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Aktualności Dwójeczki 
Sukcesy naszych uczniów w XX Ogólnopolskim Konkursie Arsenał Pamięci. 

Z wielką radością informuję, że nasi uczniowie po raz kolejny zostali laureatami 
Ogólnopolskiego Konkursu Arsenał Pamięci. W tym roku ten zaszczytny tytuł 
zdobyli następujący uczniowie: Zofia Pohl, Katarzyna Kozak oraz Jakub 
Masłowski. Praca Zofii Pohl Chociaż macie pruskie mundury, to biją w nich 
polskie serca-Rodzinna historia Powstańców Wielkopolskich zasłużyła na 
szczególne uznanie jury i została dodatkowo wyróżniona tytułem Primus inter 
pares. 
Gratuluję uczniom sukcesu i życzę kolejnych już w szkole ponadpodstawowej. 

Opiekun konkursu 

Beata Buchwald 

Wojewódzki Konkurs Literacki Moja mała Ojczyzna i Ja 
 
25 maja 2021 ogłoszono wyniki Wojewódzkiego Konkursu Literackiego Moja 
mała Ojczyzna i Ja dla uczniów klas 6, 7, 8 szkół podstawowych oraz uczniów 
szkół ponadpodstawowych Poznania i Wielkopolski. Konkurs zorganizowało IX 
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu. 
Uczniowie biorący udział w tym przedsiewzięciu, mieli wiele możliwości, jeżeli 
chodzi o wybór rodzaju literackiego,   bowiem napisać można było: 
opowiadanie, legendę, wiersz rozprawkę, reportaż, felieton odnoszący się do 
wydarzeń z najbliższej okolicy, wywiad z osobą związaną z regionem a także 
opisać ciekawe miejsce.  
Wśród laureatów konkursu znaleźli się uczniowie naszej szkoły, wykazując się, 
z jednej strony zdolnościami literackimi, z drugiej strony znajomością historii 
naszego regionu. 
 Szanowne jury uchwaliło następujący werdykt:  
Grand Prix otrzymała Zofia Pohl kl. VIII b za pracę zatytułowaną Historia 
Orła, który ocalił życie. Opiekun p. Anna Chilczuk Bech  
Literatura faktu: 
II miejsce Katarzyna Kozak uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie za 
pracę zatytułowaną Pamiątka rodzinna – Żywoty Świętych Pańskich  
III miejsce Magdalena Żerdzińska kl. VIII b za pracę zatytułowaną 
Najważniejsza pamiątka rodzinna w moim domu.  
Opiekun p.Anna Chilczuk – Bech 
 
Proza: 
I miejsce Urszula Lachowicz kl. VI c za pracę zatytułowaną Zaginięcie 
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Eleganta.  Opiekun.p. Wiesława Szubarga 
II miejsce Igor Klimek kl. VII c za pracę zatytułowaną Rowerem przez Mosinę 
i okolice. Opiekun p. Anna Chilczuk- Bech 
III miejsce Michalina Lange kl. VI c za pracę zatytułowaną Moja mała 
Ojczyzna i Ja. Opiekun p. Wiesława Szubarga 
Wyróżnienia: 
Jagoda Wolarczak kl. VI b za pracę zatytułowaną Zaczarowana studnia 
Napoleona. Opiekun p. Wiesława Szubarga 
Jędrzej Stiller VI c za pracę zatytułowaną Łyżka dziadka Wojtka. Opiekun p. 
Anna Chilczuk Bech 
Wydawnictwo Miejskie Posnania razem z Poznańskim Archiwum Historii 
Mówionej nagrodziło następujące osoby: 
Zofia Pohl, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie za pracę 
zatytułowaną Historia Orła, który ocalił życie. 
Katarzyna Kozak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie za pracę 
zatytułowaną Pamiątka rodzinna – Żywoty Świętych Pańskich 
wyróżnienia: 
Magdalena Żerdzińska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie za 
pracę zatytułowaną Najważniejsza pamiątka rodzinna w moim domu 
Gratulujemy sukcesu laureatom konkursu oraz ich opiekunom 

Wiesława Szubarga 

finał Wojewódzkiego Konkursu o gen. Józefie Rufinie Wybickim i 
  Polskich Symbolach Narodowych. 

