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Wydarzyło się… 
 

„SZKOŁA PAMIĘTA” - Spotkanie z Siostrą Beniaminą Jadwigą 

Kulazińską w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego 

Jędrzejewicza w Płońsku 

 
W ramach programu MEN - „SZKOŁA PAMIĘTA”, 30 października 2019r. 

Bibliotekarze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku 

zorganizowali spotkanie z Siostrą Beniaminą Jadwigą Kulazińską, która lata wojny 
i okupacji przeżyła w Płońsku i okolicach. W spotkaniu, 

które odbyło się w bibliotece szkolnej, wzięli udział 
przedstawiciele klas starszych wraz opiekunami. Gościa 

serdecznie powitał i przedstawił Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Płońsku – pan Jarosław Chyliński. 
Dzieląc się z swoimi przeżyciami z dzieciństwa, 

siostra Beniamina była dla uczniów żywą lekcją historii. Jej 

wspomnienia zostały spisane oraz opracowane przez 
p.Mirosławę Krysiak i są dostępne w Pracowni Dziejów 

Miasta Płońska.  
Not/Fot: M.Morawska 
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Nr 264 / XI / 2019 r. 

 

Co w numerze? 
 

- Wydarzyło się… 

- Żeby zdrowym być  

  i szczęśliwie żyć… 

- Twórczy „Prymusek” 

- Refleksje nastolatków 

- Ciekawostki 

- Humor 
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Nasza szkoła otrzymała podziękowanie od Ministra 

Edukacji, p. Dariusza Piontkowskiego za udział          

w akcji   #Szkołapamięta. To Wasza zasługa, Drodzy 

Uczniowie i Nauczyciele, że zechcieliście tak chętnie 

włączyć się w różnorodne działania, kształtujące 

postawy patriotyczne. 

 

Niepodległość… 
Dnia 07.11.2019 roku w ramach 

zbliżającej się rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez nasz kraj, uczniowie klas 

ósmych i kilku uczniów z klas młodszych 

naszej szkoły, przygotowali okolicznościowy 

montaż słowno-muzyczny pod kierunkiem p. 

Marcina Politowskiego i innych nauczycieli 

współpracujących.  

Spektakl miał na celu przybliżenie 

wszystkim oglądającym historię walki 

narodowowyzwoleńczej naszego narodu. 

Słuchacze mogli dowiedzieć się jakie były koleje losu naszego państwa i jak trudno 

było utrzymać jego niezależność oraz 

wolność. Występ uczniów został 

przygotowany w sposób profesjonalny, a 

młodzi aktorzy poświęcili wiele czasu na 

nauczenie się ról. Stroje, w których się 

zaprezentowali, miały uruchomić 

wyobraźnię oglądających i przypomnieć 

najważniejsze wydarzenia z przeszłości. 

Całość stanowiła wspaniałą lekcję 

historii i patriotyzmu, szczególnie dla 

młodego pokolenia, od którego to 

właśnie zależy przyszłość naszego kraju. 
Opracowali:  Jakub i Weronika 

Raćkowscy 

Szkoła do hymnu … 
Dnia  08.11.2019 roku - w piątek - w ramach ogólnopolskiej akcji ”Szkoła do 

hymnu” uczniowie naszej szkoły uroczyście stanęli do hymnu.  

Hymn, a dokładniej cztery jego zwrotki były odśpiewane przez całą 

społeczność szkolną o godzinie 11.11, w związku ze zbliżającą się 101 rocznicą 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  

Takie akcje jak ta są niezwykle ważne dla podkreślenia naszej tożsamości 

narodowej i przynależności do narodu polskiego. Należy dbać o naszą tradycję           

i kulturę, ale przede wszystkim pamiętać o tych, dzięki którym jesteśmy wolnym 

narodem, żyjemy w wolnym kraju i mówimy po polsku. 

Opracowali: Jakub i Weronika Raćkowscy 

https://www.facebook.com/hashtag/szko%C5%82apami%C4%99ta?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAZiSFR6b8eLSBctb6wRwAHdjZr-b8ZBqgqqCUaiU1woZPIn1I2oR4JsnyKKX3XqzRjCU-_wVNeK_ZuZPh0w8JVJGs_jsu3L1TH40KhR30LYHhgCikqPrRNlX7la25nNHvi9Du9_eHa6OZ2BquIGmr7Gf8XY5xTmXhpdIBDGRqChiNL2rTYWtcrj2RW-GZEC7ujZls1-4o1z6Q90UV59XjOocCnrxCc0dx2vzcnuNxDXNpR_LN0nNIALjrxwsPDYIifBwNgP1_nKQW0CiZkrNDSwCuX2XOaZjSSWMgoob384LgMbU3mcG80aWnxlUc7yMywTg8UIPX6xOMGTjXxhghCQjaX&__tn__=%2ANK-R
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Narodowe Święto Niepodległości 

