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Wycieczka klasy IVa i IV b do
Warszawy.

Nasza wycieczkę rozpoczęliśmy obejrzeniem filmu
przyrodniczego „Pod taflą oceanu” w kinie na Sadybie.

Poznaliśmy świat podwodny oceanu. Następnym punktem
programu było zwiedzanie Starego Miasta, sprzyjała nam
piękna słoneczna pogoda. Spotkaliśmy dużo wycieczek,

które podobnie, jak my podziwiały piękne widoki.
Widzieliśmy Kolumnę Zygmunta III Wazy, przejechaliśmy

się najstarszymi schodami ruchomymi, podziwialiśmy
pomniki Syrenki Warszawskiej, Szewca Kilińskiego. Oraz

chodziliśmy wokół dzwonu na Kanonii, który spełnia jedno
życzenie na rok i moje chyba już się spełniło.

Przechodziliśmy najwęższą ulicą w Warszawie. Weszliśmy
na chwilę do katedry, gdzie jest pochowany kardynał
Stefan Wyszyński, który urodził się niedaleko nas w
Zuzeli. Po zwiedzeniu Starówki   pojechaliśmy   do   

 Muzeum  Sportu i Rekreacji  na  lekcje  „Jedziemy  na 
 olimpiadę”. 

 

Oglądaliśmy medale, które zdobyli sportowcy polscy,
dowiedzieliśmy się o historii igrzysk. Zakończeniem lekcji
był Quiz sprawdzający poznane wiadomości Były też
nagrody dla tych, którzy uważnie słuchali. Ostatnim
etapem był MAKAK, niezwykła ścianka wspinaczkowa, na
którą czekaliśmy cały dzień. Było tam bardzo fajnie, nawet
ci, którzy na początku bali się, po ćwiczeniach z
instruktorem próbowali swoich sił. Wspinaliśmy się ,
niektórzy nawet bardzo wysoko, skakaliśmy z drabiny na
zawieszonej linie. Byli tam bardzo fajni instruktorzy, którzy
każdemu z nas pomagali i super wrażenia. 2 godziny
minęły bardzo szybko, niektórym nie chciało się stamtąd
wyjść, ale trzeba było zbierać się do powrotu do domu.
Oczywiście w drodze powrotnej musieliśmy wejść do
MacDonalda, żeby nabrać sił do dalszej podróży. Wszyscy
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do szkoły,
gdzie czekali na nas stęsknieni rodzice.

Wiktoria Jaworska kl. IVb redaktor „Dwójeczki”
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Dnia 17 października 2017r.w Sali Gok-u odbyło się spotka
nie z Ireną Duchowską Pani Irenka kiedyś była
nauczycielką fizyki w szkole średniej, pisze wiersze, jest
niezwykle zaangażowana w walkę o tożsamość kulturową
Polonii polskiej na Litwie. Pomaga rodzinom polskim tam
zamieszkującym, przywożąc z Polski zebrane dary, jak
sama powiedziała „swoim małym samochodem”, który
jest w stanie wszystko zmieścić. Jest zaprzyjaźniona z
naszymi zespołami: ”Małkinianką”, chórem Kantilena i „
Kwiaty Polskie z Chmielewa, które gościły w Wilnie, gdzie
pani Irena również działa w podobnym zespole
,śpiewającym polskie pieśni. Troje redaktorów
,,Dwójeczki": Marysia Suchcicka, Zuzia Szydlik i Tomek
Suchcicki oraz redaktor naczelny pani B.Siwek wzięli
udział w spotkaniu z panią Ireną Duchowską Pani Irenka w
swoich wierszach porusza tematy  o tęsknocie do
ojczyzny, wiary w Boga, miłości do najbliższych. Szerzy
kulturę polską na Litwie. Mimo tego ,że był to wieczorek
poetycki , pani Irena opowiedziała nam swoją historię, o
tym ,jak ciężko jest być Polakiem na Wileńszczyźnie 
Każdy mógł zakupić za symboliczną kwotę  tomik wierszy
pt.
Sentymenty"i dostać autograf autorki. 

