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Drodzy Czytelnicy  
 
Oddajemy do waszych rąk wyjątkowy numer gazetki. Jubileuszowy. W tym roku mija 
bowiem 25 lat od otwarcia Szkoły Podstawowej nr 22 w Płocku. 
Oprócz aktualności znajdziecie w niej wiele ciekawych informacji z historii szkoły,  
zobaczycie stare fotografie, a może nawet rozpoznacie na nich swoich rodziców…  
 

Życzymy przyjemnej lektury.  
 

Z kart kroniki… 

1988 rok 

1 września w Szkole Podstawowej nr 22 w klasach I – III rozpoczyna 

naukę 69 dzieci. Zajęcia odbywają się od 8.00 do 18.30 w 

pomieszczeniach klubu osiedlowego. W szkole pracuje 6 nauczycieli.  
1995 rok 

Władze Płocka podjęły decyzję o rozpoczęciu budowy nowej szkoły.  

Nareszcie! 

1996 rok 

Uroczyste otwarcie nowego budynku. Wśród gości Prezydent RP 

Aleksander Kwaśniewski. W szkole jest już 434 uczniów i 30 nauczycieli. 

1998 rok 

10. urodziny! Szkoła otrzymuje imię Janusza Korczaka, a także sztandar 

ufundowany przez rodziców.  O tych wydarzeniach przypomina tablica 

pamiątkowa. 

2002 rok 

Wszyscy razem! Zostaje utworzona I klasa integracyjna. Szkoła zyskuje 

miano szkoły z oddziałami integracyjnymi. 

2008 rok 

To już 20 lat! Nasza szkoła tak pięknie nam urosła!  Jest nas ponad 1000. 

Po raz pierwszy przyznany zostaje medal „Najlepszemu z najlepszych”. 
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NIE ZAWSZE ROBIŁEM TAK , JAK MI KAZANO.  

SWOJE ZDANIE MIAŁEM 

Z Dyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, 

Panem Januszem Banasiakiem rozmawiają:  

Ania Giszczak i Martyna Stefańska. 
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Jak to jest być dyrektorem naszej szkoły? 
To z pewnością duża odpowiedzial-
ność, duże wyzwanie i dużo pracy. 
To także mnóstwo problemów.  
Ale też satysfakcja wtedy, gdy się te 
problemy uda rozwiązać.  
Szkoła ciągle się zmienia. Czy planuje 
Pan jakieś zmiany w najbliższym czasie? 

Jak same zauważyłyście, zmiany na-
stępują cały czas. Jesteśmy w 
trakcie wdrażania dziennika elektro-
nicznego, od II semestru postaramy 
się udostępnić go rodzicom. W 
najbliższym czasie w bibliotece 
powstanie kącik czytelniczy dla 
najmłodszych. Spodziewam się, że 
każdy sześciolatek chętnie tam 
zajrzy:-) 
Jak wspomina Pan swoich nauczycieli? 
Wspominam ich miło i sympatycznie.  
Wiele się od nich nauczyłem. Myślę  
tu nie tylko o przedmiotach szkol-
nych, takich jak: polski, matematyka, 
historia czy fizyka. Mieli wpływ na 
to, jakim jestem człowiekiem.  
Czym interesuje się dyrektor SP 22? 
Czy przetrwały jakieś pasje z dzieciństwa? 
Przede wszystkim od dawien dawna 
jestem harcerzem. 
 

 

Harcerstwo to moja życiowa pasja 
(pozdrawiam harcerzy z 202 DH:-)  
Od dzieciństwa interesuję się ele-
ktroniką. Teraz hoduję też rybki. 
Był Pan grzecznym dzieckiem? A może 
wręcz przeciwnie, lubił Pan ściągać, 
wagarować? 
Zbyt grzeczny nie byłem nigdy. 

Generalnie jednak nie sprawiałem 

większych kłopotów. Nie należałem 

do uczniów, których rodziców 

często  wzywa się do szkoły. Jednak 

nie zawsze robiłem wszystko tak, 

jak mi kazano. Swoje zdanie miałem.  

