Ważnym momentem dla szkoły był dzień 13 

października 1963 roku. Wtedy  ufundowano dla 

szkoły pierwszy sztandar z napisem "Nauka Honor 

Ojczyzna".  

Dzięki zaangażowaniu kolejnych dyrektorów szkoły 

: p. Janiny Grzegorzewskiej, p. Franciszka 

Korzeniowskiego, p. Marka Wiszyńskiego, 

p. Haliny Kłos, p. Stanisława Danielewicza, 

p. Janiny Sitkiewicz, 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 boisko do piłki koszykowej  

i zewnętrzną siłownię, a 2 lata później w 2016 roku, 

w ramach tego samego programu, szkoła zyskała 

piękne, nowoczesne  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. 

Warto dodać, że od roku  1991 naszą szkołą  kieruje 

niezmiennie pani mgr Hanna Celeda, której praca  

i zaangażowanie  przyczyniły się nie tylko do 

piękniejszego i lepszego wyposażenia szkoły, ale i 

przeprowadzenia jej przez trudne zmiany w systemie 

szkolnictwa na przestrzeni ostatnich lat. 

W następnym numerze znajdziecie wiadomości o tym, jak nasza szkoła radzi sobie współcześnie, o jej sukcesach  

i osiągnięciach. Czytajcie uważnie, bo już niedługo konkurs z wiedzy o historii naszej Dwójki! 
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          Najpiękniejsze zakładki 

Komisja konkursowa w składzie: p. A. Domańska, p. J. Miziołek, p. E. Cieślak 

rozstrzygnęła konkurs biblioteczny na najpiękniejszą zakładkę do książki.  

Stanęła przed trudnym zadaniem, ponieważ wszystkie prace były bardzo ciekawe  

i pomysłowe. 

Po licznych dyskusjach przyznano następujące miejsca: 

I miejsce- Elena witkowska z kl. III b 

II miejsce - Wiktoria Ardecka z kl. Vb  

                 Wiktoria Kamińska z kl. Vb 

                 Julita Orlińska z kl. IV b 

III miejsce- Maciej Radecki z kl. VI b 

 Zakładki możemy oglądać w bibliotece szkolnej. Wszystkim uczestnikom bardzo 

dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! 

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

                                                                    Z książką na TY! 
 W ramach projektu czytelniczego w naszej szkole wiele się dzieje, żeby 

zachęcić uczniów do czytania książek. 

Jedną z inicjatyw pani bibliotekarki jest akcja 

„Uwolnij książkę”. Jak można włączyć się w 

akcję? 

Każdy z Was na pewno ma w domu książkę, 

którą już przeczytał. Można ją po prostu 

przynieść do biblioteki szkolnej i dać możliwość 

przeczytania innym. Gorąco zachęcamy! 

                     Kolejną inicjatywą zachęcającą do 

czytelnictwa jest wspólna akcja biblioteki i 

redakcji naszej gazetki „ Z książką mi do 

twarzy”. Na czym to polega? Każdy, kto lubi czytanie i ma swoją ulubioną książkę, może się z nią sfotografować, 

zachęcając tym samym innych do sięgnięcia po nią. Dziś prezentujemy portrety z książkami Krystiana i Wiktorii z klasy 

IVb. Wszystkich chętnych zapraszamy do biblioteki na sesję fotograficzną!!! 

                                                                  Innym pomysłem są tzw. ,, Zaczytane przerwy''. Na niektórych przerwach 

śniadaniowych w szkolnej bibliotece bądź na górnym holu, chętni nauczyciele czytają uczniom  wybrane 

wcześniej przez nich samych fragmenty książek.  

Dużym zainteresowaniem cieszą się ,, Poranki z 

książką''. Uczniowie klas starszych bardzo 

aktywnie podeszli do zadania i z wielką chęcią 

czytają wybrane pozycje książkowe uczniom 

przebywającym w tym czasie w świetlicy szkolnej. 

Z wielką chęcią uczniowie uczestniczą  też w 

warsztatach plastycznych,  które odbywają się w 

bibliotece szkolnej lub w świetlicy. Ostatnio 

projektowaliśmy zakładki do książek oraz układaliśmy 

hasła dotyczące czytania książek. 