 
W Muzeum Śremskim odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu o gen. Józefie 
Rufinie Wybickim i Polskich Symbolach Narodowych. Finalistkami, które 
zakwalifikowały się z naszej szkoły do tego etapu były Urszula Lachowicz z 
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klasy VIc i Jagoda Wolarczak z klasy VIb. Dziewczęta zaprzyjaźniały się z J. 
Wybickim i zgłębiały zagadnienia związane z symbolami narodowymi już od 
początku marca. Oprócz wiedzy są dziś bogatsze o nowe doświadczenia w 
konkursie, w którym nasza szkoła brała udział pierwszy raz. Nie było łatwo, 
pytania konkursowe były bardzo szczegółowe. Tym bardziej cieszy, że Jagoda 
zajęła II miejsce stając się jednocześnie laureatką konkursu wojewódzkiego! 
Gratulujemy! Obu uczennicom dziękujemy za podjętą pracę i godne 
reprezentowanie naszej szkoły. 

 
Małgorzata Szeszko 

 
XIX Gminny Przegląd Piosenki 
 

 
 
XIX Gminny Przegląd Piosenki dla uczniów szkół z Gminy Mosina za nami. 
Muzycznych wrażeń i emocji było mnóstwo. Młodszym i nieco starszym 
wokalistom towarzyszyli ich koledzy i sceniczna trema, ale przy wsparciu 
nauczycieli, wszyscy uczestnicy zaprezentowali wybrane przez siebie utwory na 
wysokim poziomie. 

Główny cel, który sobie postawił  organizator tego przedsięwzięcia to: 
rozbudzenie chęci śpiewania dzieci i młodzieży Gminy Mosina oraz 
obdarowywanie  artystycznymi wrażeniami innych uczniów. 
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Członkowie jury w składzie: p. Dyrektor Alicja Trybus, p. Kierownik Referatu 
Oświaty i Sportu Gminy Mosina – Anna Balcerek-Kałek, p. Koordynator do 
sprawa mediów Gminy Mosina Joanna Nowaczyk mieli niełatwe zadanie do 
wykonania. 

Jury oceniało dobór piosenki, zgodność z akompaniamentem, wyraz 
artystyczny, muzykalność i warunki głosowe młodych piosenkarzy. Po 
wysłuchaniu 30 piosenek wyłoniono laureatów. 

Kategoria klasy I-III szkół podstawowych – soliści: 
I miejsce: Justyna Lossy  (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie) 
II miejsce: Emilia Szulakiewicz (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie) 
III miejsce: Dorota Stasiak (Szkoła Podstawowa w Czapurach) 
III miejsce: Krzysztof Kowalczykiewicz  (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie). 
  

Kategoria klasy I-III szkół podstawowych – zespół: 
I miejsce: Lena Czeszyńska, Michalina Sobek, Malwina Dobrzańska, 
Katarzyna  Wilczak  (Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie) 
II miejsce: Lena Maćkowiak, Emilia Szulakiewicz, Zosia Stypińska, 
Martyna Górna,          
III miejsce: Milena Jarmuszczak, Tamara Plewińska, Oliwia Przybylska, 
Liliana Sudoł, Lila Maćkowiak (Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie). 
 
Kategoria klasy IV-VI szkół podstawowych – soliści: 
I miejsce: Jakub Wiśniewski (Szkoła Podstawowa w Czapurach) 
II miejsce: Martyna Kilian (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie) 
II miejsce: Oliwia Anna Ptaszyńska (Szkoła Podstawowa w Pecnej) 
III miejsce: Liliana Dengusiak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie) 
III miejsce: Klara Szmigielska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie). 
III miejsce: Gabriela Banach (Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie). 
  

Kategoria klasy IV-VI  szkół podstawowych – zespół: 
I miejsce:Faustyna Tomczak, Maria Rudnicka (Zespół Szkoły Podstawowej 
nr 2  w Mosinie) 
II miejsce: Michalina Lange, Urszula Lachowicz (Zespół Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Mosinie). 
  

Kategoria klasy VII, VIII szkół podstawowych – soliści: 
I miejsce: Adrianna Płończak (Szkoła Podstawowa w Krośnie) 
II miejsce: Jagoda Markiewicz (Szkoła Podstawowa w Pecnej) 
II miejsce: Zuzanna Przybył (Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie) 
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III miejsce: Emilia Siepa (Szkoła Podstawowa w Czapurach) 
III miejsce: Julia Osiowy (Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie). 
 
