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Konstytucja 3 Maja – szkolne uroczystości	

 
 
5. 05.2022 r. uczniowie z kl. VIIb, VIIc i VIIId wzięli udział w spektaklu, 

w którym opowiedzieli   o wydarzeniach związanych z uchwaleniem w 1791 
roku konstytucji, zwanej od miesiąca ustanowienia Konstytucją Majową. Jej 

autorami byli: król Stanisław August 
Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy 
Potocki, Stanisław Małachowski. 
Powszechnie przyjmuje się, że 
Konstytucja 3 maja była pierwszą w 
Europie i drugą na świecie spisaną 
konstytucją. Pozycja jaką Konstytucja 
3 Maja zajmuje w tradycji politycznej 
demokratycznej części dzisiejszego 
świata jest niewątpliwa i ogromna, o 
czym dowiedzieliśmy się, słuchając 
nie tylko przekazu młodych aktorów, 
ale także patriotycznych pieśni 

upamiętniających majowe wydarzenia.  
Młodzi aktorzy podkreślili, że dla mosinian dni 

majowe to czas ważny nie tylko ze względu na 
wydarzenia związane z ustanowieniem Konstytucji 
3 Maja. 57 lat później podczas innego maja nasze 
miasto za sprawą ważnych wydarzeń przez kilka dni 
stało się stolicą Polski. Wydarzenia te rozegrały się 
Podczas Wiosny Ludów, 3 maja 1848 roku. Jakub 
Krauthofer – Krotowski proklamował w mieście 
niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z 
tymczasową stolicą w Mosinie. Kiedy w Europie 
szerokim echem odbiły się wieści o wybuchu 

rewolucji 1848 roku w Berlinie, Wiedniu i Budzie, Wielkopolska w odpowiedzi 
na te wydarzenia pospiesznie zakładała komitety narodowe. Mosiński Komitet 
Narodowy liczył pięciu członków. Na czele wielkopolskich oddziałów 
powstańczych stanął Ludwik Mierosławski. Powstańcy zebrali się w czterech 
obozach. Do jednego z tych obozów zgłosili się ochotnicy z Mosiny. Niestety 
obóz ten został rozbity 29 kwietnia 1848r. przez silniejsze oddziały pruskie. 

Trzeciego maja doszło w naszym mieście do odważnego wystąpienia 
przeciwko Prusakom. Na pomoc naszemu miastu przybył Jakub Krauthofer – 
Krotowski, który proklamował w Mosinie Rzeczpospolitą Polską, której godłem 
stał się orzeł z wieńcem i napisem Polska Powstająca. Niestety, w trzy dni 
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później powstańcy zostali pobici przez Prusaków w bitwie pod Rogalinem. Tak 
zwana Rzeczpospolita Mosińska upadła. 

Upadek Rzeczypospolitej Mosińskiej był dramatem dla tych wszystkich, 
którzy żyli nadzieją na odzyskanie utęsknionej wolności. Ileż jeszcze dramatów 
przeżywało polskie społeczeństwo zanim Ojczyzna wybiła się na niepodległość? 
Drogę do wolności otworzyła wreszcie Polsce pierwsza wojna światowa. 

Na widowni zasiedli uczniowie klas siódmych i ósmych. Uroczystość 
uświetniły swoją obecnością Pani dyrektor, Alicja Trybus, Panie wicedyrektor, 
Beata Buchwald i Agnieszka Stachowska – Bimkiewicz oraz Nauczyciele – 
opiekunowie klas.Nad całością przedsięwzięcia czuwały Panie: Wiesława 
Szubarga i Bernadeta Marczak. Za nagłośnienie odpowiedzialny był Pan 
Wiesław Depowski. 

         Wiesława Szubarga 
KONKURSY 
Mistrzynie Ortografii 

Uczennice klas ósmych: Justyna Kasprzak, Marta Kunaj i Iga Pawłowska 
uzyskały tytuł Mistrza Ortografii w konkursie 
„Ortograficzne potyczki” organizowanym przez Zespół 
Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. 

Dziewczyny wykazały się nie tylko umiejętnością 
poprawnego pisania, ale też znajomością zasad pisowni. 
Dobrze wiedziały, jak napisać m.in. o olbrzymich 

hangarach na 
lotnisku Czyżyny czy 
odrzutowcu w 
zielono-brązowym 
kamuflażu chyżo 
przemierzającym 
przestworza i 
pokonały 9 innych 
zespołów ze szkół gminy Mosina i Lubonia. Wcześniej Justyna, Marta i Iga 
wygrały rywalizację w szkolnym etapie konkursu ortograficznego, aby – 
niezależnie od trwających egzaminów próbnych – szlifować zasady polskiej 
ortografii. 
  