                                               Dobrym pomysłem było też zorganizowanie w klasach Kącików Bibliotecznych, 

gdzie nikogo nie pytając, można wziąć sobie do domu i poczytać wybrana książkę. Warunkiem jest oddanie jej po 

przeczytaniu. W ten sposób korzystają z książek uczniowie z klasy VIb w sali 33. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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                                                           Warto przeczytać 
Chciałybyśmy  Wam polecić  książki z naszej szkolnej biblioteki , które cieszą się dużą 

popularnością. Być może znajdziecie coś ciekawego dla siebie. 
                                   „Tomek Łebski” 

 Zabawne perypetie szkolne jedenastoletniego chłopca, Tomka Łebskiego. Tomek chodzi do 

piątej klasy szkoły podstawowej. Lubi rysować, łatwo daje się ponieść wyobraźni i nie może się 

skupić na lekcjach. Często kłóci się ze swoją starszą siostrą Danką, nie oddaje na czas prac 

domowych i lubi płatać figle przemądrzałemu koledze z klasy, Markowi. Tomek jest 

miłośnikiem zespołu rockowego 3PACZKA. Zainspirowany ich sukcesem zakłada z 

najlepszym przyjacielem Darkiem własny zespół o nazwie PZOMBIE. Chce w ten sposób 

zaimponować Asi, koleżance z klasy, która mu się podoba. Tak zaczyna się pierwsza część 

perypetii Tomka Łebskiego. Tekst przeplata się z zabawnymi czarno-białymi ilustracjami. 

                                     „Dziennik Cwaniaczka” 

 Bycie nastolatkiem to prawdziwy kanał. Doskonale wie o tym Greg Heffley, rzucony 

przez los do gimnazjum, gdzie chuderlawe słabeusze dzielą korytarze z dzieciakami, 

które są wyższe, wredniejsze i już się golą. Zmagania ze szkolną rzeczywistością 

opisuje w prowadzonym przez siebie dzienniku, w którym pojawiają się i takie wpisy: 

Chciałbym ogłosić oficjalnie, że moim zdaniem gimnazjum to najgłupszy pomysł na 

świecie. 

Na szczęście Greg całkiem nieźle sobie radzi, nie tylko w szkole... 

                                                                                          Życzymy miłej lektury! 

                                                                                                              Uczniowie z Koła Bibliotecznego 

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

                                                           Warto czytać 
Zapraszamy wszystkich czytelników „BT” do zapoznania się z 

najlepszymi haslami i rymowankami, zachęcającymi do 

czytelnictwa, które powstały w ramach konkursu szkolnego 

ogłoszonego na początku listopada. 

 Jury ( p. A. Domańska, p. J. Miziołek, p. E. Cieślak)po 

zapoznaniu się z pracami postanowiło nie przyznawać trzech 

pierwszych miejsc, gdyż trudno ocenić, które hasła są lepsze lub 

gorsze. Postanowiło wyróżnić autorów najlepszych haseł i rymowanek o książkach, publikując je w szkolnej 

gazetce i na stronie internetowej szkoły, a hasła wyeksponować na szkolnych korytarzach i w bibliotece. 

 A oto najlepsze rymowanki zachęcające do czytania. 

- Każdy, kto czyta, wie dużo i o nic nie musi pytać.  

- Czytajcie, czytajcie i nudzie się nie dajcie.  (Natalia Libera  IVb) 

- Wie o tym starszy, wie o tym młody- czytanie książek nigdy nie wychodzi  

z mody. 

- To cecha mądrych ludzi, czytanie książek nigdy im się nie znudzi. (Maja Barciak IVb) 

-Jeśli nudę zniszczyć chcesz, czytaj książki i się ciesz. (Jan Gabryś IVb) 

- Książki głowę wypełniają i wyobraźnię rozwijają. 

- Czytanie sprawia radość i rozwija ciekawość. 

- My czytać lubimy i nigdy przy tym nie marudzimy. (Daria Bartosiewicz i Julita Orlińska IVb),( cd. str.11) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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                                                                        Warto czytać (cd. ze str.10) 

- 

Przeczytana gruba księga w wyobraźnie naszą 

sięga. 