Kategoria zespoły – szkoły podstawowe klas VII, VIII – brak zgłoszeń 

          Paweł Szukalski 

“Zaczytana szkoła”- daj się ponieść niesamowitym literackim 
historiom! Wspólnie zakochajmy się w czytaniu!!! 

W maju nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu pt. „Zaczytana szkoła”. 
Nauczyciele poloniści i nauczyciele bibliotekarze wspólnie z Wami Uczniami 
chcą kolejny raz pokazać, że czytanie jest świetną formą spędzania wolnego 
czasu. Projekt zaczynamy już teraz, przed wakacjami, a skończymy w 
listopadzie w przyszłym roku szkolnym. 

Dlaczego teraz? Przecież niedługo wakacje???!!! 

Odpowiedź jest prosta: wakacje to najlepszy czas na zaczytanie! Nie wierzycie? 
Sięgnijcie po książki, czytajcie, wymieniajcie się ciekawymi tytułami i 
przygotujcie się do powakacyjnych wyzwań konkursowych! 

Jakie będą zadania w “Zaczytanej szkole”? 

1. Zaprojektowanie żywej okładki swojej ulubionej książki. 

2. Przygotowanie krótkiego komiksu na dowolny temat. 

3. „Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego 
zakończenia wybranej książki/opowiadania. 

4.Szkolny konkurs plastyczny pt. Zaczytana szkoła”. 

Regulaminy konkursów będą ukazywać się systematycznie na stronie 
internetowej szkoły, udostępnią je Wam nauczyciele poloniści i nauczyciele 
bibliotekarze. 

Już podczas wakacji można pomyśleć o realizacji zadań konkursowych!Gorąco 
Was do tego zachęcamy! 

Gdzie szukać ciekawych książek? Pędźcie do szkolnej biblioteki! Nauczyciele 
bibliotekarze niecierpliwie na Was czekają z niezwykłymi czytelniczymi 
propozycjami. Możecie wypożyczyć książki na wakacje i delektować się 
milionem fantastycznych przygód. Co wybierzecie? Jakich autorów i bohaterów 
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pokochacie? To już tylko zależy od Was. Zapraszamy wszystkich uczniów – 
dużych i małych do udziału w projekcie “Zaczytana szkoła”. 

M. Pruszkowska napisała:”Są książki, które się czyta. Są książki, które się 
pochłania. Są książki, które pochłaniają czytającego.” – życzymy Wam, by 
książki Was pochłonęły!:) 

Anna Chilczuk-Bech 

Wakacyjne wędrowanie 
 
 
 

Dokąd warto pojechać -GRECJA 
 

Już niedługo wymarzone wakacje! Z tego powodu chcę 
zaproponować miejsce, które warto zobaczyć. Ci  co lubią 
upały i kąpiele w morzu   mogą pojechać np. do Grecji.  

Grecja to piękny kraj położony w południowo-
wschodniej części Europy. Jest tam wiele miejsc do 
zobaczenia jak np. Akropol ateński, Meteory, Partenon, 
Muzeum Akropolu w Atenach, Mykeny oraz wiele innych. 

Warto zwiedzić Ateny.   Punktem obowiązkowym jest 
Akropol-antyczne ruiny usytuowane na wzgórzu. 

Jagoda- redaktor 
Meteory to masyw skał piaskowca znajdujący w środkowej Grecji, w  

mieście Kalampaka. Wysokie na ponad 500 m n.p.m. pionowe skały, 
przypominające kształtem maczugi i szpikulce, to jedno z najbardziej 
niezwykłych terenów na świecie. 

Z kolei Santorini   jest wyspą wulkaniczną należącą do archipelagu 
Cykladów na Morzu Egejskim. Oryginalny kształt tej niewielkiej wysepki, 
pełnej poszarpanych i malowniczych klifów, jest wynikiem wybuchu wulkanu, 
który miał miejsce ok. 1600 r. p.n.e. 
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Zwierzyniec – tajemnicza i piękna 
część Roztocza 

 
Zbliżają się wakacje i pewnie większość z nas 

wie już, gdzie pojedzie, ale zapewne jest  jeszcze kilka 
osób, które tego nie wiedzą. Ja polecam wybrać się   
 
 
 

Jagoda – redaktor 
 
do Zwierzyńca. Leży on na Roztoczu, 
niedaleko Zamościa (ok. 30 km), 
blisko Szczebrzeszyna. Będąc tam 
warto przespacerować się po 
Zwierzyńczyku, czyli terenie 
parkowo-rekreacyjnym, który został 
bardzo ładnie odnowiony. Do 
najciekawszych miejsc należy 
osiemnastowieczny kościół na wyspie 
p.w. św. Jana Nepomucena, otoczony 
stawem pełnym ryb i kaczek. Na przepięknym dukcie okalającym staw 
znajdziecie wiele stoisk z pamiątkami i lokalnym rękodziełem oraz serwujące 
bardzo smaczne potrawy restauracje i knajpki. 
 

