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Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?  

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?  

Dlaczego śpiewamy kolędy?  

 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.  

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.  

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.  

Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

 

                                        ks. Jan Twardowski 

 

 
 
 
 
 

      Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły Podstawo-
wej nr 2 oraz wszystkim Uczniom zdrowych, szczęśliwych, 

rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością 

i miłością, niosących spokój i odpoczynek oraz Nowego Roku 

spełniającego wszelkie marzenia 
                                                                 

                                                                        życzy Redakcja
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       Redaktor Ola 

 
Jubileuszowa akcja  
„I Ty możesz zostać 
słodkim  Mikołajem” 

      

   Redaktor Agata  

 

W dniach od 28 listopada do 6 grudnia 2017r. w naszej szkole została zorganizowana 

akcja „I Ty możesz zostać słodkim Mikołajem ”. Korzystając z okazji, postanowili-

śmy przeprowadzić wywiad z samą organiza-

torką tego wydarzenia, czyli panią Małgorzatą 

Szeszko.                                      

Dzień dobry. Na początku bardzo dzięku-

jemy, że zgodziła się Pani udzielić nam tego 

wywiadu. Jesteśmy pod wrażeniem akcji I 

Ty możesz zostać świętym Mikołajem. Od jak 

dawna prowadzi ją Pani w naszej szkole? 

- Ta akcja jest w naszej szkole przeprowadzana 

już od 10 lat.  

To już naprawdę długi czas. Ale skąd zro-

dził się pomysł na taką akcję? 

- Chciałam zachęcić uczniów i nauczycieli, ale także rodziców, dziadków 

do wspólnego działania w czasie Adwentu.  W tym czasie powinniśmy być bardziej 

wrażliwi na  potrzeby innych. Zależało mi również, aby związać to przedsięwzięcie 

z patronem naszej parafii, czyli św. Mikołajem, który był znany ze swej dobroczyn-

ności.  

Jest to bardzo szlachetny cel, jednak czy co roku akcja kończyła się sukcesem? 

- Oczywiście! Tak naprawdę jesteśmy bardzo wrażliwym społeczeństwem. Często 

nie mamy okazji  albo pomysłu,  by pomóc. Czasem mamy wątpliwości, czy nasza 
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pomoc dotrze do osób, które ją uszanują. Od kilku lat to działanie przygotowuję 

i przeprowadzam razem z panią Martą Nowak. Dzięki niej mogę zaprosić do tego 

działania nawet, gdy już nie prowadzę lekcji z uczniami, a spotykam ich tylko 

w bibliotece szkolnej. To wielki sukces, że włączyła się w tym roku w tę akcję cała 

szkoła – klasy IV-VII i wszystkie oddziały gimnazjalne. Jednoczą się w tej pomocy 

także całe rodziny - mamy, babcie, które pomagają przygotować słodkości. Często 

przychodzą uczniowie z pudełkami, aby zabrać ciasto dla domowników. To jest suk-

ces, jeśli można tak powiedzieć. Każdy chce pomóc! Dla mnie to jest wzruszające i 

piękne. 

Czego może nas nauczyć taka zbiórka? 

- Przede wszystkim współpracy i tego, że nie wszystko trzeba robić „za coś”. Może 

zachęcić uczniów do bezinteresowności, ale też dać radość z dawania. A przede 

wszystkim nasze wspólne działanie przypomina, że jest ktoś,  kto potrzebuje naszej 

pomocy, pamięci, wsparcia. 

Czy pieniądze zebrane na zbiórkach zawsze pomagają osobie potrzebującej? 

- Bardzo pomagają, bo nikt się ich nie spodziewa. To jest taki dar serca, który zawsze 

zaskakuje. Pierwszego roku przesłaliśmy pieniądze na dobro dzieci ze świetlicy śro-

dowiskowej, którą prowadzą siostry zakonne. Przez dwa kolejne lata wspieraliśmy 

dzieci ze świetlicy oddziału szpitalnego w Ludwikowie.  A do 7 lat pomagamy Miko-

łajowi – naszemu absolwentowi, mieszkańcowi naszego miasta i imiennikowi św. 