 
 
 

Czy odrabia(ł) Pan lekcje ze swoimi 
dziećmi? 
Odrabiałem, jak najbardziej. Najczę- 
ściej z matematyki i fizyki. Staram się 

pomagać moim dzieciom, kiedy tylko 

tego potrzebują. 

Czy gra Pan w gry komputerowe? 

Rzadko. Jeżeli już, to  najczęściej są 
to gry logiczne.  
Czy lubi Pan chodzić do McDonalda? 

Lubię. Najchętniej próbuję nowych 
rzeczy, które pojawiają się od czasu 
do czasu w ofercie, np. kanapki 
góralskie. 
Czyta Pan naszą szkolną gazetkę 
„Szatnia”? O czym chciałby Pan 
przeczytać w najbliższym numerze? 
Owszem, czytam. Fajnie byłoby 
przeczytać o tym, co wam się 
podoba w szkole, a co chcielibyście 
zmienić… 
Rzadko Pana widujemy na szkolnym 
korytarzu. Chcielibyśmy, żeby było 
inaczej… 
(śmiech) Poprawię się!  
Z pewnością nasza szkoła nie ma dla 
Pana żadnych tajemnic, ale 
sprawdźmy… Ile komputerów jest  
w naszej szkole? 
Dużo. Ich liczba zmienia się niemal  

z dnia na dzień. Mamy ok. 80 

komputerów stacjonarnych i ok. 110 

laptopów, nie licząc tych w admi-

nistracji szkoły. 

 

 

Czy zna pan hasła do każdego z nich? 
Haseł nie znam i  nie powinienem 

ich znać. 

Czego życzyłby Pan naszej szkole  
na 25 urodziny?  
Życzę wszystkim uczniom, aby byli 

radośni, cieszyli się idąc do szkoły, 

nie obawiali się, że spotka ich tu 

coś złego. I nie mam na myśli tylko 

kartkówki czy oceny niedostate-

cznej, ale to, żeby czuli się w szkole 

dobrze i bezpiecznie.  Chciałbym, 

aby osiągali sukcesy na miarę swo-

ich możliwości. Nauczycielom życzę 

entuzjazmu w przekazywaniu wie-

dzy, zrozumienia w oczach uczniów 

oraz satysfakcji z pracy  i uśmie-

chniętych uczniów na lekcjach. 
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Od ponad dwóch lat  jestem członkiem 202. 
Mimo tego, że mało rzeczy chwalę, będę musiał 
napisać kilka pochlebnych słów na temat mojej 
drużyny. Mamy super  obozy,  raz na dwa 
miesiące jedziemy  gdzieś na trzy dni. Bardzo 
specjalny obóz noszący nazwę „Grunwald” 
odbywa się raz na rok i trwa pięć dni. Sam dość 
szybko zaaklimatyzowałem się w drużynie. 
Koleżanki i Koledzy wiedzcie,  że Harcerstwo 
to nie tylko musztra i zabawa. To sposób życia, 
który dla mnie osobiście byłby najlepszym 
sposobem na życie. W imieniu całej Drużyny 
zapraszam! Kuba, kl. 6a 
 

 

8 

 

 

 

 

9 

  

 

 

HARCERZE SĄ WSRÓD NAS 

Specjalnie dla „Szatni”   

sam. Ada Łuksa i Ola Gościcka  

       

      

 

 

   

 

 

 

 

 

 

         W naszej szkole działa 202 

Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. 

Janusza Korczaka. Właśnie obcho-

dzi swoje 25 lecie – ma już ćwierć 

wieku! Harcerze spotykają się w 

każdy piątek o  16:30 w swojej 

harcówce w budynku dużej szkoły.     

  Na zbiórkach robimy różne rzeczy – 

od nauki przydatnych umiejętności, 

np. bandażowania, po ciekawe gry  

i turnieje. Na pewno nikt się tu nie 

nudzi. Poza zbiórkami jeździmy na 

biwaki, rajdy i obozy. Przez 202 

drużynę przewinęło się już 7 

drużynowych. Obecnie kadrę sta-

nowią absolwenci naszej szkoły. 

