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WYNIKI W NAUCE
imię i nazwisko		

Stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe wręczono podczas uroczystego apelu

Fot. R. J.

Stypendia za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe rozdane

Na uroczystym apelu podsumowano wyniki edukacyjne i sportowe w I semestrze roku szkolnego 2019/2020. Najlepsi uczniowie
i sportowcy z klas V–VIII otrzymali stypendia. Nagrodzonym gorąco gratulujemy i życzymy powtórzenia sukcesów na koniec roku
szkolnego, a wszystkim uczniom naszej szkoły dołączenia do grona
wyróżnionych.
www.sp2sokolowpodl.pl

Wybieramy Klasę Roku
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
imię i nazwisko		

klasa

Kamila Chwedorczuk VII c
Paweł Norberczuk
VIII c
Gratulujemy.

W numerze

Samorząd szkolny podliczył punktację za pierwszy semestr w konkursie na Superklasę.
Punkty przyznawane są w wielu
różnych dziedzinach, m.in. za: średnią
ocen z poszczególnych przedmiotów,
wystawione oceny zachowania, udział
w konkursach i zawodach sportowych,
aktywność w akcjach charytatywnych,
kontrolę mundurków i obuwia, stan czytelnictwa oraz frekwencję.
Wyniki konkursu w I semestrze przedstawiają się następująco: I miejsce – VI c,
II miejsce – V b, III miejsce – VII b.
K. K.

klasa

Gabriela Bury		
Vb
Małgorzata Hackemer V b
Aleksander Janista
Vb
Lena Lachowska
Vb
Katarzyna Niemirka V c
Otylia Zembrowska V c
Oliwia Lipka 		
VI b
Gabriela Bednarczyk VI c
Julia Połosa 		
VI c
Alicja Sarnecka
VI c
Wiktoria Romańska VI c
Kacper Rydzewski
VI c
Amelia Jaroszewska VII a
Julia Flakowska
VII b
Gabriela Zielińska
VII b
Weronika Lech
VIII b

Rozmaitości – dowcipy, sonda o tolerancji, kącik miłośników dobrej książki
STRONA 2

świąt
Wesołych

Fotorelacje z uroczystości szkolnych
STRONA 3
Z życia szkoły – relacje z przedsięwzięć realizowanych w „Dwójce”
STRONY 4–5
Konkurs wiedzy o ruchu drogowym
dla uczniów klas IV
STRONA 6
Relacje z wydarzeń sportowych
STRONY 7–8

w w w.sp2sokolowpodl.pl
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Rozmaitości

Suchary
– Wiesz co, mężu? – zwraca się do męża
żona. – Już 30 lat jesteśmy małżeństwem, a ty do tej pory nie zapytałeś się
mnie jak się czuję.
– No to jak się czujesz?
– Lepiej nie pytaj.
– Jasiu, dlaczego zjadłeś ciasto przeznaczone dla Kasi?
– Bo ja nie wierzę w przeznaczenie.
Zebrał Bartosz Kalicki
– Jak nazywa się ulubiony taniec mechanika?
– Polonez.
– Jak nazywa się specjalista od owiec?
– Fachowiec.
– Jakie są najlepsze lekcje w szkole?
– Odwołane.
– Dlaczego blondynka się cieszy, gdy
ułoży puzzle w 4 miesiące?
– Ponieważ na pudełku napisano: „Od 5
do 10 lat”.
– Jaki jest największy komplement dla
garbatego?
– Równy z ciebie gość.
Na lekcji angielskiego:
– Jasiu, proszę opisz swój strój po angielsku.
– Made in China.
– Co mówi kominiarz podczas wykonywania swojej pracy?
– Ale czad!
– Jakie jest ulubione zwierzę informatyka?
– Małpa.
– Gdzie jest najwięcej polskich autostrad?
– W planach.
Zebrał Aleksander Janista
Naukowcy odnaleźli najstarszego człowieka na świecie, miał 150 lat.
– Czy pojedzie pan z nami do laboratorium?
– Nie wiem czy tata mnie puści.
– Tata?! A gdzie jest pana tata?
– Razem z dziadkiem poszedł na pole.

