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Jedenastego października obchodziliśmy uro-
czyście jubileusz dziesięciolecia naszej szkoły. 
Nie było tego dnia lekcji. Uroczystości ofi-
cjalne odbywały się na sali gimnastycznej  
między godziną 9.00 a 11.00. Tego dnia nasza 
szkoła była pięknie udekorowana. Przyjechali 
do niej różni ważni goście. Byli wśród nich 
przedstawiciele ambasady szwedzkiej i wę-
gierskiej,  dyrektorzy pobliskich szkół, goście 

z Urzędu Gminy Centrum i Gminy Mokotów, pierwsi absolwenci naszej szkoły, 
którzy teraz są studentami. Przyjechali także do nas założyciele naszej szkoły 
z pierwszym dyrektorem Sławomirem Stoczyńskim. W  uroczystości nie wzięła 
udziału Pani Jolanta Kwaśniewska, żona prezydenta, która w tym czasie przebywała 
poza granicami kraju. Przysłała jednak do nas list z podziękowaniem za zaproszenie 
i z gratulacjami dla szkoły. List ten został odczytany przez Panią Dyrektor. Główna 
część uroczystości odbywała się na pięknie tego dnia udekorowanej sali gimnastycz-
nej. Rozpoczęła ją Pani Dyrektor oficjalnym przemówieniem, potem przemawiali 
nasi goście, a uczniowie zaśpiewali hymn szkoły, specjalnie skomponowany na tę 
uroczystość. Następnie wystąpili uczniowie liceum w programie artystycznym, po-
kazującym, jak ważna jest integracja. Uczniowie naszego liceum przedstawili także 
historię szkoły oraz historię życia Raoula Wallenberga. Później odsłonięto tablicę 
i oficjalnie nadano naszej szkole nazwę „Zespół Szkół Integracyjnych nr 2 im. Ra-
oula Wallenberga w Warszawie”, a goście wręczyli nam prezenty.  Po zakończeniu 
oficjalnej części uroczystości na sali  gimnastycznej goście zwiedzali szkołę i wysta-
wy osiągnięć uczniów. a następnie udali się na uroczysty poczęstunek. Uważam, że 
ta uroczystość bardzo się udała i goście byli zadowoleni.                               

 

Julia Kąkolewska, klasa 4b 
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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
       

 

       
3 września 2012 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego. Wakacje przedłużyły się wyjątkowo o dwa dni. Dzieci wróciły 

wypoczęte i opalone, gotowe do zmagań w szkole. Nietypowo uroczystość 

odbyła się na forum. Dla niektórych klas nie starczyło miejsc na 

krzesełkach i większość odświętnie ubranych uczniów siedziało na 

schodach lub stało na podjeździe. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się 

wystąpieniem  Dyrekcji – Pani Lidii Kumanek i Pani Ewy Liwskiej. 

Przedstawiły nam wychowawców nowych uczniów klas 0a i 1b oraz 

nauczycielki, które rozpoczynają pracę w naszej szkole. Po apelu 

rozpoczynającym obchody 20-lecia naszej szkoły oraz setnej rocznicy 

urodzin Raoula Wallenberga gimnazjaliści klas drugich przygotowali 

krótkie przedstawienie poświęcone naszemu patronowi. Po uroczystej 

inauguracji roku szkolnego wszyscy uczniowie udali się do klas, aby 

przywitać się z wychowawcami oraz zapoznać się z planem lekcji. Tak 

właśnie zakończył się pierwszy dzień szkoły.  

 

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym !!! ;-) 
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Nasza szkoła ma 20 lat ! 
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Natalia Hałka, klasa 6c 

Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

Święto Szkoły 
 

12 grudnia w naszej 

szkole obchodziliśmy 

święto szkoły pod ha-

słem „25 lat Integracji 

na Mokotowie”. O go-

dzinie 9. na forum 

zebrała się cała 

społeczność szkoły. 

Pani Dyrektor wygło-

siła krótkie przemó-

wienie, szczególnie 

uroczyste, ponieważ 

w tym roku nasza 

szkoła obchodzi 25 lat, a dzielnica Mokotów świętuje 100 lat istnienia jako 

dzielnica Warszawy. Jak co roku odbył się pochód świętej Łucji, podczas 

którego dziewczynki z klas trzecich przeszły w korowodzie i śpiewały 

piosenkę „Santa Lucia”. Potem ogłoszono wyniki szkolnego konkursu na 

plakat o Mokotowie. Pierwsze miejsce zdobyła klasa 2b gimnazjum, 

drugie klasa Ic gimnazjum, a trzecie ex aequo klasy 6c z klasą 4b. 

W uroczystości wziął udział pierwszy dyrektor szkoły, pan Sławomir 

Stoczyński, który również wygłosił przemówienie. Po krótkim programie 

artystycznym i ogłoszeniu wyników konkursu o Raoulu Wallenbergu 

rozeszliśmy się do swoich klas, gdzie przygotowywaliśmy projekty 

związane z różnymi wybitnymi postaciami. Tematem głównym projektów 

było hasło: „Być jak…”, np: „Być jak Matka Teresa z Kalkuty”, „Być jak 

Krzysztof Kolumb”, „Być jak Vincent van Gogh”. Podsumowaniem tych 

działań była prezentacja na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. 
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