Opiekunami drużyny są: druhna 

Katarzyna Czubak oraz pan Łukasz 

Grocki, a jej honorowym członkiem 

 

 

 

 

 

 

dyrektor szkoły, p. Janusz Banasiak  
- w stopniu harcmistrza.  
    Jeśli chcecie dowiedzieć się 
więcej o harcerstwie, a także jak 
rozpalić ognisko czy zbudować 
szałas, koniecznie przyjdźcie na 
najbliższą zbiórkę! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Korzystając z tej sposobności, 
życzę Ci uczniów pełnych radości. 
Uczniów wzorowych i z mądrą 
głową, 
byś była dla nich wiedzy królową. 
Niech jubileusz srebrny 
milowym dla Ciebie będzie krokiem. 
Rozwijaj się i piękniej 
pod czujnym patrona Twojego okiem. 
                      Emilka Lewicka, kl. 1d z mamą 

Szkoła nr 22 uczy, bawi i wychowuje. 
Chodząc do niej każdy wielką dumę 
czuje (...) 
Tu uczą tylko najlepsi nauczyciele. 
Tu pojawiają się nasi pierwsi przyjaciele 
(...) 
Możemy także rozwijać nasze 
umiejętności. 
Być "wybitni" lub nadrabiać zaległości. 
Możemy wybierać zainteresowań koła. 
To wszystko oferuje nasza cudna Szkoła. 
              Wiktoria Batóg-Matacz, kl. 2c z mamą 

Sto lat, sto lat, nasza Szkoło, niech czas płynie nam wesoło, 

niech się dzieci mało czubią, niech się wszyscy bardzo lubią, niech rzekami 

wiedza płynie, niech z mądrości uczeń słynie.  

                                                                                                         Klasa IIa 

Kochana Szkoło! 
W dniu Twojego 25-lecia życzę Ci, abyś długo trwała! I się nie poddawała. 
Przedszkolaków czule przyjmowała i uczniów nauczała.  
Wszystkich rozweselała i z ramion nie wypuszczała. 
Wspominać Cię będę mile, bo podstawówka to najlepsze w życiu chwile. 
                                                                                           Daria Urbańska, kl. VI b III NAGRODA 
 

 

Szkoło! 

Tyś jest jak siostra. 

Ten tylko się dowie, 

jak żyć bez Ciebie żmudno i nudno - kto cię 

stracił. 

Lekcje są trudne, lecz przerwy cudne. 

Gdy złe oceny zbieram, do Ciebie żalu nie mam. 

Dwadzieścia pięć lat nam służyłaś bez skargi 

cienia. 

Potrafisz do pracy zachęcić niejednego lenia. 

Żyj nam długo i nie pękaj, 

klasówkami nas nie nękaj. 

Bal nam urządź z balonami, 

cały czas bądź Ty z nami.  

A my, gdy Ciebie opuścimy, 

w sercu nigdy tego nie zrobimy. 

          Jan Czerwiński, kl. VI c, I NAGRODA 

 
Szkoła Podstawowa nr 22 
25 lat już ma! 
Z tej okazji Jej życzymy, 
Aby jej uczniowie dumę i chwałę przynosili, 
A nauczyciele same sukcesy zawodowe odnosili! 
Żeby wszystkie dni spokojnie mijały, 
A dzieciaki ochotę przychodzić do niej miały! 
A Janusz Korczak - patron jej wspaniały 
z dumą patrzył na ten „Szkolny świat cały"! 
                                                     Oliwia Kacprzak, kl. VI d II NAGRODA 
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składamy zyczenia swojej szkole 

Hura, hura, hura! 

25 lat moja szkoła ma. 

Ćwierć wieku - dużo to, czy mało? 

Ważne, że wiele tu się działo. 

