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Konstytucja 3 Maja uchwalona w 1791 roku to dzieło wyprzedzające 

epokę, w której została ustanowiona. Miała ona dać podwaliny pod budowę 

państwa sprawiedliwego, praworządnego, bezpiecznego i nowoczesnego. 

Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu 

politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności, o której 

Wespazjan Kochowski pisał: 

Wieleć mamy swobód tej naszej koronie 

Cóż gdy się nie staramy i nie dbamy o nie 

Przeważa prywatnych pożytków chciwości 

Bardziej dbamy o włości, a nie o wolności 

Słobody niż swobody głowę nam mozolą 

Niż złotą wolność bardziej złoto wolą. 

Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty, brała 

chłopów pod ochronę państwa, znosiła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, 

które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła 

mogącego w każdej chwili unieważnić wszystkie podejmowane przez sejm 

uchwały. Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, zaś przez 123 lata 

zaborów, była symbolem walki o niepodległość. 

O wydarzeniach związanych z ustanowieniem Konstytucji 3 Maja  

opowiedziała grupa teatralna „Igła”, która pod kierunkiem Pani Grażyny 
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Koralewskiej przygotowała dla gimnazjalistów z klas trzecich oraz uczniów klas 

ósmych szkoły podstawowej historyczny spektakl. 

Zaangażowanie aktorów mających na celu oddanie poprzez słowo, gest i 

muzykę wagi wydarzenia, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja przełożyło 

się na wzruszenie publiczności, w skupieniu słuchającej słów objaśniających 

znaczenie polskiej Konstytucji oraz roli, jaką w przeszłości odegrał 

,,Katechizmu polskiego dziecka” Władysława Bełzy, który dzięki prostej 

formie, nawiązującej do dziecięcych wyliczanek, stanowił najbardziej 

podstawową wykładnią patriotycznej edukacji młodego pokolenia. 

W kontekście tego utworu pięknie wybrzmiał współczesny tekst Stanisława 

Soyki „Tolerancja”, który według autora „jest niczym innym jak zebraniem 

pewnych sugestii, zaleceń ewangelicznych, które znamy wszyscy, ale nie 

odnosimy ich wprawnie do sytuacji, które dotyczą nas i bliźnich”. 

By podkreślić wagę dochowywania wierności wyznawanym ideałom 

nawiązano również do tekstu ,,Raz dwa trzy – idź swoją drogą”, której autorem 

jest Paul Anka. 

Myśląc o Ojczyźnie w kontekście obchodów kolejnej rocznicy Konstytucji 

3 Maja nie sposób nie sięgnąć do słów naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, 

który z ogromną mocą wypowiedział pamiętne słowa: „Ojczyzna jest naszą 

matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza 

na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na 

nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.” 

Dziękujemy Pani Grażynie Koralewskiej oraz aktorom z teatru „Igła” za 

piękną lekcję patriotyzmu. 

Wiesława Szubarga    

Julia Piątek  
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Współpraca z Redemptoris Missio  
 

Nasza szkoła od pięciu lat współpracuje z Redemptoris 

Missio Fundacją Pomocy Humanitarnej. Co roku 

przyłączamy się do różnorodnych akcji: Opatrunek na 

ratunek, Kup Pan Szczotkę, Ołówek dla Afryki, Akcja 

Włóczkersi. Pomysłodawcą współpracy z fundacją 

i koordynatorem akcji jest Pani Beata Buchwald. 

Włączyliśmy się w projekt Szkoła z misją 

i otrzymaliśmy wyróżniający tytuł Szkoły z misją. 

Obecnie uczestniczymy w akcji Opatrunek na ratunek 

i Akcji Włóczkersi.  

14 maja 2019 roku w naszej szkole mieliśmy 

Karolina 
przyjemność gościć Panią Justynę Janiec-Palczewską - prezes Redemptoris 

Missio Fundacji Pomocy Humanitarnej oraz Panie z Klubu Bab Wspaniałych - 

Krystynę Malecką i Urszulę Strzelczyk. Na zaproszenie Szkolnego Koła 

Carritas włączyły się one do Akcji Włóczkersi. Wykonały kilkadziesiąt 

pięknych czapek i podjęły się niezwykle ciężkiego zadania - nauczenia naszych 

uczniów robienia na drutach.  

Spotkaniem chcieliśmy podziękować pani prezes fundacji za stworzenie nam 

okazji do włączenia się w działania wolontariacie, które nauczyły nas 

bezinteresowności.  