11 listopada - to Narodowe Święto Niepodległości. Obchodzone jest co roku na 

pamiątkę odzyskania przez Polskę wolności w 1918r., po 123 latach rozbiorów przez 

Rosję, Prusy i Austrię. Do najważniejszych patriotów walczących o polską 

niepodległość możemy zaliczyć: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, 

Wincentego Witosa oraz wielu innych, których nazywano Ojcami Niepodległości.  

           Święto to zostało ustanowione, zniesione i przywrócone. Obchody odbywają 

się z udziałem najważniejszych władz państwowych. Jest to dzień wolny od pracy. 

Polacy obronili granice państwa, rozwinęli gospodarkę, oświatę, kulturę i sztukę oraz 

znaleźli swoje miejsce w świecie. Polska wspierana była przez przyjaciół z innych 

krajów, dlatego zjednoczenie to przyczyniło się do osiągnięcia wieloletniego procesu. 

            Myślę, że cała historia dotycząca odzyskania niepodległości zostanie 

przekazana dalszym pokoleniom i na zawsze zostanie w naszej pamięci. Jako patrioci 

powinniśmy kochać swój kraj i czuć się w nim bezpiecznie.   

          Asia Piłkowska kl 6j 

11 listopada 
W tym roku obchodzimy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Jest to dla naszego kraju bardzo ważne święto. 

Z  tej okazji niektórzy uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w miejskich 

obchodach Odzyskania Niepodległości. Na początku uczestniczyli na uroczystej 

mszy w Kościele im. Michała Archanioła. Następnie przemaszerowali pod pomnik 

przypominający nam o odzyskaniu  niepodległości. Część nauczycieli wychowania 

fizycznego wraz z uczniami pojawili się także na Biegu Niepodległości. Biegali 

ulicami naszego miasta w przyjemnej atmosferze. Bieg ten trwał aż 7 km. 

Gratulujemy osobom,  które go ukończyły! 

Oliwia Marczuk, Ala Lewandowska  

Bieg Niepodległości 
Dnia 11.11.2019 roku – w poniedziałek,       

w ramach uroczystości poświęconych uczczeniu 

naszej niepodległości uczniowie SP 2 i mieszkańcy 

naszego miasta mogli uczestniczyć w VII edycji 

Biegu Niepodległości „Biegnę dla Bohaterów” 

Takie akcje jak ta  podkreślają naszą 

tożsamość narodową i przynależność do 

społeczności. Należy dbać o naszą tradycję             

i kulturę, jednak przede wszystkim pamiętać o tych, dzięki którym jesteśmy wolnym 

narodem, żyjemy w wolnej Ojczyźnie. 
Opracowali: Jakub i Weronika Raćkowscy 
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W ostatnich dniach października uczniowie naszej 

szkoły wraz z opiekunami odwiedzali cmentarz 

parafialny w Płońsku. Klasy w trakcie wędrówki 

alejkami zatrzymywały się przy grobach zmarłych 

pracowników szkoły, sprzątały opadające liście oraz 

zapalały znicze.  

* 

8 listopada odbyło się uroczyste ślubowanie 

pierwszoklasistów. Dzień dostarczył niezapo-

mnianych wrażeń i wzruszeń, zwłaszcza że 

na widowni zasiedli rodzice, dziadkowie, 

dyrektor szkoły Jarosław Chyliński, 

wicedyrektor Marianna Kozłowska, 

wicedyrektor Joanna Ostrowska oraz 

zaproszeni goście: burmistrz Płońska, pan 

Andrzej Pietrasik, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców - pani Ilona Sklepińska. 

Pierwszoklasiści obiecali, że będą dobrze się uczyć i służyć pomocą słabszym.         

W tym wyjątkowym dniu dostali ,,Dyplomy Pasowania na Ucznia '' oraz legitymacje 

szkolne. Każda klasa otrzymała w prezencie od Rady Rodziców zestaw klocków 

konstrukcyjnych. Były życzenia, podziękowania i pamiątkowe zdjęcia. 

* 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 

miejskich obchodach 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

Po uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. Michała 

Archanioła nastąpił przemarsz ulicami miasta pod pomnik 

upamiętniający odzyskanie niepodległości przez Polskę. Delegacja 

naszej szkoły złożyła kwiaty, następnie na cmentarzu parafialnym 

wieńce przy grobie poległych żołnierzy. 