                   Kasia Miecznikowska, kl. 3b 

 
Dla mojej drogiej Szkoły 
życzenia szczere ślę: 
wszystkiego co najlepsze! 
Bo uczyć w niej się chcę. 
25 lat w szczęściu jeszcze na początek, 
a za to chcę dostać 25 piątek:) 
                                         Oliwia Cichocka, kl. 2c 

 

 

Życzę Ci Szkoło Kochana, 
żeby Ci było wesoło od rana, 
żeby dzieci Cię szanowały  
i nigdy się Ciebie nie bały. 
Żebyś długo mogła służyć 
i nikt nie chciał Cię wyburzyć, 
żebyś była kolorowa i czysta 
życzę Ci ja Miłosz 
Twój Pierwszoklasista. 
                         Miłosz Morze, kl. 1d  
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Szkoła w liczbach  
 

1029 – tylu uczniów ma szczęście chodzić do naszej szkoły 

 350 – tyle pucharów błyszczy w szkolnych gablotach  

200 – tyle kg ziemniaków panie kucharki obierają na obiad każdego dnia  

198 – tyle komputerów wymaga naszej codziennej opieki;) 

150 – tyle taczek liści wywiózł tej jesieni pan ogrodnik z terenu szkoły  

96  – tylu nauczycieli realizuje tu swoje pasje  

44 – to liczba oddziałów w SP 22 

36  – tyle rybek pływa w szkolnym akwarium 

13  – tyle kamer codziennie  rejestruje nasze wybryki 
 

 

O czym marzy uczen     
          SP22?      
Aby się tego dowiedzieć, 

przeprowadziliśmy sondę.…….  

Oto odpowiedzi zebrane przez 

nasze dociekliwe redaktorki: 

Natalię Gawinek i Martynę Szeligowską 

 automaty z czekoladą i kakao w każdej klasie 

 brak niezapowiedzianych kartkówek (zapowiedzianych też!) 

 zwierzaki w szkole (zorganizujmy mini zoo) 

 lustra w łazienkach (uroda pod kontrolą!) 

 dłuższe wakacje (poleniuchujmy trochę więcej) 

 szafki na korytarzach dla każdego ucznia (w końcu każdy ma jakieś 
drobiazgi do ukrycia) 

 basen na forum 

 zero prac domowych (zwłaszcza na weekend) 

 KFC zamiast stołówki szkolnej (odżywiajmy się zdrowo:-) 

 45 minutowe przerwy (spędzimy je na forum z udkiem z KFC w ręku) 

 kanapy zamiast ławek 

 więcej piątek i szóstek (w końcu po to są!)  
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Zabawa w pytania –  Kwestionariusz Prousta*

Poniższe pytania krążyły w XIX wieku wśród bywalców 
europejskich salonów. Dziś odpowiada na nie dyrektor szkoły, pan 
Janusz Banasiak. 

Hobby:  
harcerstwo, akwarystyka  

Ulubiona potrawa:  
tatar  

Główna cecha mojego charakteru:  
upór 

Co cenię u przyjaciół:  
szczerość, prawdomówność  

Moja główna wada:  
nie dbam o konwenanse 

Moje ulubione zajęcie:  

zwiedzanie 

Kim lub czym chciałabym być, gdybym nie była tym, kim jestem:  
elektronikiem 

Kiedy kłamię:  

staram się nie kłamać  

Słowa, których nadużywam:  
nie mam świadomości w tym temacie 

Ulubieni bohaterowie literaccy:  
Sherlock Holmes, Wołodyjowski 

Ulubieni bohaterowie życia codziennego:  
lubię wszystkich, którzy nie czynią zła 

Czego nie cierpię ponad wszystko:  
intryg 

Dar natury, który chciałabym posiadać:  
kolorowy kryształ 

Błędy, które najłatwiej wybaczam: 
te, które wynikają z ludzkich słabości 

*francuski pisarza Marcel Proust (ur. 1871 – zm. 1922) 



„Szat ni ę”  r edagu ją  cz łonk owie  k oła  dz i ennika rsk i ego :   Nina Morze, Natalia Gawinek, 
Martyna Stefańska, Anna Giszczak, Natalia Woźniak, Amelia Lisowska, Martyna Szeligowska,  