Mikołaja. Nasza pomoc zawsze wzrusza samego Mikołaja i jego mamę. W tym roku 

mogliśmy wspólnie przekazać im 2500zł.  

To jest naprawdę piękny dar. Ostatnie już pytanie, jak może pani podsumować 

dotychczasowe zbiórki? 

- To wspólne przedsięwzięcie kojarzy się już trochę ze Świętami. Na dworze jest sza-

ro, a na szkolnym korytarzu kolorowo i gwarnie! Jest to radosne działanie, a taki cha-

rakter ma Adwent. Nie odważyłabym się zaproponować takiego słodkiego śniadania 

w czasie Wielkiego Postu:).  Widzę też, że jesteśmy bardzo szczodrzy, mówią o tym 

kwoty pieniędzy rosnące z roku na rok. Ważne jest również, że akcja  „I Ty może 
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zostać słodkim Mikołajem” nie jest rywalizacją. Nie jest ważne, która klasa zbierze 

więcej pieniędzy, tylko ile zbierzemy razem dla…  Każdego roku dochód jest liczony 

po zakończeniu całej akcji.  Od 10 lat porcja ciasta kosztuje 1 zł. Ktoś zwracał mi 

uwagę, że to za mało! Ale myślę, że ważniejsze jest, aby każdy kto chce mógł tę zło-

tówkę dołożyć – i nauczyciel, i emeryt, i uczeń z zerówki.  To ważne, aby mógł się 

włączyć, dołożyć każdy się chce, bo wtedy pomagamy razem.! 

Przy tej okazji chcę podziękować wszystkim słodkim Mikołajom! To dzięki Wam, 

którzy odpowiadacie co roku na zaproszenie na słodkie, drugie śniadanko, możemy 

pomagać. Niech Wasza wrażliwość otwiera serce jeszcze bardziej, szczególnie 

w czasie Świąt Bożego Narodzenia na tych, których mamy blisko, na co dzień. Niech 

dobroć, którą dajecie wraca do Was każdego dnia Nowego Roku! 

Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu. Mamy nadzieję, że kolejne akcje rów-

nież będą wielkim sukcesem! 
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Fot. Pani M. Szeszko 
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Festiwal Świąteczny 

w „Dwójce” 

Dnia 12 grudnia 2017 roku budynek szkoły przy-

brał odświętną aurę. Na korytarzach dominowały 

„stragany” z przepięknymi dekoracjami świątecz-

nymi. Stroiki, aniołki, choinki, bombki, świeczniki opanowały szkołę. Prace wyko-

nane przez uczniów i rodziców olśniewały kunsztem i starannością wykonania. Ku-

pującym trudno było zdecydować się na wybór asortymentu, bo wszystkie ozdoby 

stanowiły pierwszą klasę. Pomimo tak trudnego wyboru, nikt nie wyszedł ze szkoły z  

pustą ręką. Goście festiwalu zanieśli do swoich domów liczne rękodzieła świąteczne, 

które dodadzą blasku rodzinnym spotkaniom. Uczniowie zaś zasilili konto finansowe 

swoich klas. Należy podkreślić, że część uzyskanych pieniędzy poszczególne klasy, 

dobrowolnie przekazały na rzecz dzieci z Syrii. Na pierwszym piętrze odbyła się pre-

zentacja artystyczna uczniów, którą z dużym dowcipem i swobodą prowadziła nieza-

stąpiona Ewa Buksalewicz-Moskal, nauczyciel plastyki. Dominowały piękne, polskie 

kolędy oraz piosenki o  tematyce zimowej, które prezentowali uczniowie z klas I-III. 