Anna Ciesielska 

Anna Chilczuk-Bech 
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Konkurs recytatorski „Wiosenne Przebudzenie” 
 
08.04.2022 r. w Mosińskim Ośrodku 
Kultury odbył się etap gminny 
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
„Wiosenne Przebudzenie”.  Konkurs 
rozgrywał się, podobnie jak w etapie 
szkolnym, w trzech kategoriach 
wiekowych:  

kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII- VIII 

Z przyjemnością pragnę poinformować, 
że uczennica kl. 8b, Agata Kilian, 
zdobyła w etapie gminnym konkursu 
recytatorskiego„Wiosenne Przebudzenie” 
trzecie miejsce . 

 
 
 
 
        Wiesława Szubarga 
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Wyniki konkursu – Sejm Dzieci i Młodzieży 
 

 
 
MAGDALENA ŁOPUSIŃSKA I WERONIKA WĄSOWSKA Z KLASY 8C 
wezmą udział w XXVIII sesji Dzieci i Młodzieży w dniu 31.05 i 01.06 
Dziewczętom serdecznie gratuluję tego wielkiego wyróżnienia. 
  

  

 

                                                                   Regina Burkiciak 
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Przegląd Piosenki Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Mosinie  

 
9 maja 2022r. odbył się po raz XXI „Przegląd Piosenki Uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mosinie”, który jest eliminacją do „Przeglądu Piosenki 
Uczniów Szkół Gminy Mosina”. Udział  w tym muzycznym zmaganiu wzięło 
35 solistek/ów i 18 zespołów.  Jury w składzie: p. Dyrektor Alicja Trybus, p. 
Blanka Świtaj-Łukasik p. Anna Sikora  i p. Paweł Szukalski przyznało 
następujące miejsca: 

§ Kategoria klasy I-III szkoły podstawowej – solistka, solista: 
I miejsce:  Krzysztof Kowalczykiewicz z kl. 2c  – za wykonanie piosenki: 
„Czekolada” 
II miejsce: Agnieszka Teodorczyk z kl. 3b – za wykonanie piosenki: „Nie 
dokazuj” 
Michalina Konieczna z kl.3d – za wykonanie piosenki: „Maszeruje wiosna” 
III miejsce: Lilia Maćkowiak z kl. 2b z akompaniamentem gitary Leny 
Maćkowiak – za wykonanie piosenki:   „Krajka” 
                      Milena Kozal z kl.3b – za wykonanie piosenki: „ Szary świat” 

§ Kategoria klasy I – III szkoły podstawowej – zespół: 
I miejsce:  Justyna Lossy, Michalina Sobek z kl. 3c – za wykonanie piosenki: 
„Jeden świat” 
II miejsce: Lena Czeszyńska, Katarzyna Wilczak z kl. 3c – za wykonanie 
piosenki: „Najłatwiejsze ciasto” 
III miejsce: Daria Kramarska, Dominika Miazga z kl. 3d – za wykonanie 
piosenki: „Maszeruje wiosna” 

§ Kategoria klasy IV-VI szkoły podstawowej – solistka, solista: 
I miejsce:   Klaudia Ramotowska z kl. 5b – za wykonanie piosenki: „Drzwi do 
kariery”  
II miejsce:  Martyna Kilian z kl. 6a – za wykonanie piosenki: „Rzeka marzeń” 
Alicja Michalak z kl. 5b – za wykonanie piosenki: „Set fire to the rain” 
III miejsce: Misza Kyruszko z kl. 4b – za wykonanie piosenki: „Without you” 
Zuzanna Maciejewska z kl. 4c – za wykonanie piosenki: „No sorry” 

§ Kategoria klasy IV – VI szkoły podstawowej – zespół: 
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I miejsce: Emilia Szulakiewicz, Lena Maćkowiak z kl. 4a– za wykonanie 
piosenki: „Bo ja mam tylko jeden   świat” 
II miejsce: Klaudia Ramotowska z kl. Vb, Amanda Marciniak” z kl. 4b – za 
wykonanie piosenki: „ Meluzyna” 
III miejsce – jury miejsca nie przyznało. 

§ Kategoria klas VII i VIII szkoły podstawowej – solistka, solista 
I miejsce: Amelia Szulc z kl. 7e – za wykonanie piosenki: „Nieznajoma” 
II i III miejsce – jury miejsc nie przyznało. 

