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         Zespół Redaktorów Dwójkowego Kuriera serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy oddali głos na nasze pismo. To już drugi złoty puchar, tym razem wirtualny.
Uzyskaliśmy 157 głosów, plasując się na trzeciej pozycji. W nagrodę otrzymaliśmy 250
egzemplarzy gazetki wydrukowanej w profesjonalnej drukarni prasowej.

Zespół Redaktorów

Uczestnicy Dwójkowych Talentów

Nikodem Siegieńczuk IIIa

   Wiosenny Przegląd "Dwójkowych "Talentów 
To był dzień pełen wrażeń, podczas którego uczniowie
naszej szkoły mieli okazję popisać się umiejętnościami
muzycznymi, tanecznymi, wokalnymi. W przeglądzie wzięło
udział 44 uczniów kl. 1-6. Jury nagrodziło 20 uczestników.

     
                     "Spieszmy się kochać ludzi..."

        Słowa naszego Patrona towarzyszą nam każdego dnia. Rozmawiamy o nim 
   i obcujemy z jego twórczością już przez dwadzieścia dwa lata. W 1993r. po wielkich  
  zmaganiach nasza szkoła jako pierwsza w Polsce otrzymała imię Księdza Jana 
  Twardowskiego.  W 100. rocznicę urodzin, która przypada 1 czerwca  tego roku
          serdecznie Księdzu dziękujemy.    

                    IV BIAŁOSTOCKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 
            w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom - 2015
Dzieciom klas I - III czytać będą zaproszeni goście - 7 osób, w tym przedstawiciele 
różnych grup zawodowych i babcie. W klasach IV - VI wszyscy nauczyciele włączają się 
do akcji i każdą lekcję rozpoczynać będą czytaniem legend.                  Więcej str. 3

        Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka  - 3 czerwca w godz. 10:00 - 14:00
        Przewidziano wiele atrakcji w szkole i na boisku szkolnym. Podczas festynu
w godz. 9:30-11:30 zostanie przeprowadzona zbiórka Zużytego Sprzętu Elektrycznego 
i Elektronicznego. Wszyscy, którzy przyniosą ZSEiE lub 7 baterii otrzymają zielone listki,
które upoważnią do skorzystania z jednej atrakcji podczas festynu (poza kolejką).

.

.

Maciej Jarocki kl. IVb
A.Półtorak,
Z.Paszkiewicz

J.Czarkowska,
W.Kalbarczyk
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     W tym roku obchodzimy 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Była ona pierwszą 
w Europie  i drugą – po konstytucji Sanów Zjednoczonych - ustawą zasadniczą na świecie.
     Ustawa Rządowa z 3 maja 1791r. była  zwieńczeniem reform Rzeczypospolitej podjętych 
w okresie obrad Sejmu Czteroletniego. Niestety obowiązywała ona tylko przez rok, ponieważ Polska
przegrała wojnę z Rosją i państwo polskie przestało istnieć. Po odzyskaniu niepodległości  w 1918r.
świętu przywrócono należne miejsce. W czasie II  wojny światowej i po jej zakończeniu obchody
rocznicowe były zakazane. Dopiero od roku 1990 uroczystości mają charakter państwowy. Konstytucja
jak na swoje czasy była bardzo nowoczesna i postępowa. Zapoczątkowała wiele pozytywnych zmian 
w Polsce  i pozwoliła przetrwać narodowi trudny czas rozbiorów. 
                                                                                                      Autor: Szymon Backiel kl. IVb

                              Święto Narodowe Trzeciego Maja
                                                                    obchody w naszej szkole

      
       
          Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja
uczciliśmy uroczystym apelem szkolnym. Z tej
okazji 30 kwietnia cała społeczność szkoły
spotkała się na sali gimnastycznej. Wszyscy byli
odświętnie ubrani, więc dało się odczuć atmosferę
nadchodzącego Święta. 
       Uczniowie klas IIIb i IVb przygotowali krótką
lekcję historii przypominającą to jakże ważne dla
wszystkich Polaków wydarzenie. Na apelu
królowały barwy narodowe. Oprócz
najważniejszych informacji na temat Konstytucji
uczniowie zatańczyli poloneza, a także wszyscy
wspólnie zaśpiewaliśmy Rotę. 
        Po zakończeniu nastąpiły gromkie brawa 
i owacje. Uważam, że występ był udany, czego
potwierdzeniem była reakcja publiczności.