* 

Apelem przygotowanym przez klasy 3a i 3d zakończyliśmy 

świętowanie 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

Uczniowie pod kierunkiem pań: Wandy Kwiecień, Anny 

Sobeckiej oraz Magdaleny Wyrczyńskiej z 

wykorzystaniem dramy, tańca i śpiewu przedstawili losy 

Polski, skłonili do refleksji oraz wywołali w widzach 

wiele emocji.  

* 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych, część 

uczniów naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w 

warsztatach (przygotowanych przez panie: A.Dłużniewską-Woźnicką                          

i E.Sosnowską), których celem było pokazanie jak radzą sobie osoby niewidome i jak 

im pomagać. Mamy nadzieję, że te doświadczenia pomogą dzieciom zauważać 



 5  

145 

z 

14S

potrzeby osób z niepełnosprawnością, 

nauczą empatii      i ułatwią właściwe 

pomaganie innym. 

* 

Warzywa to nie tylko zdrowy posiłek, ale 

okazuje się, że także świetny materiał do 

prac artystycznych. Uczniowie klasy 1b, 

podczas zajęć technicznych wykonywali 

kukiełki z warzyw. Powstały oryginalne        

i kolorowe ludziki i zwierzątka.  

 

* 

ŚNIADANIE DAJE MOC!  

Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, 

lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają 

siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy 

dzień! 

* 

Jury Powiatowego Konkursu Literackiego 

„Henryki. Przez słowa do serca” doceniło talent twórczy uczennic naszej szkoły. 

Na uroczystą galę do I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w 

Płońsku wybrały się ze swoją nauczycielką języka polskiego Marzanną Chełmicką. 

Dziewczyny zaprezentowały fragmenty tekstów własnego autorstwa, przenosząc 

słuchaczy w zbudowany ze słów świat emocji i wrażeń. Nagrodę w kategorii liryka 

otrzymała Weronika Raćkowska za wiersz pt. 

„Życie, mamo” zdobywając                I miejsce, w 

kategorii epika II lokatę uzyskała Amelia 

Napiórkowska – autorka tekstu pt. „Inny”, III - 

Zuzanna Rapusta za tekst „Wiktoria znaczy 

zwycięstwo” oraz wyróżnienie Maria Archipienko 

za utwór „Po drugiej stronie lustra”. Gratulujemy. Życzymy kolejnych literackich 

przygód! 

* 

Klasy podejmują kolejne zadania w ramach akcji           

„Klasa z empatią". Na przykład w 5e na odrysowanej 

dłoni uczniowie pisali miłe komunikaty o kolegach               

i koleżankach z klasy. Chętne osoby odczytywały "miłe 

zapiski" na swój temat. Zadanie wzbudziło mnóstwo 

pozytywnych refleksji i podniosło samoocenę uczniów. 

* 

19 listopada klasy 3b i 3c odwiedziły najstarsze miasto na 

Mazowszu - Płock. W miejscowym Teatrze Dramatycznym 

im. J. Szaniawskiego obejrzały spektakl pt. „Pinokio". Po 
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spektaklu uczniowie udali się na zwiedzanie teatru. Poznali pracownie teatralne i 

zawody związane z realizacją przedstawień-perukarki, krawcowej, inspicjenta, 

operatora dźwięku i świata, suflera    i wielu innych.  

* 

W poniedziałek 18.11.2019, 

na zaproszenie opiekunòw 

Szkolnego Koła PCK, w 

naszej szkole pojawili się 

Honorowi Dawcy Krwi - Pan 

Arnold Grzeszczak i Pani 

Ewa Jasińska. Na spotkaniu z 

uczniami klasy 8e 

opowiedzieli o czymś bezcennym, co każdy z nas może ofiarować drugiemu 

człowiekowi. Nasi goście podkreślali rolę, jaką odgrywa krew w ratowaniu życia        

i zdrowia.  

* 

19 listopada w naszej szkole odbył się kiermasz zdrowej żywności w ramach 

programu „Trzymaj formę”. Kiermasz przygotowany został przez klasy 7g, 8c oraz 

8d pod opieką pań: Agnieszki 

Biernatowicz, Lidii Bogdańskiej oraz Ewy 

Maciątek. Podczas kiermaszu można było 

skosztować min. zdrowych kanapek, 

sałatek, szaszłyków owocowych oraz ciast 

marchewkowych czy dyniowych. Dochód 

ze sprzedaży przeznaczony zostanie na 

pomoc w leczeniu dla pracownika szkoły .  

 

* 

Nasza szkoła co roku w okresie jesienno 

-zimowym stara się pomagać bezdomnym zwierzętom zamieszkującym schroniska. 