W ramach podziękowania uczennice z naszej szkoły przygotowały wspaniałą 

część artystyczną. Na scenie wystąpiła Zosia Polh z utworem Stanisława Sojki 

Tolerancja, Maja Kilian z utworem Wracam do domu i Agata Nowicka z 

utworem Narysuję dla Ciebie Aniołka. 

Wolontariat jest piękny i potrzebny, a tym spotkaniem udowodniliśmy, że w 

naszej szkole jest dużo osób, dla których czystą przyjemnością jest sprawiać 

komuś potrzebującemu radość. 

 

 

76. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE ŻYDOWSKIM 

 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie  po raz piąty włączyli się 

do akcji społeczno-edukacyjnej ”Żonkile”  organizowanej przez Muzeum 

Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Akcja „Żonkile” ma na celu 

rozpowszechnienie wiedzy na temat Powstania w Getcie Warszawskim i 

wspólnym upamiętnieniu jego bohaterów. Ma przypominać o heroicznym 

Powstaniu i o likwidacji warszawskiego getta, która niemalże położyła kres 

istnieniu społeczności warszawskich Żydów. Żonkile symbolizują naszą pamięć, 

o tych którzy zginęli w 1943 roku, w walce o godność ludzką. 
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Dnia 8 maja 2019 roku w stołówce szkolnej odbyło się dla uczniów trzecich klas 

gimnazjum i ósmych klas szkoły podstawowej spotkanie, podczas  którego 

wychowankowie wraz z nauczycielami obejrzeli dwie prezentacje  

przygotowane przez panią Beatę Buchwald – wicedyrektora szkoły i 

nauczyciela historii. Pierwsza dotyczyła warunków życia w getcie 

warszawskim, druga przedstawiała sylwetki Sprawiedliwych z Wielkopolski. 

Ponadto wspólnie obejrzano film „Teofila Silberring – Żeby pamięć nie umarła” 

będący wspomnieniem wyjątkowej historii opowiedzianej przez kobietę, która 

nigdy nie upuściła Krakowa. Pani Silberring pamięta dokładnie adresy i numery 

domów w swojej okolicy, m.in. szkoły i kościoła, do którego chodziła w 

niedzielę ze swoją guwernantką. W 1939 roku wygodne, dostatnie życie 

zmieniło się w piekło i cierpienie. 

Pani Danuta Białas przybliżyła postać Marka Edelmana, zapoznając 

zebranych z cytatami, i poglądami jednego z przywódców powstania w getcie 

warszawskim, kawalera Orderu Orła Białego. Scenografię stanowiła wystawa 

zdjęć i fotogramów z getta warszawskiego, którą przygotowała uczennica klasy 

5d Zosia Brzozowska. Następnie delegacja wolontariuszy złożyła bukiet żółtych 

żonkili na żydowskim cmentarzu w Mosinie, oddając hołd pomordowanym. 

W imieniu organizatorów  

 Danuta Białas 
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Wyjazd do Chalina 
 

Dnia 1 kwietnia, czterech uczniów naszej szkoły: 

Natalia Marcinowska, Julia Piątek, Hubert 

Węclewski i Patryk Czaplejewicz, wraz z panią 

Danutą Białas mieli przyjemność pojechać na 

wycieczkę edukacyjną do Ośrodka Edukacji 

Przyrodniczej w Chalinie, znajdującego się niedaleko 

Sierakowa.  Była to dla uczniów nagroda za przejście 

do etapu wojewódzkiego w Konkursie o Parkach 

Krajobrazowych Wielkopolski.  

Chalin jest malowniczą wsią, położoną na terenie  

Julia 
Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się tam  dworek, który został 

zbudowany ok. połowy XIX wieku dla ówczesnego właściciela wsi, jak również 

działacza niepodległościowego Apolinarego Kurnatowskiego. Rozbudowany 

został prawdopodobnie na początku XX wieku. Najnowsze badania 

potwierdzają, że dwór w swych zrębach sięga początków XVII wieku.  