- Ten, kto książek wiele czyta, dużo wie i mało 

pyta.  (Oliwia Pankowska IVb) 

- Czy to w szatni, czy na dworze czytaj książki, 

kiedy możesz. 

- To się często zdarzać może, nawet nieuk książki 

czytać może. (Lena Mikulska IVb) 

- Czytaj i o nic nie pytaj! 

- Czytanie to świata odkrywanie. 

- Książki to przeżycie, które czeka na odkrycie. 

(Dominika Winnicka IVa) 

- Kto książki czyta, ten wiedzę szybciej chwyta. 

- Książka furtką do krainy marzeń. (Aneta 

Malinowska IVa) 

- Czytaj książki rano i wieczorem, a życie będzie 

ci płynęło z humorem. (Nikolas Krzemiński IVa) 

 -Smutek, troska szybko mija, kiedy książka czas 

umila. Czytaj dużo, będziesz zdrowy, a świat cały 

kolorowy. (Michalina Kalinowska IVa) 

Prace zbiorowe uczniów klasy Va 

- Czytam ja, czytaj ty, wypożyczmy książkę my. 

(Mateusz Krupa, Kacper Gajda, Adam 

Hungerbuhler z Va) 

- Gdy mi smutno, gdy mi źle, czytam książkę, 

uczę się! (Kuba Wojciechowski, Kacper Chmura, 

Dawid Krupin, Dominik Płociński) 

 

                                        Najciekawsze wiersze zachęcające do czytelnictwa. 

Wiosna, lato, jesień, zima, 

Książki czytaj, nie unikaj! 

Czytaj zawsze w ciągu roku, 

By z nauką nie mieć kłopotu. 

Czytaj zawsze, kiedy chcesz, 

Będziesz zdrowy rozum mieć. (Mateusz Zarzycki, 

Paweł Tłuczkiewicz, Kacper ?) 

 

Czytać książki każdy może, 

Czy jest smutny, czy w humorze. 

Duży, mały czy też średni, 

Niech nie słucha wszystkich bredni. 

Książki nie gryzą, nie kłócą,  

Tylko nas mądrości uczą. Maja Gajda, Maja Ert- 

Eberdt, Amelia Ratajczak, Ewelina Tomecka z Va 

 

Kupujemy telefony, komputery, gramofony, 

Gramy, słuchamy, oglądamy, 

Ale książek wcale nie czytamy! 

Czytaj książki, bo czytanie to świata czarowanie. 

Książka lepsza jest niż film, niż komputerowe 

granie. 

Masz w niej zawsze przyjaciela na zawołanie. 

Igor Kowalski IVa 

 

 

Książki to fajna sprawa, 

Ich czytanie jak zabawa! 

Więc zamiast ślęczeć przed monitorem, 

Przeczytaj fajna książkę wieczorem. 

Filip Kobierecki IVb 

 

(cd. str.12) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(cd. ze str.11) 

Chcesz przygody wciąż przeżywać? 

W bibliotece zacznij bywać. 

Tam książek jest bez liku. 

Czytaj, czytaj, młody czytelniku! 

Sylwia Gradowska IVb 

 

Gdy przeczytasz dużo książek 

I zrozumiesz już ich treść, 

Mówić będziesz mądrze, 

By  w szkole dostawać  pięć i sześć! 

Oliwia Pankowska IVb 

 

 

Nudzi ci się, dobrze wiesz, 

Do biblioteki szybko leć! 

Tam wiele skarbów jest, 

Trzeba tylko odkryć je. 

Odnajdziesz wszystko, to co chcesz, 

I nie będziesz nudzić się! 

 

                                                                                                       Zuzia Rauzer IVb 

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

Na specjalne wyróżnienie za piękną szatę graficzną zasługuje praca  

Eleny Witkowskiej z IIIb, która wykonała złocistą książeczkę z 

pięknymi ilustracjami, w której wychwala zalety książek.  

„Książki są oknem na świat, dzięki nim: 

- czytając, wzbogacamy pamięć 

- stawiają pytania, pobudzające do dalszych przemyśleń 

- są dobrym tematem do rozmów 

- pobudzają naszą kreatywność 

- dostarczają wiedzę i informacje 

- rozwijają uczucia i zdolności do empatii 

- wzbogacają nasz język i słownictwo 

- poprawiają humor i pomagają usunąć stres 

- są gimnastyką dla mózgu.” 