Nie zabrakło również układów tanecznych przygotowanych przez zespół taneczne i 

indywidualnych uczniów. W stołówce szkolnej odbyło się spotkanie pod hasłem; 

„Artystyczna dedykacja dla Dobrodziejów i Przyjaciół Szkoły”. Społeczność Szkoły 

swoimi talentami i piosenką podziękowała Przyjaciołom szkoły za otrzymywaną od 

nich dobroć i pomoc. Zaproszeni goście wysłuchali licznych piosenek wykonanych 

przez Zespół Wokalny „Mikołajki”, Darię Czerwińską, Maję Kilian, Weroniką Szó-

stak, na skrzypcach „Wariacje na temat piosenki świątecznej” zagrał Adam Wieczo-

rek. Nie zabrakło również występów nauczycieli, grono pedagogiczne reprezentowa-

ły dwie panie. Julia Ogrodnik na saksofonie i Marta Jaworska na akordeonie uświet-

niły spotkanie prezentacją utworów muzycznych. Artystyczną dedykacją za wszelkie 

dobro kierowane w stronę naszej szkoły przez Przyjaciół i Dobrodziejów zakończyły 

życzenia z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia, które w imieniu całej 
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społeczności szkolnej złożyła Pani Dyrektor Alicja Trybus, dziękując jednocześnie za 

dotychczasową współpracę. 

„Wesołych świąt !                                                                                                           

Bez zmartwień,                                                                                                                       

z barszczem, z grzybami, z karpiem,                                                                                             

z gościem co niesie szczęście!                                                                                         

Czeka nań przecież miejsce. 

Wesołych świąt !                                                                                                               

A w święta,                                                                                                                              

niech snuje się kolęda.                                                                                                           

I gałązki świerkowe                                                                                                       

niech Wam pachną na zdrowie”. 

                                              

                           Danuta Białas                                                                                                                      
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Redaktor Julia 

 

POETYCKI LISTOPAD 

  

W środę 8 listopada 2017 r. naszą szkołę odwiedził pan profesor Lech Na-

wrocki, który jest wybitnym pisarzem i aforystą. Spotkanie z  tym poetą zostało zor-

ganizowane z okazji akcji POETYCKI LISTOPAD, która poświęcona jest poezji.  

W spotkaniu wzięła udział klasa 7a z wychowawczynią, pani dyrektor Alicja 

Trybus, pani Barbara Siwczak oraz  pani Lucyna Jakś z Mosińskiej Biblioteki Pu-

blicznej. Podczas zajęć pan Nawrocki opowiadał o swoich pasjach i zainteresowa-
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niach. Zapoznał też zgromadzonych ze swoją twórczością.  Opowiadał, że pierwszy-

mi recenzentami  jego utworów są żona i rodzina, a nie prawdziwi krytycy. 

 
       Ma taką metodę pracy, że kiedy przyjdzie mu coś do głowy, to od razu tę myśl 

zapisuje, aby nie zapomnieć - wstaje nawet w nocy, gdy ma pomysł utworu. W czasie 

spotkania uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje wiersze i aforyzmy oraz za-

dać nurtujące ich pytania. Na koniec obecni zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. 

        Uczniom i gościom bardzo podobało się spotkanie, a niektórych natchnęło na-

wet do pisania aforyzmów. 
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      Redaktor Agata 

 

Świąteczne warsztaty 

kreatywności, czyli… 

jak zrobić stroik 

             

W środę 22 listopada odbyły się coroczne warsztaty świąteczne dla najmłod-

szych uczniów naszej szkoły. Pomysłodawcą wydarzenia jest pani Iwona Hertig wy-

chowawczyni klasy I c.  

