
 

 

DWÓJECZKA 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 

Nr 1     październik    2019/2020 

 

  

Drodzy Czytelnicy! 
Po blisko siedemnastu latach, wraz z wygaśnięciem gimnazjum, zakończyliśmy 

wydawanie „Głosu Gimnazjalisty”  

 

W tym miejscu pragnę podziękować Dyrekcji naszej szkoły za wsparcie 

i życzliwość okazywaną młodym dziennikarzom, a Zarządowi Gospodarczego 

Banku Spółdzielczego w Mosinie za dziesięcioletnią współpracę przy 

wydawaniu papierowej wersji gazety.  Za współpracę dziękuję także Mosińskiej 

Bibliotece Publicznej,  Pracownikom GCI w Mosinie oraz lokalnym gazetom, 

dzięki którym pasjonaci sztuki dziennikarskiej mieli możliwość publikowania 

swych tekstów nie tylko na łamach szkolnej gazetki.  

Na koniec dziękuję kolejnym zespołom uczniów gimnazjum, którzy w 

ciągu prawie 17 lat z niezwykłym zaangażowaniem i pasją tworzyli  swoją 

gimnazjalną gazetę. 

 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy nr „Dwójeczki”, która od tej pory 

będzie gazetką Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.     

Życzymy Wam przyjemnej lektury i liczymy na całoroczną współpracę . 

 

Opiekun szkolnej gazety 

 

Wiesława Szubarga 
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Z ogromną przyjemnością przedstawiam redakcję „Dwójeczki”. 
  

Jagoda Wolarczak 
 

Chodzę do klasy V b. Kocham zwierzęta i swoich 

najbliższych. Interesuję się jazdą konną.  Swoje 

pasje i   pomysły realizuję z zapałem i uporem. 

Czasami jestem szalona, ale zawsze otwarta na 

potrzeby innych. W „Dwójeczce” będę pisała 

artykuły o ważnych rocznicach, wydarzeniach. 

 

 

 

 

 

  

Jagoda  Łagodzińska 
Jestem uczennicą klasy V b. Lubię zwierzęta, 

bardzo chętnie się nimi opiekuję. Latem 

uwielbiam spędzać czas nad morzem, 

natomiast zimą bardzo chętnie jeżdżę na 

nartach 😊 

 

 

 

 

 

 

 

Krystian Chodacki 
Mam 10 lat i jestem uczniem klasy V b. Interesuję 

się piłką nożną i skokami narciarskimi. W wolnej 

chwili lubię grać na konsoli lub czytam książki. W 

gazecie będę zajmować się działem sportowym. 
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Iga Pawłowska 
Cześć! Jestem Iga. Mam 11 lat, jestem uczennicą 

klasy VI D. Jestem osobą o niespożytej energii, 

dlatego moje hobby to jazda na rolkach, pływanie i 

gra w siatkówkę. W wolnym czasie czytam książki 

oraz  gram w gry planszowe. Kocham zwierzęta, a 

zwłaszcza psy maltańczyki 😊 

W gazecie będę umieszczać artykuły o kulinariach. 

Smacznego! 

 

 

 

Zofia Brzozowska 
Uczennica klasy VI d, zakochana w książkach, 

miłośniczka kryminałów, ciepłych kocy, 

podróży i  klocków Lego. W wolnym czasie 

uczę się języka hiszpańskiego.   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Justyna Kasprzak 
Mam 11 lat i chodzę do klasy 6d. Lubię jeździć na 

rolkach, grać w siatkówkę, czytać książki i rysować. 

Moim hobby jest gra w ping-ponga. Mam kota oraz 

świnkę morską. W wolnym czasie gram w 

planszówki i   Minecrafta. 
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Konkurs na tytuł szkolnej gazetki zakończony! 
 