Sonda o tolerancji
W naszej szkole rozpoczął się
projekt pod tytułem „Zero tolerancji dla nietolerancji”. Uczniowie
poszczególnych klas wzięli udział
w przeprowadzonej przez nas sondzie. Zadaliśmy im pytanie:
„Czym jest tolerancja?”.
Uważam, że tolerancja to traktowanie innych tak jak sami chcielibyśmy
być traktowani bez wględu na dzielące nas różnice.
Oliwia Świeżak, klasa IV a
Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności innej
osoby. Jest poszanowaniem cudzych:
uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń,
obyczajów i cudzego postępowania,
choćby były całkowicie odmienne
od naszych. Szacunek ten powinien
przybierać formy wyrozumiałości
i życzliwości oraz akceptacji w imię
demokratycznej wolności.
Monika Bartosiak, klasa V a

Tolerancja polega na szanowaniu osób
w każdym wieku. Jeśli jest się tolerancyjnym, nie należy wyśmiewać się z ludzi,
którzy mają inny kolor skóry, wyznają
inną religię, są biedni oraz są słabsi od
nas. Takie osoby należy wspierać i pomóc im odnaleźć się wśród innych ludzi.
Małgorzata Matusik, klasa VI b
Moim zdaniem tolerancja to posiadanie szacunku do każdej osoby,
nie zważając na wyznawaną religię,
pochodzenie, przekonania lub wygląd
tego człowieka. Uważam także, że tolerancja pozwala na budowanie właściwych kontaktów międzyludzkich.
Ważne jest, żebyśmy się nawzajem
akceptowali, a nie zwracali uwagę na
różnice między nami.
Kacper Rydzewski, klasa VI c
Tolerancja to akceptacja drugiej
osoby o odmiennych wartościach,
upodobaniach, wierzeniach, zwyczajach i poglądach.
Gabriela Zielińska, klasa VII b

Tolerancja to szacunek w stosunku do
innych ludzi. Wyrozumiałość dla poglądów, wierzeń lub koloru skóry i narodowości. Akceptacja rzeczy, których nie
pojmujemy, nie podobają się nam lub
myślimy o nich inaczej niż inni.
Małgorzata Hackemer, klasa V b

Tolerancja polega na poszanowaniu
cudzych poglądów, uczuć, obyczajów
i zachowań. Relacje oparte na tolerancji pozwalają każdemu pozostać sobą.
Jednocześnie jednak przyjęcie postawy
tolerancyjnej nie oznacza bezkrytycznej akceptacji wszelkich odmienności,
porzucenia własnych przekonań.
Wiktor Kosiorek, klasa VIII a

Według mnie tolerancja to odnoszenie się z szacunkiem do osób starszych, znajomych, kolegów. Tolerancja to też akceptacja innych osób,
pomaganie im i bycie dla nich miłym.
Jakub Zawadzki, klasa V c

Tolerancja to poszanowanie poglądów innych ludzi. Może też oznaczać
wyrozumiałość lub chęć zaakceptowania uczuć, zwyczajów lub wierzeń
innych niż własne.
Natalia Pieńkowska, klasa VIII b

MOIM ZDANIEM... [RECENZJE / SPRAWOZDANIA]
książki
„Lukrecja”

„Arka Czasu”

Anne Goscinny

Marcin Szczygielski

„Lukrecja” to książka, która opowiada
o historii nastolatki. Główna bohaterka
Lulu, bo tak lubi być nazywana, przeżywa mnóstwo przygód. Ma pełno pomysłów, które próbuje realizować.
To książka o dorastaniu i o tym, że na
niektóre rzeczy można patrzeć z przymrużeniem oka.

„Arka Czasu” opowiada o chłopcu,
który wychowywał się podczas II wojny
światowej. Główny bohater Rafałek czuje się samotny, ale miłość do książek pozwala mu przenieść się do innego świata.
Jedna z książek, którą czyta, odmienia
jego życie i staje się początkiem wielkiej,
niebezpiecznej przygody.