W tym roku Szkolne Koło PCK wraz ze Szkolnym Klubem Wolontariatu włączyli się 

w zbiórkę dla stowarzyszenia „Uszy do góry”. Po przekazaniu zebranych artykułów 

nasi najmłodsi uczniowie uczestniczyli w ciekawej lekcji przeprowadzonej przez 

Panią Beatę Szczech. 
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PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI KOMÓRKA NA MISJE 
Ponad 90 zebranych aparatów telefonicznych odesłaliśmy (SP2) do Referatu 

Misyjnego Księży Werbistów z Pieniężna.  

* 

Szkoła Podstawowa nr 2 swoje dobre serce otwiera na Szlachetną Paczkę. 

Zbieramy dary dla konkretnej rodziny. 

* 

25 listopada wybrani uczniowie z klas V-VII (9 

osób) pod opieką nauczyciela plastyki p. Beaty 

Litewki brali udział w Międzyszkolnym Plenerze 

Malarski ,,Stanisław Wyspiański - PERŁA Młodej 

Polski''. Konkurs zorganizowała Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Płońsku. Wśród pięciu 

nagrodzonych uczniów znalazło się dwoje 

przedstawicieli naszej szkoły: Ewelina 

Trześniowska z kl. 6g i Grzegorz Wiśniewski z kl. 6j. 

* 

 „Nie hejtuję – reaguję” - w ramach kampanii społecznej, której organizatorem jest 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę odbyły się zajęcia mające na celu zwiększenie 

świadomości uczniów dotyczące problemu hejtu i cyberprzemocy.  

* 

23 uczniów z klas 5-8 przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu geograficznego 

"Geoplaneta". Z niecierpliwością czekamy na wyniki! 

* 

W poniedziałek 25.11.2019 r. w oddziale przedszkolnym i świetlicy naszej szkoły 

obchodzony był Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie przynieśli na zajęcia swoje 

misiowe przytulanki, które towarzyszyły im przez cały dzień. Nie zabrakło również 

degustacji misiowego przysmaku, czyli miodku podawanego na herbatnikach.  
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Bibliotekę szkolną odwiedziła p.Renata 

Grabowska, która na zaproszenie p.Beaty 

Wrzesińskiej przygotowała i przeprowadziła 

lekcję biblioteczną o tematyce jesiennej dla klasy 

2d. Następnie uczniowie, inspirowani muzyką 

Antonio Vivaldiego, wykonali piękne prace 

plastyczne.  
/Za szkolnym F./ 

 

Żeby zdrowym być i szczęśliwie żyć… 
Na sportowo... czyli zdrowo?  

Aktywność fizyczna od zarania dziejów 

towarzyszyła człowiekowi. U ludzi pierwotnych 

odgrywała ogromną rolę w zdobywaniu pożywienia         

i walce z zagrożeniami.  

Na rok 776 p.n.e datuje się, zorganizowane           

w Grecji, pierwsze igrzyska sportowe: wyścigi 

rydwanów, walki bokserskie, zapasy, biegi, rzuty 

dyskiem i włócznią, strzelanie z łuku. Sport przestał być 

jedynie receptą na przetrwanie, a stał się również źródłem rozrywki i przestrzenią      

do rywalizacji. Tak jest do dziś! 

Sport jest jak czekolada? 
Pomaga nam walczyć ze stresem, rozładowywać emocje. Gdy podejmujemy 

wysiłek fizyczny, nasz organizm produkuje endorfiny
1
, zmienia się nasze 

samopoczucie, czujemy się tak, jak po zjedzeniu kawałka czekolady ;)  

 Dzięki regularnym treningom poprawiamy kondycję, wytrzymałość fizyczną, 

wydolność naszego organizmu. Podnosi się tzw. próg bólowy, a więc czynności, 

które kiedyś sprawiały nam trudność, po systematycznych ćwiczeniach możemy 

wykonywać bez problemu. Uświadamiamy sobie, co jest mocną i słabą stroną 

naszego organizmu, uczymy się przełamywać słabości i podejmować wyzwania.  

 Uprawiając sport kształtujemy sylwetkę i regulujmy wagę naszego ciała – 

ćwiczenia pomagają redukować tkankę tłuszczową, której nadmiar może być 

szkodliwy dla zdrowia. Ruch poprawia ukrwienie i prowadzi do lepszego odżywienia 

stawów, wzmacnia mięśnie, ścięgna i więzadła.  

 Ćwicząc regularnie poprawiamy naszą kondycję fizyczną i psychiczną, 

nabieramy pewności siebie, utrzymujemy nasz organizm w zdrowiu! 