We wrześniu w naszej szkole odbył się konkurs dla 

uczniów klas V-VIII na nowy tytuł gazety szkolnej, 

która zastąpić ma wydawany prze niemal 

siedemnaście lat „Głos Gimnazjalisty”. Konkurs 

trwał od 17-  23.09. 2019r. i cieszył się ogromnym 

zainteresowaniem. Pomysłów było dużo, komisja 

oceniająca tytuły miała   trudny  wybór. Wybrano 

pięć tytułów, na które można było głosować do 1 

października na   stronie internetowej szkoły: 

 

 

Jagoda - redaktor 

 

1. „Szkolne Wieści”  - Filip Dygowski kl. Va 

2. „Dwójeczka” - Zofia Zawartowska kl. Vc 

3. „Echo Dwójki” -  Magdalena Łopusińska kl. VIc 

4. „Szkolniak” - Igor Neyman kl. VId 

5. „ABC Dwójki” - Justyna Kasprzak kl. VId 

Reakcja nowej gazety z niecierpliwością czekała na wyniki konkursu 😊. 

Najwięcej głosów otrzymał tytuł "Dwójeczka"  Zofii Zawartowskiej z kl. Vc. 

Zwyciężczyni otrzymała nagrodę rzeczową.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Na zdjęciu Zosia Zawartowska 
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PAMIĘTNY  DZIEŃ 1939 ROKU 
 

1 września obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II 

Wojny Światowej, która   okazała się najkrwawszym i 

najtragiczniejszym konfliktem zbrojnym w historii 

świata. Konflikt ten pochłonął on ok. 55 milionów ofiar, 

a zaczął się w Polsce. Wrogo nastawieni do nas Niemcy 

zaatakowali wtedy nasz kraj. Polacy nie mogąc 

doczekać się reakcji ze strony swoich przyjaciół, przez 

długi czas musieli samodzielnie stawiać opór 

agresorowi. 

 

 

Jagoda - redaktor 

 

O godzinie 4:45, niemiecki najeźdźca zaczął ostrzeliwać pozycje na 

położonym w Gdańsku półwyspie Westerplatte. Pierwsze strzały padły z 

pancernika Schleswig-Holstein.  

We wrześniu 1939 r. nie tylko Niemcy zaatakowali nasz kraj. 17 września 

wróg nadszedł też z drugiej strony. Żołnierze ze Związku Radzieckiego, 

działając na mocy umowy podpisanej wcześniej z Niemcami, również napadli 

na Polskę, zadając nam cios w plecy. 

Polacy nigdy nie poddali się i z wielką ofiarnością walczyli o Wolną 

Polskę. Stworzyli największą tajną armię na świecie - Armię Krajową. To 

polscy naukowcy złamali kod Enigmy, niemieckiego urządzenia szyfrującego, a 

polscy piloci z Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii walczyli w tzw. 

„Bitwie o Anglię” i uznawani byli powszechnie za jednych z najlepszych 

pilotów na świecie. 

Dzięki bohaterskiej postawie Polaków, którzy dysponowali zdecydowanie 

mniejszymi siłami niż wróg, Westerplatte pozostało niezdobyte przez siedem 

dni. Obrona Westerplatte przez polskich żołnierzy pozostaje jednym z 

najbardziej bohaterskich wyczynów, które miały miejsce w czasie II wojny 

światowej.  

Pomimo tego, że twierdza była przygotowana, by stawiać opór przez 6-12 

godzin, nasi rodacy, odpierając atak najeźdźcy przez tydzień, dokonali rzeczy – 

wydawałoby się – niemożliwej. 

Wspaniałą postawą wsławili się też nasi rodacy, którzy podjęli się obrony 

Poczty Polskiej. Tego samego dnia, którego zaatakowane zostało Westerplatte, 

Niemcy postanowili napaść też na najważniejszy polski urząd w Gdańsku. 

Ponad 180 znakomicie uzbrojonych przedstawicieli oddziałów wroga postawiło 

sobie za cel zniszczenie symbolu polskości. Niemcy nie spodziewali się, że 

najpierw przyjdzie im się zmierzyć z polskimi patriotami, którzy gotowi byli 
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poświęcić życie za ojczyznę. 55 pracowników Poczty Polskiej, pomimo tego, że 

miało bardzo słabe uzbrojenie, dało popalić najeźdźcy i dzielnie broniło urzędu 

do samego wieczora. 

 

AKTUALNOŚCI Z DWÓJECZKI 

 

Już od 2 września, kiedy to miało miejsce 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 nasza 

szkoła tętni życiem i … pomysłami.  