 
 

Idąc dalej, można dotrzeć do dawnego budynku Browaru Zwierzyniec. 
Jest tam wystawa opisująca historię browaru, który powstał z braku….piwa 
ważonego na modłę angielską. W czasie zwiedzania dowiecie się m.in. tego, że 
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wielu dyrektorów browaru było Anglikami. Od środy do niedzieli browar można 
zwiedzać z przewodnikiem.  
 

 
 

Przy pięknej pogodzie można przespacerować się na Bukową Górę. 
Znajduje się tam ścisły rezerwat, który ma pozostać nietknięty, dla kolejnych 
pokoleń. Nie wolno tam prowadzić ścinki drzew ani innych prac, które mogłyby 
teren ten w jakikolwiek sposób naruszyć. Dlatego właśnie znajdziecie tam 
powalone pnie drzew znajdujące się w różnych stopniach rozkładu. Można 
zauważyć, jak stopniowo zamieniają się w próchnicę i nawożą glebę. Ścieżka, 
która prowadzi na Bukową Górę, wyprowadzi nas poza obszar rezerwatu, 
wprost na piękny widok ukazujący malownicze wzgórza Roztocza. Stamtąd 
można wrócić do Zwierzyńca tą samą drogą lub czerwonym szlakiem 
prowadzącym wzdłuż szosy.  
 

 
Niemałą atrakcją są również Stawy Echo, na terenie których znajduje się 

kąpielisko, z najczystszą wodą, jaką kiedykolwiek widziałam. Do kąpieliska 
prowadzi drewniana kładka, położona w pięknym lesie, w którym można 
spotkać wiele dziko żyjących zwierząt. Plaża jest piaszczysta, tak samo jak dno 
stawu. Sam staw jest płytki i nadaje się do pływania i chlapania głównie dla 
dzieci. Teren ten stanowi świetne miejsce na spędzenie gorącego dnia. 
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W Zwierzyńcu znajdziecie prawdziwe zatrzęsienie wypożyczalni 

rowerowych. Do wypożyczenia są rowery różnych rozmiarów, takich jak: 
tandemy, ryksze oraz foteliki i przyczepki. W położonej niedaleko Floriance – 
leśnej osadzie, do której możecie wybrać się rowerami, bądź pieszo - 
znajdziecie ostoję konika polskiego. Jest to rasa pierwotna. Konie te kiedyś żyły 
dziko w naszych lasach. Są małe i zwinne oraz bardzo odporne na trudne 
warunki. Charakteryzuje je myszata sierść i brązowa pręga na grzbiecie. W ostoi 
możecie zobaczyć koniki oraz owce, które pasą się na łące. Należy też wejść do 
muzeum Parku Narodowego i zobaczyć ule, domki krasnoludków, tablice ze 
zdjęciami i wystawę multimedialną ze zwierzętami.  

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
Ze Zwierzyńca możecie popłynąć kajakiem, nawet do leżącego nieopodal 

Szczebrzeszyna (4 godz. kajakiem po rzece Wieprz). Przepływając będziecie 
podziwiać niezliczone gatunki 
ptaków, na które natraficie, jak i  
kaczki, które możecie karmić 
płynąc.  
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Warto również wybrać się na całodniową wycieczkę do Zamościa lub 

rowerem wzdłuż szlaku szumiących wodospadów. Atrakcji tam nie brakuje i z 
pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Nie zapomnijcie również spróbować 
lokalnych cebularzy. Ciekawe komu zasmakują? 
 