                                                 
1
 Endorfiny – hormony szczęścia, grupa hormonów produkowanych przez przysadkę mózgową. Odpowiadają za lepsze 

samopoczucie i odczuwanie przyjemności. Wydzielają się podczas aktywności fizycznej, śmiechu czy jedzenia 

czekolady ;) 
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Redakcja Prymuska zapytała tych, którzy o sporcie wiedzą wszystko, ponieważ 

zajmują się nim na co dzień, czy warto uprawiać sport i dlaczego. Wszyscy zapytani 

przez nas nauczyciele wychowania fizycznego – bo o nich mowa, zgodnie twierdzą, 

że sport to dobry wybór. Na pytanie dlaczego warto uprawiać sport? – odpowiedzieli: 

Pan Marcin Bogucki: Dla lepszego samopoczucia, zdrowego ciała i zdrowego 

ducha. Sport pomaga zmniejszyć ryzyko chorób związanych z otyłością – 

nadciśnienia czy cukrzycy. 

Pan Robert Kwiecień: Sport poprawia sprawność fizyczną, pozwala się 

zrelaksować, zapomnieć o stresie, rozładować go, ma wpływ na naszą psychikę. 

Pani Iwona Popowska-Szurmak: Sport to zdrowie, modeluje sylwetkę, hartuje 

organizm. 

Pan Dariusz Kowalski: Sport jest potrzebny w życiu dla lepszego samopoczucia. 

Pan Bartosz Kaczor: Sport to zdrowie. 

W badaniu sondażowym zapytaliśmy uczniów naszej szkoły czy uprawiają sport? 

Tak
64%

Nie
36%

Klasy I-III Klasy IV-VIII

Tak

Nie

 

My już wiemy, że warto podejmować wysiłek fizyczny i regularnie ćwiczyć. Znamy 

kilka naprawdę dobrych powodów! A Ty?  
Agnieszka Leśniewska, Natalia Olszewska, Oliwia Cieślik, Izabela Gościcka  

uczennice kl. VIIe 

Twórczy „Prymusek” 
 
Konevka 

 

Witaj Niepodległa 

Witaj Niepodległa! 

Ty, która granic strzegłaś, 

gdy wróg na ziemię Twą najechał, 

by Cię rozgrabić, na nic nie czekał. 

 

Witaj Niepodległa ! 

 

Sto jeden lat już mija 

odkąd walczyłaś. 

Niejedno życie za Ciebie zgasło, 

byś była wolna, jak dzikie ptactwo. 

 

Witaj Niepodległa! 

Radośnie dzisiaj Ci śpiewamy, 

bo zabliźniły się już rany 

po krwawych bitwach o wolną Polskę, 

w których polegli nasi dziadkowie. 

 

Witaj Niepodległa!                                         
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Refleksje nastolatków 
 

NIEPODLEGŁA 

11 listopada świętujemy 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości 

 

Niepodległość to nic innego niż wolność, o której często zapominamy i wydaje 

się nam że jest nam dana na zawsze, a tak oczywiście nie jest. 

Polska od stu jeden lat jest wolnym i niezależnym krajem. Jednak nie zawsze 

tak było. Na 123 lata Polska zniknęła z mapy Europy. W XVIII wieku trzy państwa 

sąsiadujące z Polską: Rosja, Austria i Prusy, podzieliły między siebie jej ziemie           

i uznały, iż taki kraj jak Polska powinien przestać istnieć. Wtedy właśnie doszło do 

tego co najstraszniejsze w naszej historii - rozbiorów. Przez kolejne 123 lata Polacy 

robili wszystko, żeby na nowo odzyskać swoją Ojczyznę, ale zaborcy byli silniejsi od 

nas. Pojawiła się szansa, kiedy wybuchła I wojna światowa. Właśnie wtedy marszałek 

Józef Piłsudski utworzył legiony, czyli specjalne oddziały wojska do walki                   

z zaborcami. Legiony dzielnie walczyły w wielu bitwach, aż w końcu udało się im 

pokonać zaborców i przywrócić Polsce wolność. 

O wolność walczyli żołnierze, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, którzy przez 

123 lata przypominali, że Polska stanie się niepodległym krajem i  powstanie, żeby 

powrócić na mapy świata. Dlatego oni wszyscy uczyli języka polskiego, polskich 

pieśni patriotycznych i historii. 

Dziś jesteśmy z nich wszystkich bardzo dumni. Polska jest wolnym krajem. 

