
 
 

 

DWÓJECZKA 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 

Nr 1    Październik   2021/2022 

 
  

 
Z okazji Dnia  Edukacji Narodowej życzymy Paniom Dyrektor, 
naszym Nauczycielom i Wychowawcom, Pracownikom Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mosinie sukcesów w życiu zawodowym i  
osobistym oraz spełnienia marzeń. 

Redakcja Dwójeczki 
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Aktualności  Dwójeczki  
Stypendia Samorządu Gminy Mosina 

Z przyjemnością informujemy, że uczennice naszej szkoły: Faustyna Tomczak, 
Jagoda Wolarczak oraz Oliwia Bolewska otrzymały stypendia Samorządu 
Gminy Mosina. 

Oto portrety naszych stypendystek: 

Faustyna Tomczak (kl. VII a)  
Faustyna ma wiele pasji. Jej artystyczne 
zainteresowania zogniskowane są wokół 
śpiewu. Uczennica uzyskała II miejsce w 
Szkolnym Przeglądzie Piosenki oraz I miejsce 
w XIX Przeglądzie Piosenki Uczniów Szkół 
Gminy Mosina. Jej wielką miłością jest 
taekwondo, któremu poświęca każdą wolną 
chwilę. Samozaparcie oraz upór w dążeniu do 
celu zaowocowały np. V miejscem 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 

walkach w Taekwondo Olimpijskim, a także 3 miejscem i Pucharem 
Świata Polish Open. Dziewczynka uzyskała liczne certyfikaty potwierdzające 
posiadane umiejętności w taekwondo olimpijskim. Sukcesy Faustyny 
przekładają się na promocję szkoły w środowisku lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym. Umiejętność zaś łączenia nauki z wyczerpującymi 
treningami jest godna podziwu. 

 
Jagoda Wolarczak (kl.VII b)  

Jagodę wyróżniają empatia i  bezinteresowność, 
co potwierdza jej udział w licznych akcjach 
charytatywnych. Dziewczynka jest również 
niezwykle ambitna i pracowita. Osiąga sukcesy 
w konkursach szkolnych i nie tylko. W finale VI 
edycji Wojewódzkiego Konkursu wiedzy o Józefie 
Rufinie Wybickim zajęła II miejsce. W 
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Wojewódzkim Konkursie Literackim: Moja mała Ojczyzna i Ja dla klas 6, 7, i 8 
oraz szkół ponadpodstawowych uzyskała wyróżnienie za pracę pt. 
„Zaczarowana studnia”. Od ponad dwóch lat pracuje jako redaktor Dwójeczki, 
dzięki czemu rozwija swoje zainteresowania dziennikarskie. Wysoka kultura, 
jaką prezentuje Jagoda oraz takt, wrażliwość na drugiego człowieka i upór w 
dążeniu do celu powiązany z pracowitością niewątpliwie  zasługują na uznanie. 

Oliwia Bolewska (kl. VIII c) 
Oliwia jest osobą sumienną i bardzo 
ambitną. W nauce osiąga wysokie oceny, 
co przekłada się na sukcesy w licznych 
konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 
Ogromnym osiągnięciem było   uzyskanie 
przez uczennicę tytułu finalisty 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Kaligraficznym im. Janusza 
Korzeniowskiego.W roku szkolnym 
2020/2021 Oliwia pełniła zaszczytną 
funkcję Posła Młodzieżowego Sejmu 

Rzeczypospolitej Mosińskiej VI kadencji, wykazując się odpowiedzialnością za 
sprawy bliskie społeczności, którą reprezentowała. Dziewczynka aktywnie 
pracowała także w Szkolnym Samorządzie oraz w Szkolnym Wolontariacie, co 
świadczy o jej empatii i wrażliwości na potrzeby innych ludzi i jest postawą 
godną naśladowania. 
Nie wymieniłam wszystkich sukcesów Faustyny, Jagody i Oliwii. Ograniczyłam 
się jedynie do tych najważniejszych, które świadczą o ich pracowitości, 
cierpliwości w dążeniu do celu, umiejętności gospodarowania czasem i odwadze 
w realizowaniu śmiałych marzeń. 

Wiesława Szubarga 
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KONKURSY W NASZEJ SZKOLE 
Chciałabym Wam przypomnieć o konkursach i 
zachęcić  Was do udziału w nich. 

