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Wielkie święto naszej szkoły! 
"Dwójka" obchodzi swój jubileusz!

.

50 lecie szkoły

28 lutego 2014 roku SP 2 
w Tuszynie świętowała 50
– lecie. Z tej okazji 
w Kościele p.w. 
Św. Krzysztofa odprawiono
uroczystą mszę, 
a następnie  goście udali
się do szkoły, gdzie miał
miejsce dalszy ciąg
obchodów jubileuszowych.
Tego dnia „Dwójka” gościła
w swoich progach m. in.:
Duchownych

naszego dekanatu, Władze
Gminy Tuszyn,
Przedstawicielkę Łódzkiego
Kuratora Oświaty, Władze
powiatowe, poprzednich
Kierowników 
i Dyrektorów szkoły,
Dyrektorów placówek
Oświatowych 
z terenu naszej Gminy oraz
Gminy Rzgów, Dyrektorów 
i Kierowników jednostek
budżetowych,

Panią Przewodniczącą
Rady Rodziców, byłych 
i obecnych pracowników
szkoły, uczniów 
i absolwentów, rodziców,
prezesów fundacji,
przedstawicieli lokalnych
mediów,
współpracowników,
interesariuszy i przyjaciół
tuszyńskiej „Dwójki”… 

cd. str. 3

Jubileusz to dobry czas 
na wspomnienia. Nasza
szkoła  obchodzi właśnie
złote gody. Nie należy
jednak zapominać, że
powstała ona wiele lat
wcześniej, bo już na
początku roku 1945.
Mieściła się wówczas 
w budynku Szkoły
Powszechnej nr 1. 
W 1946 ulokowano ją w
Domu Rodzin Policyjnych 

w Poddębinie. Wspominając
pierwsze lata „Dwójki” nie
sposób nie przywołać
postaci Państwa
Szymanków. Aby zapewnić
godziwe warunki pracy pan
Szymanek podjął starania 
o budowę nowego gmachu
szkolnego.

cd. str. 3

Historia SP nr 2 
w Tuszynie

.
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Występ teatru 
"Bez Kurtyny"

"Szkoła wypiękniała...", 
czyli wywiad z emerytowanym dyrektorem

.
.

.

23 kwietnia 2014 roku
świętowaliśmy
wspólnie kanonizację
Ojca Świętego, Jana
Pawła II. Uroczystość
przygotowali uczniowie
klas II – VI naszej
szkoły, a wraz z nami
hołd Ojcu Świętemu
oddała uczennica
Gimnazjum nr 2 Alicja
Bińkowska. Uczniowie
z przejęciem recytowali
wiersze, śpiewali
piosenki 
o Papieżu – Polaku.
Uroczystą akademię
uświetnił swą
obecnością ksiądz
Adam Grałek,

który podziękował
małym aktorom za
zaangażowanie oraz
opowiedział kilka
anegdot z życia Ojca
Świętego. Ten dzień 
na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich.
Nasza akademia
podobała się
wszystkim, dlatego na
zaproszenie księdza
proboszcza
wystąpiliśmy jeszcze
raz w kościele pw. św
Krzysztofa. Program
artystyczny podobał
się mieszkańcom
naszej dzielnicy.

 W tym roku, w V
jubileuszowej edycji
Wojewódzkiego
Przeglądu Teatrów
Szkolnych „Wszystko
gra” przypadł nam w
udziale Złoty
Klakier za zajęcie 
I miejsca w kategorii
klas IV-VI za spektakl
„Bajka 
o tekturowym
miasteczku”.To nasz
kolejny sukces,
ponieważ

w 2011 zdobyliśmy
Brązowego Klakiera 
za zajęcie III miejsca
oraz nagrodę
Dziecięcego Jury 
za przedstawienie
„Poczekalnia”, w 2013
także zostaliśmy
nagrodzeni Brązowym
Klakierem za spektakl
„Zapach sceny”.
Osiągane sukcesy
sprawiają nam radość 
i motywują do pracy.