Pierwsze tygodnie nowego roku, to czas 

organizacyjny, ustalenie szkolnych i klasowych zasad 

oraz zapoznanie się z nauczycielami, którzy dołączyli 

do naszej społeczności lub którzy wcześniej nas nie  

   Zosia - redaktor 

uczyli. Jest to też już czas pierwszych sprawdzianów, kartkówek, ale 

i ciekawych wydarzeń, spotkań, wyjazdów oraz konkursów. 

Najważniejsze dla nas redaktorów – wrześniowe wydarzenie - to konkurs 

dla uczniów klas V – VIII na tytuł szkolnej gazetki. Gazeta powstaje w miejsce 

„Głosu Gimnazjalisty”,  który po blisko siedemnastu latach kończy działalność, 

co jest konsekwencją wygaśnięcia gimnazjum. Poloniści przyjęli wiele 

ciekawych i czasami zaskakujących propozycji tytułów. Zwyciężczynią 

konkursu została Zosia Zawartowska z klasy Vc, której propozycja -  

„Dwójeczka” wygrała w głosowaniu internautów. Od tej chwili „Dwójeczka” to 

tytuł gazety Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie. 

Uczniowie naszej szkoły już w pierwszym tygodniu września wspólnie z 

nauczycielem j. polskiego Panią Anną Chilczuk - Bech włączyli się do akcji 

społecznej „Narodowe Czytanie”, przeprowadzonej na terenie całego kraju. 

Wydarzenie to  zainicjował w 2012 roku prezydent Polski Bronisław 

Komorowski. Na terenie naszej Gminy akcję Narodowego Czytania 

zorganizowali pracownicy Mosińskiej Biblioteki Publicznej. W tegorocznym 
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Narodowym czytaniu wzięli udział uczniowie 

klasy 8a, którzy mieli okazję przeczytać 

fragment jednej z ośmiu nowel 

zaproponowanych do czytania w tegorocznej 

ósmej edycji akcji. 

 

 

 

 

W połowie września uczniowie klasy IIa oraz Ic przeżyli niesamowitą 

telewizyjną 

przygodę. Wzięli 

bowiem udział w 

nagraniu Prognozy 

Pogody dla 

programu Dzień 

Dobry TVN.  

Pan Bartosz 

Jędrzejczak 

zaprosił najmłodszych uczniów naszej szkoły w okolice drewnianej wieży 

widokowej w Mosinie. W swoim programie zachęcał do spacerów i 

organizowania lekcji przyrodniczych poza murami szkoły. Jedną z takich lekcji 

przygotowały Panie: Jolanta Wiesner i Kinga Tubis. Po nagraniu programu, 

dzieci zostały reporterami, zadawały pytania Panu Bartkowi i miały również  

możliwość obejrzenia wozu transmisyjnego TVN. To było super przeżycie 
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We wrześniu uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody 

Międzynarodowego Dnia 

Kropki - święta 

kreatywności uczniowskiej. 

W poniedziałek 16 

września w szkole pojawił 

się graficzny znak kropki, 

który w symboliczny 

sposób sygnalizował, iż w 

szkole promujemy 

kreatywność. Do inicjatorek obchodów szkolnych – nauczycieli matematyki p. 

Marzeny Kasprzak i p. Joanny Konary dołączyło wielu nauczycieli. 

Przygotowane zostały plakaty, zadania, znaczki - naklejki i pomysły na 

rozwijanie na lekcjach kreatywności uczniów. 

W połowie września uczniów klas Ib i IIIb Szkoły Podstawowej nr 2 

odwiedzili wyjątkowi goście – aktorki Teatru Animacji w Poznaniu. Panie 

przyjechały na zaproszenie pani Kingi Wośkowiak, szkolnej koordynatorki 

projektu „Uczmy się razem żyć”. Cel projektu to popularyzacja edukacji 

włączającej, zakładającej integrację dzieci i młodzieży z różnymi 

niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych. Uczniowie wzięli udział 

w wyjątkowych warsztatach zorganizowanych przez Wielkopolskie Forum 

Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami. Pierwszo- i trzecioklasiści 

wykazali się podczas warsztatów niezwykłą pomysłowością i empatią, ale 

przede wszystkim uświadomili sobie, z jakimi  ograniczeniami muszą się 

mierzyć osoby z niepełnosprawnościami. Pokazali, że są otwarci na każdego 

człowieka i tak naprawdę nie ma dla nich znaczenia, czy ktoś jest w pełni 

zdrowy, czy ma jakieś niepełnosprawności, bowiem najważniejsza jest 

osobowość drugiego człowieka. 
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W ostatnim tygodniu września uczniowie z klas II a i III b na zaproszenie 