1. Fotografia żywej okładki  
Konkurs polega na  stworzeniu autorskiej fotografii 
„żywej okładki” wybranej   książki.  Na   prace 
uczniów kl. IV – VI nauczyciele języka polskiego 
czekają do 27 października. Wszystkie prace będzie 
można obejrzeć na szkolnej 
wystawie. 

Jagoda – redaktor 
 
1. Konkurs na nowe, zaskakujące zakończenie 
powieści/ opowiadania 
  
Jest to konkurs dla uczniów klas IV - VIII i polega na 
napisaniu nowego, zaskakującego  zakończenia powieści/ 
opowiadania. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie 
szkoły, a nagrodą jest ocena cząstkowa z j. polskiego. 
Termin oddania prac: 28.10. 
 
2. Ujawnij swój literacki talent – całoroczny konkurs 
  
Konkurs dla uczniów klas 4-8. Jeśli lubicie pisać wiersze lub opowiadania, 
możecie przesyłać swoje prace na adres dwójeczki. Wyniki konkursu poznamy 
na początku czerwca 2022r. Regulaminy dostępne na stronie szkoły. 
 
3. XX Powiatowy konkurs recytatorski „ WPISANI W HISTORIĘ” 
 
Konkurs dla uczniów klas 4-8. Tematem konkursu jest piękno polskiej przyrody. 
Etap szkolny odbędzie się 18 października podczas pierwszej godziny lekcyjnej 
w sali 203. Zgłoszenia u polonistów do 10 października. 
 
4. I Wojewódzki Konkurs Znamy poetów z Wielkopolski” 
 
Małgorzata Musierowicz będzie bohaterką I edycji Wojewódzkiego Konkursu: 
Znamy pisarzy z Wielkopolski. Zarówno pierwsza jak i kolejne edycje 
poświęcone zostaną Jeżycjadzie – cyklowi  powieści bardzo lubianych przez 
młodzież. Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy uczniów klas 
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szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych z województwa 
wielkopolskiego.  
Zachęcam do zapoznania się bliżej z konkursami, może znajdziecie coś dla 
siebie?  
 
Wyniki konkursu „Komiksowe życie bohaterów literackich” 
  
Pierwszy z konkursów organizowanych w ramach projektu „Zaczytana szkoła” 
rozstrzygnięty! Niełatwe zadanie stanęło przed jury, ponieważ uczniowie 
stworzyli wiele bardzo interesujących, różnorodnych komiksów, dzięki którym 
możemy przypomnieć sobie znane z książek przygody różnych bohaterów lub 
poznać intrygujące pomysły kolejnych perypetii postaci literackich. 

W kategorii klas 4-6 wyróżniono pięcioro uczniów: 
I miejsce – Joanna Waszkowiak kl. 5 b i Zuzanna Jędrzejczak kl. 5 b 

II miejsce – Martyna Górna kl. 4 a i Barbara Łopusińska kl. 5 c 

III miejsce – Grzegorz Kruk kl. 5 b 

W kategorii klas 7-8 wyróżniono dziewięcioro uczniów: 
I miejsce – Antonina Grzywacz kl. 7 d i Zuzanna Zych kl. 7 a 

II miejsce – Igor Klimek kl. 8 c, Magdalena Łopusińska kl. 8 c, Weronika 
Wąsowska kl. 8 c, Marcelina Czeladzka kl. 8 d 

III miejsce – Milena Deneka kl. 7 c, Sandra Samardakiewicz kl. 7 c i Maja Szulc 
kl. 7 a 

Wszystkie prace konkursowe można będzie niebawem podziwiać na korytarzu 
drugiego piętra, na razie zapraszamy na stronę FB szkoły, by przyjrzeć się 
nagrodzonym pracom. 

        Anna Ciesielska 

        Anna Chilczuk-Bech 
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 I MIEJSCE KLASY 4B w XXI edycji rajdu “Śladami Historii 
Rzeczypospolitej Mosińskiej” 
 

 

 

 

 