Gratulujemy uczestnikom konkursu i zachęcamy wszystkich 

do czytania książek! 

                                           Jury konkursu 

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

 

                                         Kącik Poetycki 
W naszym kąciku prezentujemy dziś dwa teksty uczniów klasy VIa, które brały udział w konkursie „Świat 

przeciw przemocy”. Najpierw wyróżniony tekst piosenki hiphopowej Kacpra Zawadzkiego, a potem wiersz 

Julii Fiedukowskiej. 

                                                             Piosenka  hip-hop 

Droga koleżanko i drogi kolego! 

Pomyśl, co robisz drugiemu złego. 

Wiem, że potrafisz, jeśli tylko chcesz, 

Z przemocą w szkole zmierzyć się. 

Lepiej żyć z ludźmi w przyjaźni i zgodzie, 

Nie ulegać panującej modzie. 

Pomyśl, czy twoja sława  

Dobrze  na kolegów, koleżanki działa. 

Ranisz, nie myśląc, 

Że robisz komuś przykrość. (cd. str. 13) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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                                     Kącik Poetycki 
                                                                      (cd. ze str.12) 

Klasa szósta nie bije nikogo, kolego, 

Bo tak się szanuje swojego bliźniego! 

Konflikty przezwyciężaj! 

Zło dobrem zwyciężaj! 

Ludzie nie chcą przemocy, 

Boją się wychodzić tak w dzień, jak i w nocy. 

Przemoc to okrutne słowo! 

Stop przemocy! Zacznij żyć na nowo! 

Czyń dobro! Pokój ogłaszamy! 

Pamiętaj, że na ziemi jedno życie mamy! 

Trzeba ratować krzywdzonego człowieka. 

Nie stój! Zacznij działać, 

Bo życie ucieka! 

                                                                                                                               Kacper Zawadzki 

 
 

                                                              Pomyśl, zanim… 

Pomyśl czasem, 

Zanim mnie uderzysz. 

Pomyśl czasem, zanim krzykiem zranisz. 

W moim świecie tak mało radości… 

Moich bliskich wszystko złości.  

Koniec – Stop przemocy! 

Nie osądzam, 

Nie pogardzam, 

Nie nienawidzę! 

Niech mądrość i dobroć na was spłynie. 

                            Julia Fiedukowska 

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

Z naszych pamiętników 
O tym, że warto pisać pamiętnik, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. To świetny sposób na utrwalenie 

najważniejszych momentów z naszego życia, a także dobry sposób na rozładowanie emocji i spojrzenie z 

dystansem na to, co często boli lub śmieszy. Najpierw fragmenty z pamiętnika Hani Kiljan z VIa, a potem 

z pamiętnika czwartoklasistki, Julii Kajak.  

                         

               Kartki z pamiętnika Hanki  

28.09.2016r. 

Magda przyszła 

do szkoły 

zapłakana. Miała 

limo pod okiem i 

paskudny krwiak 

na ramieniu. 

Nauczyciele 

próbowali z nią porozmawiać, ale bezskutecznie. 

Zrobiło mi się jej naprawdę żal. Nie bardzo ją lubię, bo 

jest skryta i nie ma do nikogo za grosz zaufania, ale 

wyglądała jak kupa nieszczęścia. Ja to co innego, inni 

uczniowie mają do mnie duże zaufanie. Powierzają mi 

swoje sekrety i mówią o problemach. W każdym razie 

chciałam się czegoś dowiedzieć. No, prawdę mówiąc,  

byłam zwyczajnie wścibska. Zagadałam do niej parę 

razy, ale to zignorowała. Rozmawiałam o tym z 

rodzicami – powiedzieli, że za  bardzo naciskam                     

na Magdę. Dobra! Dam jej na razie spokój. W końcu, 

co mnie to obchodzi. Mam swoje sprawy.(cd.str.14)

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Kartki z pamiętnika Hanki 

(cd. ze str.13)  

29.09.2016r. 