Kącik sportowy 
 

 
Spadochroniarstwo  

Spadochroniarstwo polega na wykonywaniu skoków 
ze spadochronem. Ocenia się element składowy 
skoku. Jest to dość nowy sport, w 
którym zwiększano  czasem trudność dyscypliny 
oraz  wprowadzano nowe.  
 Dyscypliny w spadochroniarstwie  to między 
innymi:  
 
  

Krystian - redaktor 
 
- akrobacja,  
- latanie na wing siucie,             .  
- para ski   
- dyscypliny artystyczne,  
- formacja na czaszach,  
- pilotowanie czaszami,  
-itd.  
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ŻARTY I ŻARCIKI	
 
     
 

 
 
 

Justyna – redaktor 
 
1. - Dlaczego ciągle spóźniasz się na lekcje? - pyta nauczycielka Jasia. 
- Bo nie mogę obudzić się na czas… 
- Nie masz budzika? 
- Mam, ale on dzwoni wtedy, kiedy śpię. 
 

2. Jasio pyta mamę: 
- Mamo? Ile jest w tubce pasty do zębów?  
- Nie mam pojęcia synku. 
- A ja wiem! Od telewizora do kanapy! 
 

3. Mama pyta synka: 
- Jasiu, jak się czujesz w nowej szkole? 
- Jak na komisariacie! Ciągle mnie o coś wypytują, a ja nic nie wiem! 
 
4. - Małgosiu, dlaczego nie myjesz ząbków? - pyta mama córeczkę. 
- Bo mi się mydełko w buzi nie mieści! 
 
5. - Mamo… kup mi małpkę! Proszę! 
- A czym ty ją będziesz karmił synku? 
- Kup mi taką z ZOO, ich nie wolno karmić! 
 
 
6. - Czym się różni słoń od fortepianu? 
- Fortepian można zasłonić, ale słonia nie można zafortepianić! 
 
7. - Jasiu, przeczytałeś trylogię Sienkiewicza? 
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- To trzeba było przeczytać? 
- Tak, na dzisiaj. 
- Kurczę, a ja przepisałem… 
 
8. - Jasiu, kim jest twój ojciec? 
- On jest chory. 
- Ale co on robi? 
- Kaszle. 
 
9. Mama tłumaczy Jasiowi: 
- Jasiu, trzeba być grzecznym, żeby pójść do Nieba. 
- A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina? 
 
10. Pani pyta dzieci, jaki zawód chciałyby wybrać. 
- Aktor, modelka, policjant, strażak… - odpowiadają dzieci. 
- A ty Jasiu? Kim chciałbyś zostać? - pyta pani. 
- Emerytem, proszę pani  - dumnie odpowiedział Jasio. 
 
11. Mama pyta Stasia. 
- Stasiu, jaki przedmiot najbardziej lubisz w szkole? 
- Dzwonek, mamo. 
 
12. Dumny ojciec do synka: 
- Bocian przyniósł ci siostrzyczkę, chcesz ją zobaczyć? 
- Później, pokaż mi najpierw bociana. 
 
13. Na lekcji przyrody: 
- Jasiu, co powiesz nam o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki! 
- Tak? A dlaczego tak myślisz? 
- Bo odlatują, gdy zaczyna się rok szkolny! 
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Coś smacznego na wakacje 
 

 
KOKOSOWY PUDDING Z TAPIOKI Z 
MUSEM MANGO 
       Składniki 
* 500ml mleka kokosowego 
* ¼ szklanki drobnej tapioki 
* 2 łyżki cukru           
* szczypta kardamonu 
* 1 duże mango 
* 2 łyżki syropu klonowego 
* 1/3  łyżeczki imbiru w proszku lub ½ łyżeczki         
świeżego 

* owoce jagodowe mrożone lub świeże) 
* listki mięty  

Iga - redaktor 
 
                                                   PRZYGOTOWANIE: 
W garnku zagotować mleko kokosowe, wsypać tapiokę i dodać cukier. 
Mieszając gotować bez przykrycia przez około 20 minut, aż tapioka stanie się 
całkowicie szklista, przezroczysta. Dodać szczyptę kardamonu. Przelać do 
małych szklaneczek. Pudding zgęstnieje jeszcze podczas studzenia. Mango 
obrać, pokroić w małą kosteczkę. Połowę pokrojonego mango włożyć do 
rondelka, dodać syrop klonowy i imbir, gotować, aż mango będzie miękkie. 
Następnie zblendować. Do musu dodać pozostałe świeże mango i gotować 
jeszcze 2 minuty. Następnie wyłożyć na deser. Udekorować pozostałymi 
owocami i listkami mięty. Deser można od razu podawać lub po schłodzeniu. 
Smacznego!  
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Do zobaczenia po wakacjach 
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