 Warsztaty mają na celu pokazać dzieciom, jakie piękne ozdoby można zrobić 

z naturalnych surowców. Przypominają również, że sztuczne i plastikowe ozdoby 

nigdy nie dorównają tym własnoręcznie wykonanym, w których powstanie trzeba 

włożyć dużo serca. W tym roku w warsztatach wzięły udział dzieci z klas Ia, Ib, Ic, 

IIa, i IIId . Uczniowie robili choinki z suszonego, naturalnego mchu i ozdabiali je 

świątecznymi bombkami i ozdobami. Przy niewielkiej pomocy i nadzorze prowadzą-

cych, dzieci wykonały przecudne choinki, które z pewnością wspaniale ozdobią do-

my i świąteczne stoły. Widać, że nasi młodsi koledzy i koleżanki włożyli w te stroiki 

mnóstwo serce, ponieważ były one zrobione z taką dokładnością i precyzją, jakiej nie 

dałby rady uzyskać niejeden dorosły. Na pewno sprawiło im to również niemałą ra-

dość. Godzina zabawy i przyjemnej pracy w grupie z pewnością dobrze wpłynęła 

na maluchy i była dla nich przyjemną alternatywą dla codziennej nauki w ławkach. 

 Tegoroczne warsztaty świątecznych stroików były bardzo udane i wesołe. 

Dzieci stworzyły przepiękne choinki, które będą idealną ozdobą dla wszystkich świą-

tecznych stołów i nacieszą wiele oczu. 
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 Redaktor Maja 

 

Uroczyste obchody 

Święta Niepodległości 

 

        

11 listopada to symbol miłości do Ojczyzny, walki o wolność i zwycięstwa. 

Ale zanim nadszedł, kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: pruskim, rosyj-

skim i austriackim.  

        W tym roku 10 listopada z okazji tego święta uroczysty  apel przygotowała klasa 

7c pod  opieką  

Pani Eweliny Postaremczak. Był to ujmujący za serce spektakl słowno-muzyczny, 

przepełniony treściami historycznymi i patriotycznymi. Ten wspaniały spektakl 

wzruszał widza nie tylko słowem, ale ruchem scenicznym i doskonale podkreślającą 

tematykę przedstawienia muzyką.  

        Była to dla nas wszystkich prawdziwa lekcja miłości do Ojczyzny i patriotyzmu.  
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Redaktor Zosia  

Czas na relaks 

-uśmiechnij się   

 

- Jak nazywa się ocet winny po angielsku? 

Ocet guilty, bo tylko winny się tłumaczy. 

 

- Na czym stoi prąd?  

Na pięcie.  

 

-Jak nazywa się najlepsze warzywo w ogródku? 

Bestseler. 

- Dlaczego choinka nie jest głodna? 

Bo jodła. 

 

Sekretarka do swojego szefa: 
- Panie dyrektorze, zima przyszła!                
- Niech wejdzie. 
 

Jasiu pyta się nauczycielki: 

- Proszę pani, czy można ukarać kogoś za coś czego nie zrobił? 

- Nie Jasiu nie można. 

- Dobrze, to w takim razie nie zrobiłem zadania domowego, po-

prawy dyktanda i wypracowania, o które pani prosiła.  
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Maja w kuchni… 

 Pierniczki 
Składniki: 

 1 ¼ kg mąki 

 ¼ kg tłuszczu 

 ½ kg miodu 

 37 dag cukru 

 4 jajka 

 3 opakowania przyprawy do pierników 

 kwasek cytrynowy (na czubku łyżeczki) 

 1 kieliszek spirytusu 

 1 opakowanie proszku do pieczenia  

 1 łyżeczka sody rozpuszczonej w ½ szkl. mleka 

Przygotowanie: 
1) Rozpuścić miód, cukier, oliwę i margarynę 
2) Kiedy przestygną zalać ¾ mąki. 
3) Wymieszać z przyprawą do pierników, proszkiem  

i rozpuszczoną sodą. 

4) Wyrobić z resztą mąki i jajkami. 
5) Wykrawać pierniczki i piec je porcjami. 
6) Odstawić na ok. 1 godzinę. 
7) Ozdobić. 
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Ujawnij swój talent literacki  
 

WASZ KĄCIK LITERACKI 

Jeśli masz bujną wyobraźnię i wrażliwą duszę, to jesteś we właściwym miejscu. 