24.09.2021r. odbył się rajd na Górę Pożegowską pod hasłem “Harcerstwo to jest 
to”. W wydarzeniu udział wzięło ponad 500 uczestników ze szkół z terenu 
gminy Mosina z czego 15 drużyn ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie. 
Uczniowie wyruszali ze swoich szkół i musieli dotrzeć na metę rajdu o 
określonej godzinie, sami wybierali długość i trudność trasy w zależności  od 
kondycji fizycznej uczestników. Po drodze wykonywali zadania i rozwiązywali 
zagadki dotyczące zagadnień związanych z harcerstwem. Na mecie rajdu, każda 
drużyna prezentowała musztrę oraz piosenkę lub pląs harcerski. Na każdego 
uczestnika czekała miska ciepłej zupy oraz dyplom uczestnictwa. 
Po podsumowaniu punktacji, okazało się że klasa 4b SP nr 2, zdobyła I miejsce 
w kategorii klas IV-VI. Biorąc pod uwagę ilość uczestników oraz fakt że klasa 
uczestniczyła w rajdzie po raz pierwszy jest to duże osiągniecie. Zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowy dyplom, puchar oraz upominki w postaci piłki nożnej i  
 frisbee. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do udziału w 
kolejnej edycji, ponieważ przede wszystkim była to świetna zabawa, przyjemny 
spacer oraz miło spędzony czas.  

wychowawca klasy 4b  

Justyna Górna 
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Dzień Edukacji Narodowej jest to polskie święto oświaty i  szkolnictwa 
wyższego. Upamiętnia on rocznicę powstania Komisji Edukacji 
Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Potocznie dzień ten zwany jest Dniem Nauczyciela, a 

jego data jest stała. Został ustanowiony w 
kwietniu 1972 roku, a od 1982 obchodzony 
jest pod nazwą Dnia Edukacji Narodowej.  
Jak co roku, tak i   w 2021 roku, Dzień 
Nauczyciela wypada dokładnie 14 
października. Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej w szkołach całego kraju i innych 
placówkach oświatowych odbywają się 
zazwyczaj uroczyste akademie, 
przedstawienia i inne wydarzenia. 
Co ciekawe, Światowy Dzień  

Jagoda - redaktor 
Nauczyciela pod patronatem UNESCO obchodzony jest 5 października. 
Dzień ten proklamowany został w 1994 r. na pamiątkę podpisania w 1966 
r. „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanej przez 
UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. W Polsce od 1997 roku 5 
października również jest obchodzony Światowy Dzień Nauczyciela przez 
nauczycieli reprezentujących sektor nauki i szkolnictwa wyższego. 
 Z okazji tego ważnego święta chciałabym, w imieniu naszej 
uczniowskiej rodziny, złożyć Dyrekcji,  Nauczycielom, Pracownikom SP2 
serdeczne życzenia zadowolenia z wykonywanej pracy oraz z realizacji 
swojej pasji naukowej, a jednocześnie podziękować za wiedzę, którą dzięki 
Wam mamy w naszych głowach. Życzę również dużo zdrowia, 
pomyślności, szczęścia i cierpliwości do uczniów na następne lata pracy. 
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Cyprian Kamil Norwid 
200. rocznica urodzin 
Właściwie Cyprian Ksawery Gerard Walenty 
Norwid herbu Topór. Wybitny twórca 
romantyczny, polski poeta, prozaik, grafik, filozof, 
eseista dramatopisarz, rzeźbiarz, malarz i rysownik. 
Urodził się 24 września 1821 roku w miejscowości 
Laskowo-Głuchy, zmarł 23 maja 1883 roku w 
Paryżu. Młodość spędził w Warszawie, studiował 
malarstwo. W 1842  
 
 

   Jagoda - redaktor 
wyjechał do Niemiec, a następnie do Włoch, gdzie kontynuował studia 
plastyczne. W 1846 w Berlinie został aresztowany i uwięziony z powodów 
politycznych, na krótko wprawdzie, ale to prawdopodobnie zapoczątkowało 
kłopoty ze zdrowiem.  Z Berlina wyjechał do Brukseli, gdzie dobrowolnie 
przyjął status emigranta. W Rzymie, dokąd się udał następnie, utrzymywał 
przyjacielskie stosunki z Zygmuntem Krasińskim i ze zgromadzeniem Księży 
Zmartwychwstańców. W 1849 przybył do Paryża, gdzie utrzymywał kontakty z 
wybitnymi przedstawicielami polskiej i  międzynarodowej emigracji (jak 
np. Fryderyk Szopen, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Adam Jerzy 
Czartoryski). Zawód miłosny i brak środków do życia spowodowały, że szukał 
szczęścia w Nowym Jorku. Próbował – mało skutecznie – utrzymywać się z 
rzeźby i rysunku. W 1854 powrócił do Paryża na stałe. W środowisku 
artystycznym znany był głównie jako deklamator, rysownik i rytownik. Ciągłe 
kłopoty finansowe i pogłębiająca się głuchota spowodowały, że w 1877 
zamieszkał w Zakładzie św. Kazimierza, przytułku dla ubogich polskich 
weteranów i sierot, gdzie spędził resztę życia. Niewielkie grono osób z 
najbliższego otoczenia potrafiło dostrzec jego intelektualną i artystyczną 
oryginalność. Najbardziej aktywną formą jego kontaktów towarzyskich były 
listy: utrzymywał ożywioną korespondencję, która z jednej strony jest 
epistolografią wysokiej próby, z drugiej zaś - cennym przyczynkiem do 
interpretacji jego poglądów.  Pochowany został na cmentarzu w Ivry, niedaleko 
Zakładu. W 1888 zwłoki zostały przeniesione na polski cmentarz w 
Mortmorency i pogrzebane w zbiorowej mogile.   
  