Nie dałam jej spokoju. Na przerwie podeszłam do smutnej Madzi. Bałam się 

tej rozmowy, ale chyba naprawdę chciałam jej jakoś pomóc. Jest! Udało się, 

umówiłyśmy się na zwierzenia po lekcjach. Zegar w klasie tykał 

niemiłosiernie wolno, jakby chciał specjalnie przedłużyć moje oczekiwanie. 

Gdy dzwonek „zaryczał”, wybiegłam przed szkołę. Magda już na mnie 

czekała na ławce. Usiadłam obok niej. Nie zdążyłam nawet nic powiedzieć,                   

a już zaczęła opowiadać. Powiedziała o swojej nieciekawej sytuacji w domu, 

o ojcu alkoholiku i chorej mamie. Gdy o niej wspominała, miała łzy w 

oczach. Mnie też coś ściskało w dołku. Było mi jej żal. Muszę coś dla niej 

zrobić, muszę! 

02.10.2016r. 

Rozmawiałam o Magdzie z wychowawczynią. Pani Katarzyna też się przejęła. Obiecała, że od razu zacznie działać. I 

rzeczywiście, zaraz poszła do pedagoga. No, i się zaczęło.  A właściwie skończyło.  Koszmarne  życie Magdy. 

Przynajmniej taką mam nadzieję.  Czasem myślę, że jestem wielką szczęściarą. Mam wspaniałe życie, cudownych 

rodziców, super koleżanki… nawet siostrę zaczęłam doceniać bardziej. A Magda? Czy ona może być z czegoś 

dumna? 

03.10.2016r. 

Zaczęłyśmy z Magdą trochę gadać na przerwach i po szkole. Przyjdzie do mnie uczyć się na sprawdzian z polaka. Nie 

wiem, która z nas jest większą ignorantką, ale może razem coś z tego zrozumiemy. No...albo przegadamy dwie 

godziny i tyle. Sprawdzian nie zając...  

26.10.2016r. 

Przyszła do mnie Magda. Przyniosła naprawdę wielką bombonierkę i bilety do kina. Dziękowała za pomoc i wsparcie. 

U niej dużo się zmieniło. Tato poszedł na terapię, ale Magda mówi, że przed nim bardzo długa droga do normalności. 

Niezupełnie rozumiem, dlaczego trzeba długo stawać się dobrym. Madzia, która też chodzi na jakieś spotkania z 

psychologiem, twierdzi, że z tą choroba ojca tak właśnie jest. Wierzę jej. Ona wie wszystko na temat alkoholizmu. 

Mama też otrzymała pomoc od wielu instytucji. Cieszę się razem z Magdą, choć ona jeszcze nie potrafi się tak mocno 

cieszyć, tzn. nie wybucha śmiechem, nie skacze z radości, nie szaleje, ale może kiedyś? 

Chyba zostaniemy dobrymi kumpelami.  

                                                                                                                                                   Hanna Kiljan 

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

                                                                          Dwa dni z mojego życia  

Piątek, 4 listopada  

Uff ! Na szczęcie to już piątek, piątunio i koniec tygodnia! Dzisiaj w szkole nie 

działo się nić ciekawego. Lekcje szybko minęły, bo poszliśmy z klasą na spacer, 

zapalić znicze na grobach żołnierzy. Po szkole miałam zajęcia w szkole 

muzycznej. To był mój udany dzień, bo dostałam 5 ze śpiewu. Kochany 

pamiętniczku nie mogę doczekać się jutra !!!! 

Sobota, 5 listopada  

Nareszcie sobota! Dzisiaj pojechałam z tatą do mojej babci. Bardzo stęskniła się 

za mną i cały czas wypytywała, co u mnie słychać. Przygotowała specjalnie dla 

mnie moje ulubione pierogi. Po obiedzie poszłam z wujkiem Dawidem pojeździć konno. Wujek Dawid osiodłał dla 

mnie swojego konia, Giewonta. Jeździłam aż do zmroku. Po powrocie do domu przyjechali znajomi moich rodziców 

wraz ze swoim synem Michałem. Bawiliśmy się bardzo długo. To był udany dzień.!   

                                                                                                                                                          Julia Kajak 

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

               Nasza sonda 
Zaczął się właśnie nowy rok 2017. To czas nie tylko 

podsumowań, jaki był poprzedni rok, ale i postanowień na ten, 

który się właśnie zaczął. Nasza redakcja postanowiła zapytać 

uczniów i nauczycieli, jak wyglądają ich noworoczne plany. 