Możemy się uczyć i mówić  w naszym ojczystym języku. Ale czy to doceniamy, czy to 

wystarczy i czy wiemy jaką wartość ma nasza wolność? Co możemy zrobić dla naszej 

kochanej ojczyzny? Kochać ją, dbać o piękno jej i języka oraz o symbole narodowe, 

czyli hymn, godło i flagę.  

Opracowali  

Jakub i Weronika Raćkowscy 

 
WOLONTARIAT 

 

Jest  dobrowolną i całkowicie bezpłatną oraz świadomą formą pomocy, czyli 

pracą na rzecz innych osób lub też całego społeczeństwa. Wolontariusze dobrowolnie 

i bez żadnego wynagrodzenia angażują się w pracę rożnych organizacji na rzecz 

ludzi, to praca będąca wyrazem pomocy innym – tym, którzy są najbardziej 

potrzebujący. 

Taka działalność przynosi korzyści zarówno tym niosącym pomoc, jak i jej 

oczekującym. Mamy okazję przeżyć wiele wspaniałych chwil, w bardzo ciekawy        

i twórczy sposób spędzić czas oraz nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. Dzięki 

działalności wolontariackiej możemy uczestniczyć w ciekawych projektach, uczymy 

się rozwiązywania problemów, komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem,     

a także pomagania innym.  Jednocześnie poświęcając swój czas dla innych, poczujesz 

ogromną radość i satysfakcję, przecież spełniasz marzenia innych. Będziesz mieć 

energię do działania, szczególnie wtedy, kiedy poczujesz, jaki to ma większy sens. 
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Stajemy się bardziej wrażliwi na potrzeby ludzi, którzy nas otaczają, budujemy 

odpowiednie relacje, a przede wszystkim możemy docenić to, co mamy sami – 

zdrowie, rodzinę, przyjaciół. 

Wolontariat pozwala nam docenić nasze dotychczasowe życie. Od tych, 

którym pomagamy, możemy nauczyć się także woli walki i siły, umiejętności dążenia 

do celu. A najważniejsze, zobaczysz uśmiech wielu ludzi i tych małych, i tych 

dużych. Przecież zmieniasz świat na lepsze, swój i innych osób. Przyłącz się i zostań 

wolontariuszem, a na pewno nie pożałujesz !  

W ramach działań szkolnej grupy wolontaryjnej uczniowie uczestniczyli          

w zbiórce materiałów szkolnych, chętnie włączają się w pomoc dla 

niepełnosprawnego kolegi. W ramach działalności charytatywnej odbyło się również 

spotkanie z wolontariuszami „Szlachetnej paczki”, którzy to przedstawili priorytety 

swojej działalności i przybliżyli ją uczniom. 

 Niewątpliwie uczniowie klas ósmych, dzięki swojej działalności                        

i postępowaniu, mogą stać się wzorem do naśladowania dla młodszych kolegów             

oraz koleżanek. 

Zachęcamy wszystkich do zaangażowania w działalność wolontariuszy, a także 

do pełnego uczestnictwa w kolejnych akcjach charytatywnych. 

Weronika Raćkowska 

OCENY SEMESTRALNE 

Za około miesiąc będą już wystawiane oceny na pierwszy semestr. Dopiero co 

zaczynał się rok szkolny, a niedługo odbędzie się uroczyste zakończenie pierwszego 

półrocza, a co za tym idzie - nowe oceny i możliwość poprawy stopni z pierwszego 

semestru. Warto jednak wspomnieć, że na ostateczną średnią wpływają oba półrocza. 

Dla niektórych uczniów pewnie jest to szansa na krótki oddech i przerwę podczas 

nieustannej nauki, z którą codziennie mamy do czynienia na lekcjach w szkole. 

Na pewno niektórzy z was mają już dość sprawdzianów czy niezapowiedzianych 

kartkówek, ale zobaczycie, jak to szybko zleci. :)  

Oliwia Kozerska  

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ 

Pewnie zauważyliście, że w sklepach są już ozdoby świąteczne, a z drzew 

opadły na ziemię praktycznie wszystkie liście. Tak, Święta Bożego Narodzenia 

zbliżają się do nas wielkimi krokami. Z chmur spadnie śnieg i można będzie ulepić 

bałwana, porzucać się śnieżkami ze znajomymi, a co najważniejsze- spędzić czas z 

najbliższą rodziną przy wigilijnym stole. Należy jednak wspomnieć, że w tak 

magiczny czas nie tylko trzeba oczekiwać prezentów. W święta polecamy: zadzwonić 

do babci, z którą trudno nam się spotkać, czy porozmawiać szczerze z rodziną 

zamiast całe spotkanie przesiedzieć wpatrzonym w swój telefon. 