  
 
 
 

 



*** Dwójeczka*** 
 

 10 

KUKURYDZIANE 
PLACKI Z CUKINII 
    Składniki:  
      * cukinia żółta  
      * cebula biała 
      * jajko 
      * mąka kukurydziana 
      * szczypiorek posiekany 
      * posiekany koperek 
      * śmietana 18% 
      * sól 
      * pieprz 
      * olej do smażenia 

 
Iga - redaktor     
 
Przygotowanie:  
Średniej wielkości cukinię myjemy, odcinamy końcówki i ścieramy na tarce o 
grubych oczkach. Startą cukinię odstawiamy na chwilę, a następnie delikatnie 
odciskamy z nadmiaru wody. Do odciśniętej cukinii dodajemy startą lub 
pokrojoną   drobno cebulę. Następnie dodajemy jajka, mąkę kukurydzianą, 
szczypiorek, koperek i łyżkę śmietany. Powstałą masę doprawiamy solą oraz 
świeżo zmielonym pieprzem i dokładnie mieszamy. Porcję masy nakładamy 
łyżką na dobrze rozgrzaną patelnię i smażymy z obu stron na delikatnie złoty 
kolor.  
Smacznego! 
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CYTATY O PODRÓŻACH 
     
 
 
 
 
 

 
 
 

Justyna – redaktor 
 

1. „Może faktycznie to nie my wybieramy nasze podróże, tylko one nas”. 
Martyna Wojciechowska 

2. „Każdy koniec drogi jest w rzeczywistości początkiem nowej podróży”. 
Jacek Piekara 

3. „Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku”. 
Jennifer Weiner, Siostry 

4. „Nie ma żadnej podróży, co cię choć trochę nie zmieni”. 
David Mitchell, Atlas Chmur 

5. „Żeby poznać zakończenie podróży, trzeba w nią wyruszyć”. 
Tony Kososki 

6. „Jedyną różnicą między ludźmi, którzy realizują swoje marzenia, a całą 
resztą świata jest to, że ci pierwsi pewnego dnia podnieśli wzrok znad 
książki, wstali z fotela i ruszyli na spotkanie swoich marzeń”. 

Wojciech Cejrowski 
7. „To niebezpieczna sprawa – wychodzić za próg domu. Nigdy nie wiadomo, 
dokąd poniosą cię nogi”. 

J. R. R. Tolkien 
8. „Im dalej pójdę, tym bardziej siebie poznam”. 

Andrew Mccarthy 
9. „Ten, kto znalazł się za drzwiami, pokonał najtrudniejszy etap podróży”. 

Duńskie przysłowie 
10. „Każdy dzień ma szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia”. 

Mark Twain 
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•  Boryna śpiewał w chórze ale 
tylko partie solowe. 
•  W komedii bohaterowie dążą 
do celu powodując śmierć, 

często zakończoną szczęśliwie. 
•  U Żeromskiego ludzie dzielili zapałkę na czworo i też im się zapalała. 
•  Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierć. 
•  Zygier miał ospowata sylwetkę kulturysty a jego wyłupiaste oczy ładnie 
przylegały do twarzy. 
•  Zachowanie dzieci dalece odbiega od rzeczywistości. 
•  Jego trzyletni przyjaciel po ukończeniu studiów popełnił małżeństwo. 
•  Tatuś kupił stary samochód do spółki ze stryjem, którym dojeżdża do pracy. 
•  Będąc na drugim roku uniwersytetu, wybuchła wojna. 
• Pomimo że na niebie świecił księżyc dzień był smutny i ponury. 
•  Wisła płynąc przez Żuławy, wpada w depresję. 
 
https://pcimsp1.edupage.org/text22/?subpage=3  
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