 

Spośród 

28 

uczniów 

klas IV- VI, biorących udział w naszej ankiecie, aż 10  osób 

napisało, że ich marzeniem w tym roku jest poprawienie 

stopni, zdobycie świadectwa z czerwonym paskiem.  

4 osoby widzą swoje braki w zachowaniu i chciałyby je 

poprawić. Duża grupa uczniów  (12 osób) ma nadzieję, że 

spełnią się ich marzenia , aby nauczyciele zadawali mniej 

prac domowych  oraz żeby kosztem lekcji wydłużyć 

przerwy.  

Nasza cała redakcja też bardzo by tego  chciała. Niestety, 

znając szkolną rzeczywistość, niełatwo będzie to zmienić!  

Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że bardzo duża grupa 

uczniów chciałaby do szkoły powrotu  sklepików z 

drożdżówkami i kanapkami. Automat z żywnością po 

prostu często się zacina, jest w nim bardzo drogo, a poza 

tym produkty w nim oferowane są ohydne. 

A jakie postanowienia mają nasi nauczyciele? 

Pani Justyna Miziołek przyrzekła sobie, że ograniczy w 

tym roku picie kawy i spożycie cukru. Martwimy się o nią, 

bo herbata bez cukru jest niedobra, a brak słodyczy w 

jadłospisie jest po prostu nie do zniesienia! Trochę nas to 

postanowienie zdziwiło, bo po skończonej rozmowie z nami 

pani Justyna wyciągnęła torbę cukierków i zaczęła je ze 

smakiem jeść, oczywiście nas też poczęstowała. 

Nasza pani dyrektor, Hanna Celeda, chce w tym roku 

regularnie uprawiać nordic walking, czyli po prostu 

chodzenie z kijkami. To świetny pomysł i szczerze jej 

kibicujemy! 

Natomiast pani wicedyrektor, Ewa Zielińska, chce w końcu 

nauczyć się pływać. Będzie to o tyle trudne, gdyż nie  lubi 

chodzić na basen, a wody się panicznie boi. 

Zapytaliśmy też opiekunkę naszej redakcji, panią Elżbietę 

Cieślak o noworoczne postanowienia. Na początku nie 

chciała nam nic zdradzić, ale w końcu powiedziała, że 

zacznie regularnie ćwiczyć, bo chce wziąć w tym roku 

udział w maratonie  i bardzo chciałaby pojechać w wakacje 

w Himalaje. Po prostu od lat myśli o zdobyciu Mont 

Everestu, najwyższej góry świata! Sprawność fizyczna 

będzie jej do tego niezbędna! Ponadto zacznie  naukę języka 

chińskiego, ponieważ wyczytała w jakiejś przepowiedni, że 

rasa żółta zaleje świat. Chce więc być na to przygotowana. 

                                                                                           

Życzymy wszystkim realizacji postanowień noworocznych i  

nie chcemy nikogo zniechęcać, jednak wyczytałyśmy, że 

tylko 2 % ludzi realizuje to, co zaplanowali na początku 

roku. Aż 80% już pod koniec stycznia zapomina, co 

postanowili  w Nowy Rok!  

                                                                                                  Weronika Janiszewska, Nikola Kacprzak i Wiktoria Domańska z VIb 

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

                             Humor zeszytów szkolnych 

W naszym kąciku garść śmiesznych zdań z opisu pana Kleksa uczniów klas 

czwartych. 

- Tonąć w ubraniu to znaczy, że jakby ono lata i jest mało ciała. 

-Nos ma zadarty w prawo lub w lewo. 

- Pan Ambroży nosi przezwisko Kleks. 

- Miał zadziorny nos, 

- Pan Kleks cały dzień chodził w swoim ubraniu. 

- Chłopcy lubili wygląd i umiejętności swego nauczyciela. 

- Tonąć w ubraniu znaczy, że wszystko do siebie pasowało. 

- Pan Kleks miał rozwichrzone oczy.  

- Pan Kleks nie jest wysoki ani niski. 