Oczywiście mamy nadzieję, że tegoroczne święta spędzicie radośnie w gronie 

przyjaciół oraz rodziny. :) 

Oliwia Kozerska  
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Moja wyobraźnia 

    W moim wewnętrznym świecie istnieje absolutny cud - moja wyobraźnia. To 

miejsce, gdzie wszystko jest możliwe i wszystko zależy ode mnie. Mogę być kim 

chce, pojechać dokąd mi się podoba, być całkowicie sobą. Tam jestem zawsze 

bezpieczna, tam wszystko dzieje się zgodnie z wolą, panuje tam zawsze pogodna, 

ciepła atmosfera i spokój. To jest moje miejsce. Tam zawsze mogę się schronić. Nikt 

i nic z zewnątrz nie ma dostępu do mojej wyobraźni. Jest, zawsze była i zawsze 

będzie tylko moja. 

Potrzebuję czasem takiego schronienia. Kiedy zdarza mi się zagubić w codziennym 

pośpiechu, wśród oczekiwań, żądań, harmonogramów, budzików.... Czasem rodzi się 

we mnie uczucie, że jestem otoczona zgiełkiem miasta i potrzebami innych osób i nie 

mam dokąd uciec. Ale przecież mam moją wyobraźnię. Mam mój świat wewnętrzny. 

Tam mogę w każdej chwili schronić siebie i otoczyć się spokojem, ciszą, obecnością 

Boga albo Siły Wyższej, albo ulubionego bohatera. Mogę położyć się w hamaku i 

kołysać się w nim pod słodkim błękitem nieba, mogę fruwać, pływać, tańczyć             

i śpiewać. W mojej wyobraźni wszystko jest możliwe.  

Lubię wieczorem wziąć pióro albo kredki i rysować. Mam nawet książkę                    

z rysunkami do kolorowania. To uspokaja umysł, odpręża, przenosi w świat otwartej 

wyobraźni, kreatywności, inspiracji. Ułatwia mi życie. Może i ty spróbujesz? 

A. Cichowska 8c 

 

Polecamy! Cudowny chłopak 

Cudowny chłopak to poruszająca historia Augusta, 

niezwykle inteligentnego chłopca, który ma piękne marzenie 

– chce zostać kosmonautą. Przez znaczną część dnia nosi na 

głowie hełm. Jest to element ubioru związany z zawodem, 

który Auggie chciałby wykonywać w przyszłości, 

jednocześnie stanowi doskonały sposób na ukrycie tego, że 

chłopiec wygląda inaczej niż większość jego rówieśników… 

Nasz bohater urodził się ze zdeformowaną twarzą. Pomimo 

przeszkód związanych ze zdrowiem udaje mu się zdobyć 

wielu przyjaciół i z medalem ukończyć piąta klasę. 

 Książka w ujmujący sposób opowiada o zawieraniu 

prawdziwych przyjaźni, pokonywaniu rozmaitych trudności, wyzbywaniu się 

własnych lęków i obaw. To ciekawa, bardzo wciągająca i wzruszająca lektura, która 

mówi o tym, że wygląd nie jest najważniejszy, ponieważ wszyscy jesteśmy wyjątkowi. 

 
Eva Zydlewska,  

Dominika Śmigrodzka 

uczennice kl. VII e 
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Dziwna i taki jeden 
„Mam już po dziurki w nosie tych porąbanych pijackich bzdur.” 

Lula i Rory to przyjaciele od siedmiu boleści, mówią sobie wszystko,                

a przynajmniej tak myśli Lula. Łączy ich nie tylko odrzucenie przez rówieśników, 

ulubiony serial „Z Archiwum X” czy książka „Autostopem przez galaktykę”, ale 

również trudna sytuacja rodzinna. Matka chłopaka jest alkoholiczką, a mama Luli 

dawno zniknęła. Dziewczyna podświadomie czuje sympatię do przyjaciela, ale 

okazuje się, że Rory woli swojego szefa, który jest dużo starszy od niego. Lula 

odkryje, że jej najlepszy i jedyny przyjaciel nie powiedział jej o wstąpieniu do 

drużyny futbolowej. Czy dziewczyna odnajdzie jeszcze inne sekrety Rory’ego? 

Zdezorientowana Lula postanawia opuścić dotychczasowe życie i  odnaleźć swoją 

matkę. Czy da radę? Czy nic nie wiedząca o sobie Lula odszuka mamę? Jeśli tak,      

to jakie będą skutki jej wyprawy? 