W kąciku literackim zamieszczamy wiersze i opowiadania uczniów. Zapraszamy 

wszystkie ukryte talenty do  ujawnienia się. Czekamy na Wasze utwory o do-

wolnej tematyce! Teksty można przesyłać na adres glos.sp2@wp.pl 

 

Dziś prezentujemy wiersz wybitnego poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – 

reprezentanta pokolenia Kolumbów 

Kolęda 

Aniołowie, aniołowie biali, 

na coście to tak u żłobka czekali, 

po coście tak skrzydełkami trzepocząc 

płatki śniegu rozsypali czarną nocą? 

  Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić 

  tym przeklętym, co krwią ręce zbrudzili? 

  Czyście kwiaty, srebrne liście posiali 

  na mogiłach tych rycerzy ze stali, 

  na mogiłach tych rycerzy pochodów, 

  co od bata poginęli i głodu? 

Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi, 

ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość, 

i pod tymi obłokami ciemnemi 

nasze serce w ciemność się zmieniło. 

                       Aniołowie, aniołowie biali, 

  o! przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich, 

  by do Pana trafił ten zgubiony 

  i ten, co się oczu podnieść boi, 

  i ten, który bez nadziei czeka, 

  i ten rycerz w rozszarpanej zbroi, 

  by jak człowiek szedł do Boga-Człowieka, 

  aniołowie, aniołowie biali. 

 

mailto:glos.sp2@wp.pl
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Sukcesy konkursowe naszych uczniów 
 

 Martyna Skuła z kl. II a gimnazjum dostała się do Finału programu Akademia 

Talentów ENEA, 

 II miejsce - klasa VI b w Gminnym Przeglądzie Jasełek, 

 I miejsce - klasa III c gimnazjum w Gminnym Przeglądzie Jasełek, 

 za grę aktorską w Gminnym Przeglądzie Jasełek wyróżnienie otrzymali: Kaja 

Kasprzak (klasa VIB), Maria Krajewicz (klasa VIB), Malwina Student (klasa 

VIB), Zofia Czaplicka (klasa IIIC), Karol Jankowski (klasa IIIC), Sandra Sołty-

siak (klasa IIIC), 

 za najpiękniejszy kostium w Gminnym Przeglądzie Jasełek wyróżnienie 

otrzymała: Patrycja Michalska (klasa VIB), 

 II miejsce w  Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Podstawowych i Gimnazjal-

nych w szpadzie Zofia Lachowicz VII a (kat. GIMNAZJUM) 

 II miejsce w  Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Podstawowych i Gimnazjal-

nych w szpadzie Aleksandra Lange VII a (kat. SP) 

 Czy znasz zasady savoir-vivre?” Konkurs biblioteczny dla klas VII : Iga Lewandowska 

(VII c), Martyna Lum (VII b), Agata Nowicka (VII a), Wiktoria Tomczak (VIIa) 

 I miejsce w międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Biblijnej - Sandra Słowik (II a) 

 III miejsce w międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Biblijnej –Julia Jerzak (IIIb)  
WSZYSTKIM GRATULUJEMY! 

Siatkarskie zmagania naszych uczniów 
 

 Dnia 12 grudnia nasza szkoła wzięła udział w gminnych zawodach piłki 
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siatkowej. W tych zmaganiach uczestniczyli uczniowie klas gimnazjalnych. Nasi 

reprezentanci musieli zmierzyć się z mocnymi drużynami ze szkół w Rogalinku oraz 

Mosinie. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy zakończyli rywalizację na drugim 

stopniu podium. Gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów!  

A.Lange 

 

 W obiektywie Gabrysi 

 

ZIMA 
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fot. Gabriela Skuła VIIa 
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