Zebrał Jakub Młynarczuk
STOPKA REDAKCYJNA
Gazetka Szkolna „Dwójki”
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Węgrowska 22
08-300 Sokołów Podlaski
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DRUK

Wydarzenia

Fotorelacje z uroczystości szkolnych
Jasełka

20 i 21 stycznia 2020 roku odbyły
się w naszej szkole jasełka wystawione przez uczniów pod kierunkiem pani Magdaleny Chomać.
Podczas jasełek przybliżono historię
narodzenia Jezusa, kolęd oraz przedstawień bożonarodzeniowych. Nie zabrakło
również czasu na wspólne kolędowanie.
Przed publicznością wystąpili uczniowie z klasy I a (aktorzy), klasy V c (narratorzy) oraz chór szkolny (oprawa muzyczna).

Przedstawienie jasełkowe wystawione przed społecznością szkoły

Fot. Robert Jaszczuk

O oprawę muzyczną zadbał chór szkolny

Fot. Robert Jaszczuk

Bartosz Kalicki

Aktorki z klasy I a

Fot. R. J.

Dla babć i dziadków
23 stycznia 2020 roku uczniowie z klas I–III
swoimi występami chcieli okazać miłość i pamięć
babciom oraz dziadkom.

Występ klasy III b

Fot. R. J.

Klasa I b

Fot. R. J.

Klasa II a

Fot. R. J.

Uczniowie każdej klasy przygotowali dla gości
krótką prezentację – piosenkę lub
wiersz. Uroczystość rozpoczęły
jasełka w wykonaniu klasy I a,
V c oraz chóru
szkolnego, a zakończyło wspólne
kolędowanie oraz
życzenia i gromkie odśpiewanie
„Sto lat!”.
Nie
zabrakło
również słodkich
upominków
dla
babć i dziadków
– zostali oni obdarowani piernikowymi serduszkami.
Magdalena
Chomać
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Klasa III a

Fot. R. J.

Publiczność, na którą zawsze nasi młodzi aktorzy
mogą liczyć
Fot. R. J.
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Z życia szkoły

Smak życia,
czyli debata
o... uzależnieniach

Smacznie, zdrowo i bardzo kolorowo

Zdrowy styl życia można promować na różne sposoby. Zachętą do sięgania po
świeże owoce i warzywa był konkurs zorganizowany przez świetlicę szkolną.

3 lutego 2020 r. gościli w naszej
szkole trenerzy Ośrodka Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Płocku.
Przeprowadzili tego dnia zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w klasach szóstych i siódmych.
Głównym tematem spotkań z szóstoklasistami były zagrożenia związane
ze spożywaniem alkoholu. Prowadząca
zajęcia tłumaczyła nam, w jaki sposób
napoje alkoholowe szkodzą naszemu
zdrowiu. Zwracałą uwagę na fakt, że sięganie po tego typu używki nie rozwiązuje problemów, a wprost przeciwnie,
stwarza ich wiele.
Z kolei uczniowie klas siódmych dowiedzieli się o szkodliwości narkotyków
oraz dopalaczy. W przystępny sposób
trenerki wyjaśniały młodzieży jak tragiczne mogą być skutki sięgania po dopalacze. Przestrzegały przed tego typu
używkami.

Konkurs adresowany był do klas piątych. Zgłosiły się do niego dwie drużyny
– z klasy V a oraz z V b.
17 stycznia 2020 r. uczniowie rywalizowali w dwóch konkurencjach.
W pierwszym etapie uczestnicy pisali
test wiedzy o zdrowym odżywianiu. Następnie drużyny wykonywały sok marchwiowo-jabłkowy. Obie klasy uzyskały
jednakową liczbę punktów.
Jak zaznaczają organizatorki konkursu, panie Lidia Bolesta i Renata Bocian,
była to doskonała promocja zdrowego
stylu życia, a samodzielnie przygotowane przez dzieci soki owocowo-warzywne nie dość, że smakowały wybornie, to
były jeszcze zdrowe.
Gabriela Bednarczyk

1.

Konkurs zorganizowała świetlica Fot. Lidia Bolesta

Myj często ręce wodą z mydłem
przez 30 sekund.