Biblioteki Publicznej w Mosinie uczestniczyli w spotkaniu autorskim z 

pisarzem, poetą, kompozytorem, piosenkarzem, psychoterapeutą oraz członkiem 

zespołu terapeutyczno-badawczego Fundacji „A kogo?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie - Panem Tomaszem Szwedem Pan 

Tomasz jest autorem książek dla dzieci z cyklu Klinika Małych Zwierząt w 

Leśnej Górce. Opowiadają one o lekarzach i ich pacjentach, o radościach, 

smutkach, niezwykłych przygodach zwierzątek o miłych pyszczkach, miękkich 

futerkach i barwnych piórkach. Ważnym elementem tego spotkania była 

muzyka i śpiew. Pan Tomasz śpiewał wesołe piosenki o zwierzętach, w czym 

ochoczo pomagali mu nasi uczniowie.  
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INNE WYDARZENIA 

Z miłości do zwierząt 

Świetlica szkolna, wzorem lat ubiegłych organizuje zbiórkę karmy dla 

bezdomnych piesków. Karmę można wkładać do kosza, przed świetlicą, do dnia 

25 października 

 Wymiana polsko – niemiecka. 

Już niebawem, w dniach 20. – 25. października 2019 w ramach współpracy 

partnerskiej z gminą Seelze po raz kolejny odbędzie się wymiana polsko – 

niemiecka. Młodzież naszej szkoły wyjedzie do Seelze. Uczniowie zamieszkają 

u rodzin, w programie przewidziane są wspólne wycieczki, projekty, zwiedzanie 

Seelze oraz Hanoweru, zajęcia sportowe, udział w kilku lekcjach. Wymiana 

przewidziana jest dla klas 7 i 8 SP. Zgody na udział w projekcie można odbierać 

u pań Kingi Wośkowiak i Joanny Szajek. 

Warsztaty językowo – kulturowe 

Ponadto, do dnia 11 października osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć 

wyjazdu na warsztaty językowo – kulturowe, które będą miały miejsce w 

Londynie w dniach 22.03.- 28.03.2020r. Zgłoszenia przyjmuje Pani Natalia 

Stachowiak.  

Rywalizacja w czytelnictwie 

Wszystkim uczniom przypominamy, iż jak co roku od początku 

października rozpoczynamy w naszej szkole rywalizację w czytelnictwie między 

klasami II-VIII. Zapraszamy do szkolnej biblioteki częściej! Na zakończenie 

pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego ogłoszone zostaną wyniki. 

Rywalizacja odbywa się pomiędzy klasami na tym samym poziomie, a zwycięży 

ta klasa, w której na koniec maja średnia liczba książek przypadająca na jednego 

ucznia będzie najwyższa. Oczywiście wyniki potyczek międzyklasowych są 

wprost proporcjonalne do czytelnictwa indywidualnego. Miłośnicy czytania, 
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inaczej „Pożeracze książek”, zostaną na koniec roku szkolnego nagrodzeni 

punktami do sprawowania i niespodzianką.  

       Zebrane ze strony internetowej SP2 

 

     KONKURSY 

Konkursy świetlicy  

 „Wiersz o wakacjach”  

I miejsce  

Dominika Zienterska klasaV a, Jagoda Wolarczak klasa V b 

II miejsce 

 Zofia Perz klasa I b, Jakub Perz klasa Va , Zuzanna Idziak klasa V b, Paula 

Konieczna   klasa VI d 

 

Przed nami jeszcze? 

„Ptaki chronione w Polsce”. Prace należało dostarczyć  Pani wicedyrektor A. 