Uroczysty apel

Wywiad z Panią
Izabelą Czajkowską -
nauczycielką historii.

Kiedy
zafascynowała
się Pani historią?
Historia zawsze była
obecna w moim życiu,
ponieważ mój dziadek
był historykiem.
Od najmłodszych lat
byłam zafascynowana
historią.
Ile lat uczy Pani
historii w naszej
szkole?
W SP2 uczę już 6 lat.
Co jest
najtrudniejsze w
nauczaniu historii?

Najtrudniejsze jest
uświadomienie
dzieciom, że nie
uczymy się o
rzeczach, które są
oderwane od
rzeczywistości.
Bardzo bym chciała
pokazać, że wszystko
co nas otacza
wywodzi się z
przeszłości. A często
nam się wydaje, że to,
co było sto czy
dwieście lat temu to
zamierzchła
przeszłość.
Jak wspomina Pani
szkołę, w której się
Pani uczyła?
Uczyłam się

w tej szkole. Nauczały
mnie Panie, które są
dzisiaj moimi
koleżankami. Bardzo
miło wspominam
tamten czas.
Z jakimi postaciami
historycznymi
chciałaby Pani
porozmawiać gdyby
było to możliwe?
Chciałabym spotkać
wybitnych
humanistów z epoki
Renesansu.
Co uważa Pani za
swój największy
sukces zawodowy?
Największy sukces
zawodowy osiągam
wtedy, gdy uczniowie
są zafascynowani
historią.

Jaki okres
historyczny jest
według Pani
najciekawszy?
Uważam, że
najciekawszy jest
okres szesnastego
stulecia, oraz
tajemnicze, magiczne
średniowiecze.
Jak spędza Pani
swój czas wolny?
Uprawiam różne
sporty. Dużo jeżdżę
na rowerze, a zimą na
nartach. Bardzo lubię
podróżować, czytać
książki i spędzać
czas z rodziną.

Rozmawiał: 
Dawid Szutko kl. VIb

.

Przemek Backiel kl. Vb
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Co czyta Julia?

    Hej! Jestem Julia 
i prowadzę stałą
rubrykę o przeczyta-
nych przeze mnie
książkach. W tym
numerze chciałabym
przedstawić książkę
Jeana-Philippa Arrou-
Vignoda pt. Jaśki .
    Opowiada o losach
pewnej niesamowitej
rodzinki. Historia jest
opisywana przez Jana-
B. Każdy chłop czyk w
rodzinie ma imię po
ojcu – Jan. Aby odróżni
ć synów, każdemu
przyporządkowano
kolejną literkę alfabetu.
Rodzinę tworzą tatuś,
który jest lekarzem i
złotą rączką. Mama
zawsze doskonale
zorganizowana oraz
sześciu braci Jan-A,
Jan-B (nasz główny
bohater), Jan-C, Jan-D,

Jan-E i naj młodszy
Jana-F, który „dopiero
się urodzi”. Każdy
chłopiec ma swój
odmienny charakter i
sposób bycia, np. „Jan-
A, strasznie się rządzi”,
„Jan-C, nigdy nie wie,
co się dzieje”. Rodzina
przeżywa liczne
przygody i zmaga się 
z problemami życia
codziennego. W spo-
sób humorystyczny
autor pokazuje
zabawne historie 
i perypetie gromadki
Janów. Książkę
wzbogacają piękne
ilustracje D. Corbasson
        Uważam, że seria
„Jaśki’’ przypadnie do
gustu każdemu
czytelnikowi. Pozycja
jest dostępna w
bibliotece szkolnej.

                                                      VII FORUM MŁODYCH EKOLOGÓW
  Projekt realizowany przy współpracy Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
  Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Fundacji Zielone Płuca Polski, Miejskiego Ośrodka Doradztwa 
                         Metodycznego oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku. 

   W  konkursach i warsztatach  zorganizowanych w ramach VII FORUM MŁODYCH EKOLOGÓW    
               wzięło ogółem  udział 375 uczestników z 40 placówek miasta Białegostoku.
                                           Nagrodzono lub wyróżniono w sumie 26 prac.