Gabriela Bednarczyk, Bartosz Kalicki

Profilaktyka
zdrowotna
W ostatnich dniach w naszej szkole
przeprowadzone zostały zajęcia
z uczniami na temat zasad higieny
osobistej i profilaktyki zdrowotnej,
a także odbyły się apele poświęcone tej tematyce.
My także publikujemy materiały
opracowane przez Ministerstwo
Zdrowia, które w przystępny sposób przypomną naszym młodym
Czytelnikom o czterech ważnych
zasadach higieny.

ręce przed każdym posiłkiem
2. Myj
i po wyjściu z toalety.

K. K.

Pomóżmy psom
ze schroniska
Działająca w naszej szkole Liga
Ochrony Przyrody rozpoczęła
zbiórkę karmy dla psów z sokołowskiego schroniska.
Ci z Was, którym los czworonogów
nie jest obojętny, mogą przynosić karmę
do sali nr 21 lub przekazać wychowawcy. Zbiórkę koordynuje pani Wioletta
Turos. Akcja potrwa do końca marca.
Katarzyna Karpińska
4

3. Podczas
kaszlu i kichania
zakryj usta i nos zgiętym łokciem

dotykania oczu, nosa
4. Unikaj
i ust. Dłonie dotykają wielu

lub chusteczką. Jak najszybciej wyrzuć
chusteczkę do kosza i umyj ręce.

w w w.sp2sokolowpodl.pl

powierzchni, które mogą być
zanieczyszczone wirusem.

Z życia szkoły

Wartościowe
opowieści
Dwoje uczniów naszej szkoły
w gronie laureatów konkursu
diecezjalnego.

Młodzi chórzyści z klas I–III...

Fot. SOK

Festiwal „Sokołowska kolęda”

Nasi chórzyści wystąpili na scenie Sokołowskiego Ośrodka Kultury.
27 stycznia 2020 roku w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbył się powiatowy festiwal „Sokołowska kolęda”.
Nasza szkoła była reprezentowana
przez chór szkolny w dwóch kategoriach
– klas I–III oraz klas IV–VIII. Grupa młod-

sza zaśpiewała i zagrała „Gdy śliczna
panna” oraz „Prowadź gwiazdo promienista”, natomiast starsza – „Góry syjońskie” oraz „Dzisiaj w Betlejem”.
Magdalena Chomać

W I semestrze roku szkolnego
2019/2020 w Szkole Podstawowej im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim odbył się diecezjalny konkurs dla uczniów szkół podstawowych
pod hasłem „Pokój światowy zaczyna
się od pokoju naszego serca”.
Wpłynęły na niego 182 prace plastyczne oraz 54 prace literackie. Z naszej szkoły udział w nim wzięło pięcioro uczniów. Decyzją jury dwoje z nich
otrzymało nagrody – Kacper Czaczkowki II miejsce oraz Bartosz Czaczkowski
– wyróżnienie.
Magdalena Chomać

Tańce pod gwiazdami

20 stycznia 2020 r. w naszej szkole
odbyła się zabawa karnawałowa,
czyli choinka.
Dzieci z klas młodszych, tzn. I–IV bawiły się w ciągu dnia, a wieczorem spotkali się uczniowie klas V–VIII. Były tańce
oraz poczęstunek i podarunki ufundowane przez radę rodziców. Wszyscy dobrze się bawili.
Kacper Rydzewski

... oraz chórzyści z klas IV–VIII

Fot. SOK

Na parkiecie nie brakowało tancerzy

Fot. R. J.