Zuzanna Morawska  6e 

Jak się uczyć, żeby się nauczyć ? 
Oto kolejne propozycje, dotyczące umiejętności uczenia się: 

6.  Streszczenie, pozwala uniknąć niepotrzebnego wkuwania na pamięć, gdyż 

zdecydowanie lepiej zrozumieć sens i pamiętać  

7.  Nic nie zastąpi myślenia, np. mapa myśli, znacznie ułatwi życie nie jednemu 

uczniowi. Zapisujemy słowa klucze, a od nich kolejne równie ważne, np. innym 

kolorem. 

Uczmy się, bo nauka to potęgi klucz, a z inteligentnymi ludźmi aż miło 

porozmawiać. Życzę miłej nauki 

                              Weronika Raćkowska 

 

Ciekawostki 
 

28 XI 1894 Urodził się Arkady Fiedler (zm. 1985), polski prozaik, reporter, 

podróżnik 125. rocznica urodzin  

29 XI 1924 Urodził się Zbigniew Herbert (zm. 28 VII 1998), poeta, eseista, 

dramaturg, tłumacz, żołnierz AK, autor wierszy o tematyce antycznej i 

chrześcijańskiej, w latach 80. sztandarowy poeta polskiej opozycji, twórca m.in. 

słynnego cyklu poetyckiego Pan Cogito. 95. rocznica urodzin  

30 XI 1874 Urodziła się Lucy Maud Montgomery (zm. 1942), pisarka kanadyjska 

145. rocznica urodzin 

 

ANDRZEJKI, KATARZYNKI     Jak wróżono kiedyś i po co? 
Wróżb było całe mnóstwo. Niektóre z nich niesione tradycją przetrwały do dziś. Lano gorący wosk, 

by z jego kształtu wyczytać postać przyszłego narzeczonego lub najbliższą przyszłość. Z butów 

ustawionych jeden za drugim wróżono, która panna pierwszą będzie przy ołtarzu w nadchodzącym 

roku. Zgadywano imię przyszłego męża lub żony z karteczek schowanych pod poduszkę. Wróżono 

ze świec pływających po wodzie, kołków w płocie i szczekania psa (jeśli szczekał „tak, tak…” 
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oznaczało to, że panna w małżeński stan niedługo pójdzie, należało bacznie się wsłuchiwać co też 

to szczekanie przypomina…). Było też wiele wróżb które dziś budzą zdziwienie i uśmiech. Chłopcy 

wierzyli, że upragniona dziewczyna ukaże im się we śnie, w nocy z 23 na 24 listopada jeśli po 

kąpieli wytrą się dziewczęcą zapaską lub koszulą, a potem włożą ją pod prześcieradło i na tak 

przygotowanym posłaniu spędzą noc. 

W ogóle wielką wagę przywiązywano do snów. Wierzono np., że zjawy senne w postaci przyszłych 

narzeczonych nawiedzają dziewice w noc św. Andrzeja jeśli te na misce z wodą, którą stawiało się 

przy łóżku, ułoży mostek misternie zbudowany z patyczków. 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/andrzejki-i-katarzynki/ 

 

Humor 
 
Samotny, zdesperowany samiec żaby dzwoni do wróżki i pyta, jak będzie wyglądać 
jego przyszłość: 
- Spotka pan młodą, atrakcyjną dziewczynę, która będzie chciała wszystko o panu 
wiedzieć. 
- To wspaniale. A gdzie ją spotkam, na zabawie?  - 
- Nie, na lekcjach z biologii. 

 
Andrzej pyta tatę: - Tato, jaki ci kupić prezent pod choinkę?  
- Nic mi nie kupuj, nie mam pieniędzy! 

  
Kolega pyta Fąfarę: 
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę? 
- Owszem, udało mi się kupić stojak. 

 
Zimą koło jeziora przechodzi harcerz. Mija wędkarza 
łowiącego w przeręblu ryby, a po chwili słyszy wołanie: 
- Ratunku! Lód pęka! Topię się! 
Harcerz sobie myśli: "Po co krzyczysz?! Medal za ratowanie tonących już mam". 

Materiały do następnego numeru zbieramy do 16 grudnia 2019 r. 

Prosimy o pliki w programie Word, czcionka Times New Roman 14, interlinia1,0. 

 
Propozycje artykułów można przesyłać na adres: sp2prymusek@wp.pl Zachęcamy   

Opiekunowie gazetki: p. Marzanna Chełmicka, p. Małgorzata Kocik, p. Ewelina Starczewska 
Polecamy e–wydania Prymuska na stronie internetowej naszej szkoły: https://sp2plonsk.pl/ 

 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/andrzejki-i-katarzynki/
mailto:sp2prymusek@wp.pl
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