Ile lat pracował Pan
w szkole ? 
Pracowałem aż 35
lat. 
Jakiego przedmiotu
uczył Pan dzieci?
Uczyłem matematyki.
Czy zmieniło się coś,
gdy Pan odszedł 
ze szkoły?
Szkoła wypiękniała,

jest ładniejsza
biblioteka i sala
gimnastyczna.
Czym Pan się teraz
zajmuje?
Zajmuję się działką.
Czytam interesujące
książki, oglądam
filmy.
Czy chciał Pan być
nauczycielem?

Pokochałem ten
zawód po liceum.
Czy myślał Pan
kiedyś, żeby być
dyrektorem? Czy to
było Pana marzenie?
Odchodzący dyrektor
zaproponował mi,
abym został jego
następcą. 
Po długim namyśle

wyraziłem na to
zgodę.
Czy wróciłby Pan 
do szkoły, czy
wybrałby Pan inny
zawód?
Nie zostałbym już
nigdy dyrektorem
szkoły, a nawet 
i nauczycielem.

.
.

.
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Jubileusz SP2 
w Tuszynie   

Po części oficjalnej,
dzieci zaprezentowały
program artystyczny
pod hasłem „Dwójka”
łączy nas… Widzowie
mogli obejrzeć m. in.
występ teatru
szkolnego „Bez
kurtyny”, tańce
pierwszoklasistów,
występ recytatorski
ucznia
E. Gabczyńskiego,
występy wokalne
solowe (D. Krych, 
B. i K. Skoneczne)
oraz zbiorowe, pokaz
karate tradycyjnego

a także występ
drużyny zuchowej.
Kolejnym punktem
uroczystości było
uroczyste oddanie do
użytku ekopracowni
„Brama do ekoświata”,
która została
utworzona ze środków
WFOŚiGW w Łodzi.
Zachwyt wzbudziło
wyposażenie sali,  
w nowoczesny sprzęt
multimedialny oraz
zgromadzone pomoce
dydaktyczne.

Historia Szkoły
Podstawowej nr 2 

Kamień węgielny
wbudowano w 1959
roku, wpisując projekt
Szkoły Podstawowej nr
2 w akcję „Tysiąc szkół
na tysiąclecie.  W 1964
roku oddano do użytku
nową szkołę.Szkoła
pracowała, lata mijały,
obchodzono kolejne
jubileusze. Z okazji 25
lat "Tysiąclatka"
otrzymała sztandar.
Ostatni okres to czas
wielu sukcesów
edukacyjnych szkoły.
Piszemy sprawdziany
zewnętrzne najlepiej 

w gminie i powiecie.
Przeprowadzona
ewaluacja zewnętrzna
potwierdziła, 
że pracujemy zgodnie 
z najwyższymi
standardami
edukacyjnymi.
„Dwójka” od lat
rozkwita… Uczy,
wychowuje, otwiera
szeroko swoje drzwi
dla wszystkich ludzi
dobrej woli. „Dwójka”
łączy nas.

Jak zawsze nasza szkoła pracuje pełną
parą. Przygotowujemy się pod okiem
nauczycieli do licznych konkursów
przedmiotowych 
i zawodów sportowych. I jak co roku
odnosimy wiele sukcesów. 
Oto niektóre z nich:

"Minęły czasy
szczęśliwej prostoty,

trzeba się uczyć,
upłynął wiek złoty."

"Wiedzę możemy
zdobywać od innych,
ale mądrości musimy

nauczyć się sami."

Laureaci konkursu literackiego

Zaproszeni goście

Na zdjęciu dyrektorzy
placówek oświatowych
gminy Tuszyn wraz 
z pozostałymi
zaproszonymi gośćmi,
rodzicami

i absolwentami Szkoły
Podstawowej nr 2 
w Tuszynie obserwują
występy małych
aktorów.

Tegoroczne sukcesy 
uczniów tuszyńskiej "Dwójki"

"Talenty będziesz
rozwijał po szkole,
teraz się ucz!" :)

"Mnie się zdaje, że
człowiek nigdy się

dość nie nauczy (...)"

"Przyszłość człowieka
związana jest
nierozerwalnie 

z wychowaniem"

"...czasami i nauczyciel
poszukuje ucznia,

który by go
poprowadził..."