źródło: Freepik.com

Pokoloruj
i się odstresuj

13. Sokołowska Drużyna Harcerska „Cichociemni”
im. generał brygady Elżbiety Zawackiej „Zo”
serdecznie zaprasza osoby od 10. roku życia
do wstąpienia w szeregi harcerskie.
Zapraszamy na zbiórki w każdy poniedziałek o godz. 18.00
do Sokołowskiego Domu Harcerza przy ul. Kościuszki 11.
Zapewniamy moc przygód, atrakcji i prawdziwej harcerskiej szkoły życia
oraz noce pod gwiazdami.

w w w.sp2sokolowpodl.pl
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Konkurs

Konkurs dla klas IV

7. Który pojazd opuści to skrzyżowanie jako pierwszy?

Z myślą o uczniach klas IV, którzy już niedługo będą
zdawać egzamin na kartę rowerową, przygotowaliśmy
konkurs na temat zasad ruchu drogowego. Będzie to
znakomita okazja do powtórzenia wiadomości.
Co należy zrobić? Rozwiązać test i do 27 kwietnia dostarczyć
opiekunowi gazetki szkolnej wypełniony kupon konkursowy. Dla
pierwszych 3 osób, które odpowiedzą bezbłędnie, przewidzieliśmy
nagrody.
REDAKCJA

Pytania konkursowe:

a. uprzywilejowany
b. rower
c. samochód z prawej strony.
8. Który pojazd opuści to skrzyżowanie jako pierwszy?

1. Dojeżdżając do skrzyżowania oznaczonego
tym znakiem, trzeba ustąpić pierwszeństwa
pojazdowi:
a. większemu
b. nadjeżdżającemu z lewej strony
c. nadjeżdżającemu z prawej strony.
2. Dojeżdżając do skrzyżowania, przed którym
stoi ten znak, musimy ustąpić pierwszeństwa:
a. tylko nadjeżdżającym z prawej strony
b. wszystkim jadącym drogą poprzeczną
c. tylko jadącym prosto.

a. rower
b. samochód z lewej strony
c. samochód z prawej strony.

3. Widząc ten znak, rowerzysta:
a. nie może wjechać na drogę za tym znakiem
b. może jechać dalej bez żadnych ograniczeń
c. musi zmniejszyć prędkość.

9. Podaj prawidłową kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie:

4. Ilu rowerzystów może jechać w zorganizowanej kolumnie rowerów jednośladowych?
a. dowolna ilość, pod warunkiem, że długość
kolumny nie przekracza 50 m
b. nie więcej niż 15
c. 20.
5. Do obowiązkowego wyposażenia roweru
należy:
a. lusterko z lewej strony kierownicy
b. co najmniej jedno tylne światło odblaskowe
o kształcie innym niż trójkąt
c. światło mijania barwy białej.

a. pojazd z prawej strony – pojazd z lewej strony – rowerzysta
b. rowerzysta – pojazdy jadące prosto
c. pojazd z prawej strony – rowerzysta – pojazd z lewej
strony.
10. W tej sytuacji rowerzysta:

KUPON

6. Znak ten oznacza:
a. obowiązek jazdy na wprost przez skrzyżowanie
b. drogę jednokierunkową
c. niebezpieczny podjazd.
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imię i nazwisko:.............................................................
klasa: .................
Odpowiedzi:
1. ...
2. ...
6. ...
7. ...

3. ...
8. ...

4. ...
9. ...

5. ...
10. ...

a. ma pierwszeństwo przed samochodem z prawej strony
b. przejeżdża ostatni (włącza się do ruchu)
c. ma pierwszeństwo przed samochodem z lewej strony.
Opracowanie: Andrzej Krysiak
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Rozmaitości