Wituckiej - Piskorskiej do dnia 1 października br. 

Konkurs plastyczny: „Drzewo – mój przyjaciel”. Prace można oddawać w 

świetlicy do 10 października.  

Uczniów klas IV-VIII zapraszamy do udziału w XIX Powiatowym Konkursie 

Recytatorskim: „Wpisani w historię” z okazji Święta Niepodległości. Temat 

tegorocznej edycji konkursu brzmi: „Miłość niejedno ma imię”. Etap szkolny 

konkursu odbędzie się 15.10.2019 r.  

 

Redakcja 
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JESIENNA ZUPA DYNIOWA Z NUTĄ 

IMBIRU I KOKOSA 

Składniki na 2-4 porcje: 

* 1 mała dynia, np. hokkaido 

* 2 średnie marchewki 

* 1 duża cebula 

* 4 ząbki czosnku 

* ½ szklanki mleka kokosowego 

* 2-3 cm świeżego kłącza imbiru 

* 1 łyżeczka curry 

* ½ łyżeczki kurkumy  

* olej kokosowy do smażenia 

*sól morska lub himalajska pestki dyni 

* szczypta cynamonu ( opcjonalnie ) 

Przygotowanie: 

Rozgrzej piekarnik do temp. 180 stopni C. Dynię umyj, usuń gniazdo nasienne, 

a jeśli to inny gatunek niż hokkaido, obierz ją ze 

skóry. Pokrój dynię w kostkę, wyłóż na pergamin, 

dopraw delikatnie solą i piecz około 15 min. 

Możesz również ugotować ją na parze. 

Marchewkę umyj, obierz i pokrój w kostkę. W 

garnku rozgrzej tłuszcz, wrzuć posiekaną w piórka 

cebulę. Dodaj przyprawy i smaż na wolnym ogniu 

około 3 min. Następnie wrzuć dynię, marchewkę, 

uzupełnij wodą ( około 5 cm. Poniżej poziomu 

dyni ) i dopraw solą do smaku. Gotuj około 15 

min. Wlej mleko kokosowe i gotuj jeszcze 5 min. 

na delikatnym ogniu Zmiksuj, spróbuj i dopraw w razie potrzeby. Podawaj 

udekorowaną pestkami. Serwuj z pestkami dyni oraz szczyptą cynamonu. 

Smacznego! 
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KRZYŻÓWKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justyna - redaktor 

 

 
    1.             

     2.            

    3.             

  4.               

   5.              

    6.             

   7.              

    8.             

   9.              

    10.             

     11.            

 

1. Dowódca statku 

2. Początek dnia 

3. Łodyga trawy lub zboża 

4. Przeciwieństwo tyłu 

5. Największe państwo w Ameryce Południowej 

6. Kolorowe i pachnące w ogrodzie 
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7. Koło stołu albo biurka 

8. Jedna z czterech w roku 

9. Ogórek konserwowy 

10. Zespół, drużyna 

11. Czasem w smalcu 

KRZYŻÓWKA 7- literowa 

        1.  2.  3.         

        1.             

      1. 
      2.        

       
              

      2. 
3.              

       
              

      3. 
     4.         

       
   5.           

 

Litery w kolorowych polach z cyframi, przeczytane rzędami, utworzą 

rozwiązanie. 

Poziomo: 

1. Na ścianie szkolnej klasy 

2. Spowodował wypadek 

3. Siekierka 

Pionowo: 

 

1. Mały papierowy balon wypełniony gorącym powietrzem 

2. Sygnalizator kolejowy 

3Np. narciarski 
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Bardzo wcześnie jest jesień. Coraz wcześniej słońce 

Za jezioro z ołowiu w drżące spada trzciny. 

Dzień jest po to, by sennie płynęły godziny, 

A wieczór, by oglądać gwiazdy spadające. 

 

Jan Lechoń, Czerwone wino 

 

 

 

 

 

Redakcja: Zosia Brzozowska, Krystian Chodacki, Justyna Kasprzak, 

Jagoda Łagodzińaka,  Iga Pawłowska, Jagoda Wolarczak   

Opiekun: Wiesława Szubarga   