§ Kategoria klas VII i VIII szkoły podstawowej – zespół 
I miejsce: Michalina Lange, Urszula Lachowicz z kl. 7c–  za wykonanie 
piosenki: „Kiedy jesteś tu” 
II miejsce:  Faustyna Tomczak z kl. 7a, Anna Węclewska z kl.7c – za 
wykonanie piosenki: „ETC” 
III miejsce: Amelia Szulc, Aleksandra Głowińska z kl. 7e – za wykonanie 
piosenki: „Najnowszy klip” 
 Wszystkim uczestnikom Szkolnego Przeglądu Piosenki naszej szkoły 
dziękujemy  za udział , laureatom  gratulujemy zdobytych miejsc!. 
	

 

 
SUKCESY SPORTOWE 

Medaliści w Taekwondo Olimpijskim 
z naszej szkoły 
W ostatni weekend marca 9 uczniów 
Naszej szkoły brało udział w 2 turniejach 
Taekwondo Olimpijskiego. 

W sobotę w Finale Ligi Taekwondo 
XX Wesołek, rywalizowali w 
konkurencjach sprawnościowych i walce 
sportowej, zdobywając medale lub 
ocierając się o podium.  W swoich 
kategoriach 3 złote medale zdobyły: Ania 
Dera z kl. 5a i Basia Bobrowska z kl. 5b, 
srebrny medal wywalczyła Emilia Osses z 
kl. 4c, tuż za podium znaleźli się Zosia i 
Staś Jurgiewicz oraz Julia i Filip 
Jakubowscy. 
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W niedzielę w I Grand Prix Wielkopolski zawodnicy UKS Fighters Mosina 
startowali w konkurencji walki sportowej. W swoich kategoriach złoty medal 
wywalczyła Alicja Szymandera klasa 2a, srebrny medal Basia Bobrowska klasa 
5b, natomiast brązowy medal Emilia Osses klasa 4c, tuż za podium znaleźli się 
Ania Dera i Wojtek Szymandera. 
 

Brązowy medal ucznia naszej szkoły w Taekwondo Olimpijskim 

 
9 kwietnia 2022 roku w Warszawie odbył się Puchar  
Polski K2 kadetów w Taekwondo Olimpijskim. Wziął 
w nim udział uczeń klasy Va – Oskar Napierała (12 
lat). Był to dla niego pierwszy, tak prestiżowy występ 
w nowej kategorii wagowej oraz wiekowej (12-14 lat). 
Oskar po trzech wygranych walkach (w tym jednej 
przed czasem) zdobył brązowy medal. Oskar dumnie 
reprezentuje szkołę i klub Szakal – sekcja Mosina, w 
którym sumiennie ćwiczy. Przed nim kolejne obozy i 
zgrupowania oraz Olimpiada Młodzieży, w której 
weźmie udział.   
 

 
Kwiaty dla naszych Mam 

Dzień Matki obchodzimy 26 maja. W tym dniu 
obdarowujemy mamy laurkami, kwiatami i innymi 
prezentami. Święto to ma na celu okazanie wszystkim 
Mamom szacunku i miłości, co jest wyrazem tego, że  
doceniamy trud,  jaki wkładają w  to byśmy byli 
lepszymi ludźmi, bo to One  nas wychowują, bawią się z 
nami, pomagają przy odrabianiu lekcji i troszczą się o  
nas każdego dnia.  
 

Jagoda – redaktor   
 
Danuta Gellnerowa 
„Mamo!” 
Mamo! 
Dam Ci dziś piękny kwiatek 
I wstążkę na dodatek.  
Dam Ci złoty pierścionek,                                                           
Na górce 
Mały domek, 
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Ogródek malowany, 
Ławkę pod wielkim 
Kasztanem. 
Dam ci słońce nad domem, 
Sońce- złotą koronę. 
I dam ci księżyc, wiesz? 
I jeszcze… co tylko chcesz. 
Bo jestem bardzo bogaty, 
Dostałem kredki od taty.                                                                   
 
KĄCIK LITERACKI  
 
GIZMO”  
Mój mały przyjaciel jest kudłaty,  
I ma cztery łapy.  
Skacze, biega, aportuje,  
I niezłe figle nam serwuje.  
Codziennie rano obok niego 
siadam,  
I z nim rozmawiam.  
Gadam i gadam, a Gizmo milczy,  
Lecz ja doskonale wiem,  
Że mnie rozumie,  
Mój piesek najmilszy.  
 