Kalendarium
świąt nietypowych

marzec
1 – Dzień Piegów,
Międzynarodowy Dzień Przytulania
Bibliotekarza,
2 – Dzień Staroci,
3 – Międzynarodowy Dzień Pisarzy,
Światowy Dzień Dzikiej Przyrody,
4 – Międzynarodowy Dzień Mistrza Gry,
5 – Dzień Teściowej,
Dzień Dentysty,
Dzień Doceniania,
6 – Europejski Dzień Logopedy,
Dzień Czystego Stołu,
Dzień Doceniania Pracownika,
8 – Dzień Rudych Osób,
9 – Dzień Polskiej Statystyki,
Światowy Dzień Didżeja,
Światowy Dzień Drzemki w Pracy,
10 – Dzień Całowania w Czoło,
11 – Dzień Sołtysa,
12 – Dzień Matematyki,
14 – Dzień Liczby Pi,
Biały Dzień,
15 – Światowy Dzień Praw Konsumenta,
Dzień Piekarzy i Cukierników,
Dzień Walki z Chrapaniem,
16 – Dzień Pandy,
17 – Dzień Łodzi Podwodnej,
18 – Europejski Dzień Mózgu,
19 – Dzień Stolarza,
20 – Dzień bez Mięsa,
Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej,
Międzynarodowy Dzień Wróbla,
Międzynarodowy Dzień Szczęścia,
21 – Dzień Wagarowicza,
Światowy Dzień Zespołu Downa,
Międzynarodowy Dzień Poezji,
Światowy Dzień Lasu,
Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową,
Dzień Wierzby,
22 – Światowy Dzień Wody,
Dzień Ochrony Bałtyku,
23 – Światowy Dzień Meteorologii,
Dzień Windy,
24 – Narodowy Dzień Życia,
Światowy Dzień Gruźlicy,
Europejski Dzień Lodów
Rzemieślniczych,
Narodowy Dzień Pamięci Polaków
Ratujących Żydów,
25 – Dzień Czytania Tolkiena,
Międzynarodowy Dzień Gofra,
26 – Dzień Dobrego Łotra (Dzień Janosika),
Dzień Niedźwiedzia Grizzly,
Międzynarodowy Dzień Szpinaku,
27 – Międzynarodowy Dzień Teatru,
28 – Dzień Chwastów,
Dzień Żelków,
Międzynarodowy Dzień bez Kłamstwa,
Godzina dla Ziemi,
29 – Dzień Metalowca,
Święto Polskiej Bielizny,
30 – Światowy Dzień Choroby Afektywnej
Dwubiegunowej,
31 – Światowy Dzień Budyniu.

Sport

Nasi miłośnicy sportu
kibicowali na Torwarze
W niedzielę 26 stycznia 2020 r. klub kibica z naszej szkoły kolejny raz zorganizował wyjazd na imprezę sportową. Tym razem uczestnicy projektu „Otwarta szkoła”
udali się do Warszawy na mecz piłki siatkowej rozgrywany w ramach PlusLigi.

Młodzi kibice z „Dwójki”

Sportowa konfrontacja Vervy Warszawa Orlen Paliwa z Jastrzębskim Węglem zapowiadała się niezwykle ciekawie i gwarantowała sportowe emocje.
Gospodarze jako lider PlusLigi zamierzali
potwierdzić, że nieprzypadkowo zajmują
pozycję na szczycie tabeli. Siatkarzy z Jastrzębia-Zdroju podbudowanych wyjazdowym zwycięstwem w Lidze Mistrzów
nad Rubinem Kazań także interesował
komplet punktów. Poziom meczu mógł
zadowolić najbardziej wymagających kibiców.
W każdym z setów obie drużyny toczyły wyrównaną grę, rozgrywając efektowne akcje, ale w końcówkach każdego
z nich stołeczni siatkarze okazywali się

Sportowe emocje towarzyszyły naszym uczniom
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Fot. Robert Jaszczuk

skuteczniejsi, co pozwoliło im odnieść
zwycięstwo 3:0.
Nasi młodzi kibice poddali się atmosferze panującej w hali Torwar i żywiołowo dopingowali podopiecznych Andrei
Anastasiego, doceniając jednocześnie
siatkarski kunszt gości z Jastrzębia.
Okazja do podziwiania na żywo utytułowanych reprezentantów Polski była
dla nich dużym przeżyciem, czemu dawali wyraz w pomeczowych analizach.
Dodać należy, że kolejny raz zwyciężyła
drużyna, której kibicowali.
Podczas drogi powrotnej w dobrych
humorach planowali kolejną sportową
wycieczkę.
Robert Jaszczuk