                                              Na konkurs poetycki pod hasłem:
                              „Cudnej urody zjawisko przyrody” wpłynęło 49 wierszy.
                                 Wśród laureatów konkursu są uczniowie naszej szkoły: 
                                              Amelia Barszczewska kl. Vb - I miejsce 
                                              Łukasz Więcław kl. VIa - II miejsce
                                              Anna Rojkowska kl. IIIb - wyróżnienie

                                               Na konkurs plastyczny pod hasłem 
                                 "Cudnej urody zjawisko przyrody” wpłynęło 55 prac. 
                 Wśród laureatów znalazła się ucz. kl. Vb Zofia Paszkiewicz zajmując III miejsce.

                     Na konkurs plastyczny  pt: „Ekologii czar……  kwiaty”   wpłynęło 178 prac. 
                     Wyróżnienia otrzymały Lena Chilińska "0" oraz Aleksandra Iwanowicz kl. IIa.

Jak zrobić gumową kość?  

Przeprowadzimy eksperyment, który
udowodni, że nawet kość może być
elastyczna.
Należy przygotować:  umytą kość z kur-
czaka, szklankę, talerzyk, ocet
Krok po kroku…
1.  Do słoika wlej ocet.
2.  Do naczynia z octem włóż kość, tak
     aby cała była zanurzona.
3.  Zakręć słoik nakrętką.
4.  Trzymaj kość w naczyniu przez tydzień.
Wnioski: Gdy wyjmiemy po tygodniu kość to
zobaczymy, że będzie bardzo elastyczna.
Dlaczego? Po zanurzeniu kości w occie staje
się ona giętka. Wapń i fosfor w niej zawarty
zareagował z kwasem octowym i rozpuścił się
w wodzie. W kości pozostała substancja
organiczna zwana osseiną, nadająca kości
giętkość i elastyczność. Prace nagrodzone

  IV Białostocki Tydzień  Czytania Dzieciom
Inauguracja odbędzie się 01.06.2015r. 
w Operze i Filharmonii Podlaskiej, podczas której
wystąpią uczniowie naszej szkoły.  

      2 -10 czerwca w bibliotece szkolnej odbędą
się zajęcia czytelnicze. 
      Odwiedzą nas goście, którzy będą czytać
wspaniałe książki, często są to lektury z ich
dzieciństwa. Czytającymi będą: Pani mjr SG
Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału
Straży Granicznej, Pani Aneta Sarosiek -
nauczyciel logopeda z PS nr 51, Pani Magda
Kraszewska -pracownik CEN, Pani Halina
Wakuluk - autorka książek dla dzieci oraz Panie
Maria Dowgiert i Elżbieta Śliperacka - babcie
uczniów klas pierwszych.
      Nauczyciele naszej szkoły również włączają
się w tę akcję. W klasach IV - VI każdą lekcję
będą rozpoczynać głośnym czytaniem legend.
      Do akcji czytelniczej włącza się również
świetlica szkolna. Dzieciom czytane będą książki
ze Złotej Listy Fundacji ABC XXI. 
      Nauczycielka klasa Ia przeprowadzi klasowy
Konkurs Pięknego Czytania.
      Ponadto odbędzie się turniej czytelniczy 
"Z książką za pan brat" , w którym swoimi
znajomościami literackim zmagać się będą
uczniowie klas III - IV oraz V - VI. 
                                         Zapraszamy!!!

Uczestnicy VII Forum Młodych Ekologów
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                     Twórczość uczniów 
                                            Poniżej prezentujemy wiersze laureatów 
                  w XIV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA".

Uzupełnij przysłowia i przynieś je do
biblioteki szkolnej.

1.Chłodny maj dobry ...