- W szkole przyjmował uczniów na „A”. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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GŁOS ABSOLWENTA GŁOS ABSOLWENTA GŁOS ABSOLWENTA GŁOS ABSOLWENTA GŁOS 

 

Wreszcie odezwali się do nas nasi absolwenci i zarazem byli redaktorzy „BT”. O swoich wrażeniach z 

gimnazjum opowie Milena Skorupa oraz Ola Libera, która napisała wiersz. Obydwie  obecnie są 

uczenniamie  Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie. 

            Moje gimnazjum 

 Złożyłam podania do dwóch gimnazjum, z czego do jednego mnie przyjęto. 

Akurat do tego, w którym bardziej chciałam być, czyli do Gimnazjum numer 1 

im. Jana Pawła II, potocznie „Jedynki.  

Jak już się te papiery składa, obowiązkowe jest wybranie klasy o jednym  z 

kierunków: kreatywna, humanistyczno--językowa, intermatma z elementami 

robotyki lub sportowa. Ja wybrałam humanistyczno-językową. Czasem zdarza się 

tak, że za dużo osób chce trafić do jednej klasy i parę osób zostaje przeniesionych  

na inne kierunki, ale zdarza się to naprawdę rzadko. 

                                                                            Szkoła jest o wiele większa, 

porównując ją z „Dwójką”. Ma trzy piętra i parter, oraz rozgałęzienie, w którym 

mieści się ogromna sala gimnastyczna z trybunami oraz czterema przebieralniami i prysznicami. Sal jest wiele i są 

naprawdę dobrze przystosowane do potrzeb uczniów. Te do podstawowych przedmiotów są normalne, takie jak  w 

„Dwójce”, ale np. sala chemiczna  jest pokryta kafelkami, ma też długie ławki, przy których mieszczą się po trzy 

osoby. Są tam potrzebne fiolki i substancje do przeprowadzania doświadczeń (najczęściej wykonuje je pani, ale 

czasem robimy je sami w grupach). 

 Wszyscy nauczyciele są mili i  pomocni. Często żartujemy z nimi na lekcjach, które są raczej luźne, ale trzeba 

uważać Jest wiele zajęć dodatkowych, warsztatów, lecz udział  w nich  zależy od wcześniejszego wyboru klasy.  

Ja mam warsztaty humanistyczne, bo jestem w takiej klasie, a na kierunku sportowym, są warsztaty sportowe . Mamy 

tu mnóstwo konkursów! Każdy znajdzie coś dla siebie. Najbliższy z nich  to śpiewanie kolęd. Można także przynieść  

instrumenty i zaprezentować swoje muzyczne umiejętności. Jak już jesteśmy przy temacie instrumentów, to na 

muzyce obecnie gramy kolędy na cymbałkach i jest to genialne. 

 Mogę powiedzieć, że szkoła ta  jest naprawdę fajna i chętnie się do niej przychodzi. Panuje w niej miły nastrój, dobra, 

przyjazna atmosfera. Cieszę się, że do nie trafiłam i polecam tę szkołę wszystkim. 

                                                                                                                                  Milena Skorupa 

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

                           *** 

LIST JUŻ DO WAS NAPISANY 

DHL-EM WYSYŁAMY. 

WSPOMINAMY I TĘSKNIMY, 

WOLNYM CZASEM NIE GRZESZYMY.  

MY GIMNAZJUM POZNAJEMY, 

WSZYSTKICH TU OBWĄCHUJEMY, 

WSZYSTKO JEST TU INNE. 

MAMY WIELKI MĘTLIK W GŁOWIE. 

NAUKI DUŻO – SAMI WIECIE, 

LECZ NAJBARDZIEJ NA ŚWIECIE 

SZKOŁY DAWNEJ NAM BRAKUJE 

„DWÓJKA” WSZYSTKICH POKONUJE! 

                                                      OLA LIBERA 

 

Pismo uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie ul.15. Sierpnia 44 
grupa: uczniowie  koła dziennikarskiego z kl. VIb;  wspólpraca- kl. IVa  i IVb, VIa 
Opiekun redakcji gazetki i skład komputerowy: Elżbieta Cieślak 
Współpraca:  Agnieszka Domańska, Justyna Miziołek 
 