Laureaci II
Ogólnopolskiej
Olimpiady
Mitologicznej "Olimpus"
- P.Sudomir,
K.Marszałek,
B.Bocheński,
E.Gabczyński

Złoty Klakier dla
teatrzyku "Bez
Kurtyny" za zajęcie 
I miejsca  w
Wojewódzkim
PrzeglądzieTeatrów
Szkolnych „Wszystko
gra” 

III miejsce w
powiecie w XXXVII

OgólnopolskimTurnieju
BRD -
      A. Gradowska 
      A.Gosa 
       P.Kuna
      N.Łęgocka 

Wyróżnienie 
w Konkursie
Matematycznym
"Kangur" -
W.Bratkowski

I miejsce w
międzyszkolnym
konkursie przysłów -
K.Marszałek,
P.Sudomir, E.Konopka

.

.
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II Zjazd Absolwentów 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie 

już za nami!

Nadchodzi wieczór 
6 grudnia 2013 r. 
Za oknami szaleje
wichura. Przewraca
słupy, łamie
drzewa. 
W Tuszynie – Lesie
brakuje prądu, jak
często w czasie
takiej nawałnicy.
Jednakże mury
Szkoły
Podstawowej nr 2
tętnią życiem. 
Szkoła jest pięknie
udekorowana. 
Na ścianach wiszą
listy absolwentów,
papierowe bombki,
okolicznościowe
zdjęcia. Trwają
ostatnie
przygotowania.
Wystrojeni 
i zdenerwowani

uczniowie oczekują
przy wejściu. 
Na stosikach leżą
płytki z prezentacją,
zawierającą
archiwalne zdjęcia
szkoły i jej uczniów
oraz współczesne
fotografie
ukazujące życie
szkoły. Wokół
rozstawione
płonące świeczki. 
Ale czy wszystko
się uda? Czy
wszyscy
zaproszeni goście
dopiszą? Czy nie
przestraszą się
wichury? Nie
zrezygnują? 
Na szczęście nasze
obawy okazały się
zupełnie
niepotrzebne. 

Ze wszystkich stron
zjeżdżają się ci,
którzy tworzyli 
i tworzą tę szkołę –
byli i obecni
nauczyciele 
i uczniowie. Dawni
kierownicy 
i dyrektorzy Szkoły
 Podstawowej
nr 2 w Tuszynie. 
Tych pierwszych
już pomiędzy nami
zabrakło, ale w ich
imieniu pojawia się
najmłodszy syn. 
Cóż to za niezwykła
uroczystość? 
To zjazd
absolwentów! Pani
dyrektor Barbara
Krawczyk –
Podlecka
serdecznie wita
przybyłych.

Jak wielu
postanowiło w tym
dniu być tu, razem 
ze swymi kolegami 
i pedagogami!
Zjazd swą
obecnością
zaszczycili między
innymi pan
Zbigniew Szefliński,
pan Stanisław
Foryś, Pani Urszula
Pszonicka,
proboszcz tutejszej
parafii, ksiądz
Zdzisław Góra. 
A także mnóstwo
byłych uczniów 
i pracowników
szkoły. Przy
nastrojowych
świecach, z łezką 
w niejednym oku
wysłuchano słów
byłych dyrektorów,

ich wspomnień o
pracy 
w murach tej
szkoły. Syn
pierwszych
kierowników
„Dwójki”, pan
Szymanek 
ze wzruszeniem
opowiadał o swych
rodzicach i ich
pracy nad budową
tej szkoły. Szkolny
teatrzyk „Bez
Kurtyny” bawił
miłych gości
jasełkami. Dzieci 
ze wszystkich sił
starały się
uprzyjemnić czas
uczestnikom
zjazdu. Śpiewano
kolędy. Potem
nastąpiło to, na co
czekali wszyscy.
Spotkania 

i rozmowy z
dawnymi kolegami
przy świecach,
talerzyku 
z ciastem 
i ciepłej herbacie.
Czas płynął jednak
nieubłaganie.
Nadeszła
nieuchronnie
chwila rozstania. 
I postanowienie –
spotkamy się
ponownie w lutym, 
na uroczystym
jubileuszu szkoły. 
W domu zaś
wspomnienia 
i oczekiwanie 
na następne
spotkanie 
z kolegami. 
Oby kolejny zjazd
odbył się szybciej, 
niż za 50 lat.
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