Fot. R. Jaszczuk
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Sport

Zabrakło szczęścia...
Naszym szczypiornistkom nie udało
się awansować do finału.
28 stycznia 2020 r. w sali PSP Górzno
odbył się etap półfinałowy regionalnych
rozgrywek w minipiłkę ręczną dziewcząt
w ramach Międzypowiatowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Dziewczęta, pomimo ogromnej woli walki i zaangażowania, nie sprostały swoim przeciwniczkom i ostatecznie zajęły III miejsce.
Ewa Góral
Wyniki meczów:
SP Górzno – SP Przesmyki 		
SP Przesmyki – SP 2 Sokołów P.
SP Górzno – SP 2 Sokołów P.
Kolejność końcowa:
1. SP Przesmyki
2. SP Górzno
3. SP 2 Sokołów Podlaski

10:12
9: 8
9: 6

Zawody pływackie
Zakończyły się sukcesem naszych
reprezentantów.
26 lutego 2020 r. na pływalni miejskiej odbyły się Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w pływaniu dziewcząt i chłopców. Nasi pływacy wrócili
z zawodów z tarczą, zdobywając łącznie
11 medali – osiem indywidualnych oraz
trzy drużynowe. Po raz pierwszy od wielu lat sztafety uzyskały awans do etapu
rejonowego.
Ewa Góral
Miejsca na podium – indywidualnie:
Natalia Dacków
50 m stylem dowolnym – II miejsce
50 m stylem grzbietowym – I miejsce
50 m stylem klasycznym – II miejsce
Maciej Praski
25 m stylem dowolnym – III miejsce
25 m stylem klasycznym – II miejsce

Dziewczęta wywalczyły II miejsce w zawodach powiatowych

Fot. Ewa Góral

Sukcesy tenisistów stołowych
Dziewczęta z „Dwójki” wywalczyły tytuł wicemistrzyń powiatu w tenisie stołowym. Drużyna chłopców zajęła trzecie miejsce.
Eliminacje powiatowe Szkolnego
Związku Sportowego w drużynowym
tenisie stołowym dziewcząt i chłopców
zostały rozegrane w Szkole Podstawowej w Wyrozębach.
Eliminacje dziewcząt
23 stycznia 2020 roku odbyły się
Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym dziewcząt. Do turnieju
zgłosiło się 15 drużyn. Naszą szkołę
reprezentowały Kamila Chwedorczuk
i Nadia Andrzejewska. Zawodniczki
nie zawiodły oczekiwań i zajęły II miejsce. Klasyfikacja końcowa: SP Nieciecz,
PSP 2 Sokołów Podlaski, SP Wyrozęby I.
Dziewczęta z naszej szkoły uzyskały
awans do etapu międzypowiatowego.
Gratulujemy i życzymy sukcesów!
Eliminacje chłopców
Następnego dnia, tj. 24 stycznia, odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powia-

tu w tenisie stołowym chłopców klas VI.
Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny w składach: Jakub Cegiełka i Andrzej Laskowski, Mikołaj Izdebski i Mikołaj Tomczuk oraz Cezary Dmowski jako
rezerwowy.
Do udziału w tej popularnej formie
sportowego współzawodnictwa zgłosiło
się 17 drużyn. Po zwycięstwach w fazie
grupowej i pokonaniu rundy ćwierćfinałowej w drodze do finału nasi tenisiści
z obu drużyn musieli uznać wyższość
reprezentantów SP Bielany.
W meczu o brązowy medal stanęli
do koleżeńskich pojedynków i po wielu
emocjonujących wymianach piłek minimalnie lepsi okazali się: Jakub Cegiełka
i Andrzej Laskowski.
Kolejność końcowa: SP Bielany II, SP
Bielany I, PSP 2 II, PSP 2 I.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Ewa Góral, Robert Jaszczuk

Kamila Chwedorczuk
50 m stylem dowolnym – III miejsce
Julia Połosa
50 m stylem klasycznym – III miejsce
Mikołaj Mikołajczuk
50 m stylem klasycznym – III miejsce
Miejsca na podium – sztafety:
8×25 m stylem dowolnym dziewcząt
II miejsce
8×25 m stylem dowolnym chłopców
II miejsce
6×25 m stylem dowolnym dziewcząt
II miejsce
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Obie drużyny chłopców walczyły bardzo zaciekle

w w w.sp2sokolowpodl.pl

Fot. Robert Jaszczuk