        
2. Czerwiec mokry, zimny maj ... pewny raj.

           
3. Jeżeli żaby przed świętym ... rzekocą, to 
w maju będzie zimno i wtedy zamilkną.

          
4. Na świętego ... w domu pustki, w polu sława

          
5. Kiedy się Jasio rozpłacze, a ... go nie utuli, 
to będzie płakał do świętej Urszuli.
          
Źródło: ,,Na wszystko jest przysłowie'', oprac.
Stanisław Świrko, Wydawnictwo Poznańskie
1985, s. 306, 307

W skład Redakcji szkolnej gazetki "Dwójkowy Kurier" wchodzą: Dawid Szutko, Julia Czarniecka,
Wiktoria Iwaszczuk, Anastazja Czech
Opiekę nad gazetką sprawuje p. Jolanta Kosobko
Siedziba Redakcji „Dwójkowego Kuriera” mieści się w bibliotece szkolnej.Zapraszamy do współpracy
felietonistów, reporterów, rysowników i wszystkich, którzy bacznie obserwują rzeczywistość szkolną.
Swoje propozycje, pytania i życzenia możecie przynosić do Redakcji.

Karolina Zalewska z kl. VIb wśród laureatów  
   I Miejskiego Konkursu Głośnego Czytania 
                 "Czytanie jest w modzie"
      Gratulujemy!!!

Humor szkolny

                             ***
Chłopiec pyta swojego tatę: - Tato, odrobiłbyś za
mnie lekcje?  
Ojciec na to: - Wykluczone. Nie mogę tego zrobić.
Chłopiec wzrusza ramionami:  - O rany, tato.
Poprawiłbym wszystkie twoje błędy.
                        
                               ***
Na lekcji przyrody.
- Jasiu do jakiej rodziny należy wieloryb? 
- Żartuje pani?! Ja nie znam nikogo, kto miałby
wieloryba w rodzinie.
                     
                              ***
Pan Kowalski pyta sprzedawcę: 
- Z czego wieprzowina?
- Ze świnki - odpowiada sprzedawca.
- A z czego słoninka?
- Ze słonia.
- To poproszę kilogram słoninki.

Domek

Przystanął w morzu czas
mały, rodzinny domek.
Przyszedł dziś rankiem do lasu,
gdyż piękny był bardzo dzionek .
A gdy noc zapadła atłasem
i czernią ziemię okryła,
domek zaśpiewał pod lasem
pieśń memu sercu tak miłą:

"Jesteśmy w pół drogi.
Droga pędzi z nami bez wytchnienia.
Chciałbym i mój ślad na drogach
ocalić od zapomnienia ."

Muzyka niesłychana ,
starych taktów spokojnych bez liku .
Pnące się dzikie wino
biegnie za powojem
biegnie za piękną dziewczyną.
Wciąż szelest jeziora nie miną .
Stoi ogród malw, róż i stokrotek.

Dom wyciągnął swój drewniany płotek.
Zapalił światełko za murem.
Dziwią się politycy,
dziwią się wielkie biura .

,,Dom wspomnień jeszcze żyje?
Myśleliśmy, że go wybije
Ustawa zasadnicza nr 247274 a !
A Gałczyński w nim wciąż mieszka
I dobrze się ma !’’.

I postój tak sobie domeczku.
Niech nie zgasi ciebie stu lat koc,
a przy domu, piękny ogródeczku,
zagraj nam znowu muzykę rodzinną,
cudowną jak jesienna noc.
               
                    I miejsce
                   Łukasz Marcin Więcław, kl. VIb   

 Domek Poety
W tym domku
Z czerwonej cegły.
Od lat bez autora, niestety,
mieszkają
książki z wierszami
Gałczyńskiego - Poety.
  
        Dzikie wino na ścianach
        od wiosny  do jesieni
        zieleni się albo czerwieni.
        W pobliżu jezioro lśni w słońcu,
        to znów w blasku księżyca się mieni.
Dokoła las się rozciąga.
Idąc jego ścieżkami,
usłyszysz, jak stare drzewa
rozmawiają
Konstantego Ildefonsa strofami.

Gdy cichy wieczór zapada,
kołysze szmer fal na jeziorze,
a turyści
w lirykach zaczytani
rozmyślają o ich Autorze.

Wyobraźnia metafory im podsuwa,
bo nad miejscem Duch Poety czuwa.
Może i teraz Zaczarowaną Dorożką
wśród gwiazd podróżuje aż do rana
i w świetle świętojańskich robaczków
słucha koncertu Jana Sebastiana…

Tego nigdy się nie dowiemy, niestety,
gdyż od lat wierne skrywa
przeróżne sekrety
Mały Domek
Wielkiego Poety.
                  
                           I miejsce
                          Amelia Barszczewska kl. Va

Autor. Anastazja Czech kl. IVa