Delegacja naszej szkoły, określana jako Rogaliński Park Krajobrazowy, razem z 

innymi grupami, w ciągu trzech dni, spędzili czas na różnorakich zajęciach, od 

zwiedzania muzeów, aż po lekcje astronomii. Zwiedzali również Zamek 

Opalińskich, znajdujący się w Sierakowie. Ośrodek dysponuje także 

obserwatorium astronomicznym otwartym od 2017 roku. Służyć ma edukacji 

dzieci i młodzieży, otwartym imprezom astronomicznym i badaniom 

naukowym. Posiada 

zdalnie sterowany 

teleskop do 

astrofotografii, zestaw 

innych teleskopów i 

ręcznie sterowany 

teleskop Newtona. 

Oprócz tego, 

zorganizowane były 

również gry o 

terenoznawstwie, gdzie 

wszyscy mogli 

wykazać się swoimi 

umiejętnościami 

posługiwania się mapą oraz odnajdywania się w terenie.  

Wszyscy uczestnicy uznali wyjazd za udany, wrócili wyposażeni w nowe 

wiadomości i  niezapomniane wrażenia.  
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Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 maja 2019 odbyła się XX edycja rajdu: Śladami historii 

Rzeczypospolitej Mosińskiej. W rajdzie uczestniczyło 300 uczniów i 

opiekunów. 13 klas zameldowało się na mecie rajdu, w tym osiem klas z 

„Dwójki”, który przebiegał pod hasłem: „Ziemia to mój raj, więc o niego 

dbam”. Każda drużyna wędrowała na metę rajdu  trasą dostosowaną do wieku 

uczestników. Po drodze drużyny rozwiązywały zadania rajdowe związane z 

hasłem rajdu. Na mecie  poszczególne drużyny prezentowały w dowolnej 

interpretacji  tekst związany z ochroną planety Ziemi oraz prezentowali 

ekologiczne hasła. Poradzili sobie z tym zadaniem bardzo dobrze, wykazali się 

dużą pomysłowością i  kreatywnością. Dziękujemy Drodzy Uczniowie ! 

Jedno z zadań dla uczniów starszych klas związane było ze Światowym 

Strajkiem dla Klimatu (24 maja), należało ułożyć 3 hasła do wykorzystania w 

szkole w czasie strajku. Oto niektóre z nich: „Śmieci mniej, Ziemi lżej”, „Nie 

ma planety B” ,” Nie pal śmieci, trujesz dzieci”, „Szanuj zieleń ponad wszystko, 

bo to Twoje środowisko”. 

Uczestnicy rajdu otrzymali na mecie smycze rajdowe, smaczną grochówkę 

oraz dyplomy uczestnictwa. Zwycięskie zespoły otrzymały puchar Burmistrza 

Mosiny, nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.  
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Wyniki rywalizacji: 
 W grupie klas IV – VI; 

 •I miejsce – klasa 4D SP2, wych. Ewa Buksalewicz – Moskal, 

 •II miejsce – klasa 5C SP2, wych. Arleta Dąbrowska-Tatarynowicz, 

 •III miejsce – Kółko Historyczne „Z miłości do przeszłości”-op. Monika 

Andrzejewska, 

W grupie klas VII – klasy gimnazjum;  

•I miejsce – klasa VII SP Pecna, wych. Marzena Krasuska, 

 •II miejsce – klasa VIIIC SP1, wych. Ewa Młody, 

 •III klasa VIIIC SP2, wych. Bernadetta Marczak. 

 Od wielu lat, szkoła językowa „Leader School” z Mosiny nagradza 

uczestniczące w rajdzie zespoły, tak było i w tym roku. Każdy zwycięski zespół 

otrzymał bezpłatne karnety na miesięczny udział w nauce języka obcego. 

Uczniowie klasy VIII c ze Szkoły Podstawowej nr 2 przeprowadzili dla 

uczestników rajdu konkursy sportowe na mecie. Dziękujemy za okazaną pomoc. 

Rajd otrzymał wsparcie finansowe Gminy Mosina. Dziękujemy uczniom i 

opiekunom za udział w rajdzie i już dzisiaj zapraszamy na następną edycję. Do 

zobaczenia za rok ! 

Danuta Białas 
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KĄCIK SPORTOWY 
WSPANIAŁE ROZPOCZĘCIE SEZONU 
PRZEZ UKS MUSZKIETER MOSINA   
Niedawno, w Tarnowie Podgórnym, zostały rozegrane 

Mistrzostwa Okręgu Juniorów Młodszych w szpadzie. 

Reprezentanci klubu UKS MUSZKIETER MOSINA z 

naszej szkoły (Aleksandra Lange, Zofia Lachowicz, 

Agata Nowicka, Mikołaj Miedziak i Hubert Kubiak) 

wywalczyli bardzo wysokie miejsca.  