Op ieka  r edak cy jna:  Iwona Blank        Zdjęcia: archiwum szkoły 
-------  Gazetka dostępna w bibliotece szkolnej oraz na stronie www.sp22.pl  ------- 
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POLONISTKI 
Zwartej grupie polonistek 
nie podskoczy byle chłystek. 
O poprawność językową zawsze dbają, 
uczniom nigdy jej nie odpuszczają. 
To królowe ortografii!  
Nikt jak one pisać nie potrafi. 
Choć surowe miny mają, 
Uczniów swych baaardzo kochają! 
 

HISTORYCZKI 
Nasze panie od historii 
paradują w wielkiej glorii. 
Dawne dzieje przybliżają, 
uczniów wiedzę pogłębiają.  
Wiedzą, że lubimy ogromnie 
podróżować w czasie nieprzytomnie. 
Gdy zadumamy się zbyt głęboko 
Ze zrozumieniem przymkną oko. 

 

MATEMATYCZKI 
Wszystkie uczą z powołania - 
takiego jesteśmy zdania. 
Twierdzą, że królową nauk jest matematyka 
jednak dla nas co z tego wynika? 
Mnóstwo zadań do rozwiązania! 
No cóż, lepiej uniknąć długiego kazania... 
 

PRZYRODNICZKI 
Z miłości do natury każą uczniom obserwować chmury. 
A chwilę potem mówią: "Stąpaj po ziemi,  
bo może zaraz coś się tam zazieleni" 
Nie zginiesz w lesie po lekcji przyrody, 
bo na niej nie zrobią ci z mózgu wody! 

 

 

MUZYK 
Dzięki panu od muzyki 
śpiewamy niczym słowiki. 
każdy fałsz wyłapie w mig, 
taki ma do tego dryg! 
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INFORMATYCY 

Jeśli z komputerem problem masz, 

informatykom zadanie dasz. 

W internecie poserfują,  

błędy szybko powyłapują. 

Matrixowe sztuczki znają, 

po wirtualnym świecie nas oprowadzają. 

WUEFISCI 
Kiedy lekcja się zaczyna,  
od gwizdka buzia się im wydyma. 
Demonstrują, pokazują,  
dziarsko uczniów swych musztrują. 
Aby z nich wypłoszyć lenia, 
każą biegać bez wytchnienia. 
Wuefiści kochani i wysportowani, 
nie bądźcie tacy zwariowani! 

PLASTYCZKA 
Od razu zauważyć się da, 
że artystyczne dłonie ma. 
Zdolna niesamowicie 
upiększa wokół nasze życie. 
Kiedy dekoracje trzeba przygotować 
wzorami, kolorami lubi operować. 

 

ANGLISTKI 
Nasze anglistki wiedzą o BIG  BENIE wszystko. 
Są władczyniami angielskiej ortografii.  
Znają na pamięć czas To Be,  
czas PRESENT SIMPLE mają we krwi. 
Gdy wezmą cię w obroty, 
nie będziesz miał innego wyjścia, 
niż wziąć się do roboty!  

                                                                                                                                                Natalia Woźniak 
 
 
 
 
 



 

 

 

W atmosferze radosnego oczekiwania na przyjście Pana 

dedykujemy Czytelnikom naszej gazety piękny wiersz  

Emilii Waśniowskiej. 
                                                                         Redakcja                       

 

Wieczór wigilijny 
 
 

To właśnie tego wieczoru, 
gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze, 

przy stołach są miejsca dla obcych, 
bo nikt być samotny nie może. 

 
To właśnie tego wieczoru, 

gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, 
w serce złamane i smutne, 
po cichu wstępuje otucha. 

 
To właśnie tego wieczoru 

zło ze wstydu umiera,  
widząc, jak silna i piękna 

jest Miłość, gdy pięści rozwiera. 
 

To właśnie tego wieczoru, 
od bardzo wielu wieków,  
pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w człowieku. 

                              

                                                                                                                                           

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