Igor Bolewski klasa 2b 
 
Oceaniczna pomoc 
Mały żółwik patrzy w wodę 
I sobie mówi: „Co ja teraz zrobię?” 
Nagle zobaczył rybę z porozdzieranym ogonem 
Oj biedna, chyba jej pomogę! 
Żółwik zabrał rybkę do oceanarium na leczenie 
Lecz nie do końca było to jej przeznaczenie 
Miesiąc później rybka znów pływała w oceanie, 
Ups, ogon miała zdrowy 
I chęci na nowe przygody 
 
Jakub Dorobek kl. 2b 
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Przygotuj coś smacznego 
SAŁATKA Z GRILLOWANYM BAKŁAŻANEM 

Składniki na spód:  
* bakłażan 
* świeża mięta 
* natka pietruszki 
* szczypior z jednej cebuli dymki 
* suszone pomidory w zalewie olejowej 
* świeży szpinak 
* czosnek 
* musztarda 
* mielona słodka papryka 
* sok wyciśnięty z cytryny 
* sól i mielony czarny pieprz 
 

Iga – redaktor  * oliwa z oliwek 
* czerwony pieprz 

 
Przygotowanie: 

Czosnek przeciśnięty przez praskę łączymy w miseczce z musztardą, słodką 
papryką, sokiem z cytryny, oliwą z oliwek, solą i pieprzem. Mieszamy, aż 
składniki się połączą. Bakłażan kroimy w plastry o grubości ok. 1 cm. 
Rozgrzewamy patelnię grillową i delikatnie smarujemy ją oliwą za pomocą 
ręcznika papierowego lub pędzelka. Plastry bakłażana grillujemy ok. 3-5 minut 
z każdej strony, aż jego miąższ stanie się delikatny i miękki. Plastry bakłażana 
odstawiamy do wystudzenia, a następnie przekrawamy na pół, na dwie mniejsze 
części.  Do dużej miski przekładamy liście szpinaku. Dodajemy posiekaną natkę 
pietruszki, miętę i szczypior dymki. Mieszamy. Dodajemy odsączone z zalewy 
suszone pomidory pokrojone w paseczki i grillowany bakłażan. Dekorujemy 
czerwonym pieprzem. Sałatkę polewamy dressingiem i mieszamy dopiero przed 
podaniem, by wszystkie składniki zachowały świeżość. Smacznego! 
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           Przysłowia i cytaty 
 
 
 

    
 
 
 

Justyna – redaktor 
 
Przysłowia na maj: 
 
1. Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.  
2. Maj bogaty sieje kwiaty.  
3. Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada. 
4. W maju zbiera pszczółka, zbieraj i ty ziółka. 
5. Majowe błoto, więcej niż złoto. 
6. Kiedy maj zimny, a w czerwcu deszcz pada, gospodarz pełne stodoły posiada. 
7. Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita. 
8. Na Świętą Zofiję, deszcz po polach bije. 
9. Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie. 
10. Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi.  
 
Cytaty motywacyjne: 
 
1. “Zwróć się twarzą do słońca, a cienie zostaną za tobą” - przysłowie 
maoryskie 
2.  “Jeśli chcesz ujrzeć tęczę, musisz dzielnie przetrwać deszcz” - Masashi 
Kishimoto 
3. “Cokolwiek możesz zrobić, o czymkolwiek możesz marzyć, po prostu zacznij 
to robić. Odwaga to inteligentna moc sprawcza” - Johann Wolfgang Goethe  
4. “Wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się 
ma przed sobą wszystko” - Jerzy Pilch 
5. “Każdy poranek jest zajmujący, prawda? Nigdy nie wiemy, co nas spotka w 
ciągu dnia. Mamy więc tyle pola do wyobraźni…” - Lucy Maud Montgomery, 
“Ania z Zielonego Wzgórza”  
6. „Nigdy nie chodzi o to, jak wielki jest problem - liczy się tylko, jak wielki 
jesteś ty!” - T. Harv Eker 
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7. „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać” - 
Walt Disney 
 
 
                              
Humor ze szkolnych zeszytów 

Pięta Achillesa to miejsce, które jest wrażliwe na śmierć. 

Bogurodzica żyła w XII wieku. 

"Bogurodzica" śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem. 

Baca bardzo długo gadał turystom, że milczenie jest złotem. 

Husaria to ciężka jazda z piórami na przełomie XVI i XVII w. 

Tłuszcze rozpuszczają się w rondlu. 

W Średniowieczu drogi były tak wąskie, że mogły się minąć najwyżej dwa 
samochody. 
Soplica zabił Stolnika, ale ten mu wybaczył, ponieważ Soplica zrobił to 

niechcący. 

Wisła płynąc przez Żuławy wpada w depresje. 

Najmniejszą częścią chemii jest pierwiosnek. 
 
https://www.dowcipy.pl/k/humor-z-zeszytow/p/7/  
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