 

Aleksandra 

 

Agata Nowicka zdobyła 9 miejsce, Aleksandra Lange, Mikołaj Miedziak i  

Huber Kubiak wywalczyli brązowe medale, a Zofia Lachowicz zdobyła tytuł 

Mistrzyni Okręgu Juniorów Młodszych, pokonując w finale bardzo dobrą 

zawodniczkę ze Śremu.  

W dniach 21-25 marca 2019 roku do Wrocławia zawitały międzynarodowe 

ekipy szermiercze. Stolica Dolnego Śląska na 42. Międzynarodowym Turnieju 

Challenge Wratislavia gościła reprezentacje 41 państw. We wrocławskiej Hali 

Orbita, młodzi szermierze do lat 15 stoczą walki w szpadzie, florecie i szabli. 

 Po raz kolejny udział w tym prestiżowym turnieju zaznaczyli szpadziści z 

UKS Muszkieter Mosina. Szpadę dziewcząt reprezentowały: Zofia Lachowicz, 

Aleksandra Lange i Agata Nowicka. Jedynie Oli Lange udało się opuścić fazę 

grupową.  

 Aleksandra Lange, Mikołaj Miedziak i Huber Kubiak wywalczyli brązowe 

medale, a Zofia Lachowicz zdobyła tytuł Mistrzyni Okręgu Juniorów 

Młodszych, pokonując w finale bardzo dobrą zawodniczkę ze Śremu.  

Gratulujemy zawodnikom i życzymy kolejnych sukcesów.    
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Wakacyjne  słówka 
Koniec roku zarówno jak i wakacje zbliżają się do nas 

wielkimi krokami. Postanowiłam przygotować dla was 

listę słówek, które mogą wam się przydać na 

wakacjach za granicą. 

  

backpacking – wędrówka z plecakiem 

barbecue – grill 

bathing suit – kostium kąpielowy 

beach – plaża 

campfire/ bonfire – ognisko 

 

    Karolina 
canoeing – kajakarstwo 

cool off – ochłodzić się 

diving – nurkowanie 

fan – wentylator 

firefly – świetlik 

 

 

 

 

fishing rod – wędka 

flip-flops – klapki japonki 

hiking – piesza wycieczka 

holidaymaker – urlopowicz 

humidity – wilgotność 

ice pop/ popsicle – lody na patyku 

jet ski – skuter wodny 

life guard – ratownik wodny 

mosquito net – moskitiera 
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outing – wycieczka, wypad 

peak season – szczyt sezonu 

pebbly beach – kamienista plaża 

rafting – spływ pontonem górską rzeką 

resort – kurort 

sailing – żeglarstwo 

sandcastle – zamek z piasku 

sandy beach – piaszczysta plaża 

scrocher – skwarny dzień 

seashell – muszelka 

seashore – brzeg morski 

seaside – teren nadmorski 

shades – okulary przeciwsłoneczne 

sightseeing – zwiedzanie 

sleeping bag – śpiwór 

snorkelling – nurkowanie z rurką 

soak up the sun/ rays – chłonąć słońce 

stargaze – patrzeć w gwiazdy 

stifling – duszny  

summer solstice – letnie przesilenie 

sun lounger – leżak 

sunbathe – opalać się 

sunburn – oparzenie słoneczne 

sunscreen – krem z filtrem UV 

suntan – opalenizna 

suntan lotion – mleczko do opalania 

swimming pool – basen 

tank top – koszulka bez rękawów 

tent – namiot 

towel – ręcznik 

trail – trasa, szlak 

travel agency – biuro podróży 

trunks – kąpielówki 

water slide – zjeżdżalnia 

wave – fala 
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Mikołaj 
 

Jak się nazywa najpiękniejszy most w Anglii? 

The most beautiful. 

Pani, wskazując palcem, pyta studenta fizyki: 

– Czy w tym kierunku dojdę do dworca PKP? 

Student fizyki odpowiada: 

– Tak, w tym kierunku dojdzie pani do dworca. 

Staruszka podziękowała i poszła, a student fizyki zaśmiał się pod nosem… 

kierunek dobry ale zwrot przeciwny. 

Jak się nazywa twarz matematyka? 

Oblicze! 

Co robią transformersi po imprezie?  

-składają się na taksówkę 
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