Zaraz potem odbył się występ zespołów ,,Małkinianka" i
,,Kwiaty Polskie", które śpiewały polskie pieśni ludowe.  W

trakcie występów zespołów mogliśmy osobiście
porozmawiać z panią Ireną, która jest naprawdę cudowną
osobą , zaraża swoim optymizmem, ciepłem i szczęściem

oraz nadzieją.
Wydawało nam się że idziemy na zwyczajny wieczorek

poetycki, a tak naprawdę byłyśmy na prawdziwie
poruszającym wykładzie , ludzie walczą o to ,co inni

starają nam się odebrać, lecz prawdziwej polskości nie da
się pozbawić ,bo ona jest w sercu.

Teraz to wiemy, dzięki jednej osobie p. Irenie
Duchowskiej.

Stwierdziliśmy ,że my też chcemy dołączyć się do tej
pięknej sprawy, mamy nadzieję że uda nam się

zorganizować zbiórkę rzeczy, które przydadzą się naszym
rodakom na Litwie. Pani Irena Duchowska pojawi się w

Małkini pod koniec Listopada i znów jej samochód zapełni
się darami dla Polaków na Litwie

Autorzy:
 Maria Suchcicka

 i Zuzanna Szydlik 
redakcja „Dwójeczka”
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Wieczór poetycki z panią Ireną Duchowską-
poetką, działaczką polską na Litwie.
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Ciekawy wykład historyka sztuki pani
profesor Izabelli Galickiej „Siedem cudów

świata” w Małkińskim Stowarzyszeniu
„Krąg”.

6 października 2017 r. o godz.17, sześciu redaktorów
,,Dwójeczki’’ ze Szkoły podstawowej nr.2 im Fryderyka
Chopina w Małkinia Górnej wzięło udział w wykładzie

emerytowanej pani profesor Izabelli Galickej pt ,,Siedem
cudów świata" , które odbył się w siedzibie Małkińskiego

Stowarzyszenia „Krąg” przy ulicy Biegańskiego.
Podczas tego wykładu dowiedzieliśmy się o wielu

przepięknych starożytnych  budowlach nazwanych
cudami świata m.in. o Piramidzie Cheopsa, Wiszących

Ogrodach Semiramidy, Świątyni Artemidy w Efezie,
Posagu Zeusa w Olimpii, Mauzoleum  w Halikarnasie,

Kolosie Rodyjskim i Latarni Morskiej na Farosie , które
niestety zostały zniszczone przez trzęsienia ziemi lub
człowieka. Pani Galicka bardzo ciekawie opowiadała

historie związane z tymi zabytkami, które zapadły nam w
pamięci.  Oczywiście dowiedzieliśmy się o również o

współczesnych  cudach takich jak :Wielki Mur Chiński,
Pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, Machu

Picchu, Chichen  Itza , Koloseum i Tadż Mahal. 

Nie mogło zabraknąć również legendarnego ,,ósmego
cudu ", którym została wybrana błękitna dziura na Morzu
Czerwonym, jak i opactwo Mont Saint Michale.
Po wykładzie zostaliśmy zaproszenie na poczęstunek oraz
mieliśmy okazje porozmawiać z panią profesor i innymi
członkiniami stowarzyszenia. Panie bardzo cieszyły się, że
młodzież też chciała skorzystać z wykładu.
Na początku podeszliśmy to tego z sceptycyzmem, nie
wiedzieliśmy ,czego się spodziewać, w końcu było to
spotkanie „emerytek”, ale te cudowne panie rozwiały
wszystkie nasze obawy,było wręcz cudownie. Dostaliśmy 
zaproszenie na kolejne spotkanie na które wybierzemy się
z wielką ochotą, jesteśmy pewni, że będzie to kolejne
niezapomniane wydarzenie. Uważamy, że takie spotkania
łączą pokolenia i pokazują, a ludzie młodzi mogą się wiele
nauczyć od starszych.

  Redaktorzy „Dwójeczki”:
 Zuzia Szydlik i Marysia Suchcicka

 Zdjęcia :
Tomek Suchcicki
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Wyjazd do schroniska klasy Vb

10 października 2017r. klasa 5b razem z wychowawczynią i
przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego odwiedziła
schronisko „Bąkówka” w Ostrowi Mazowieckiej. Zawieźli
tam koce, miski i karmę, które ofiarowali uczniowie z całej

szkoły. Na miejscu młodzież przywitały dwa psy oraz
pracownicy schroniska. Przez najbliższą godzinę

uczniowie zwiedzali kojce i klatki z podopiecznymi pod
okiem opiekunów. Następnie uczniowie mieli możliwość

zadać nurtujące ich pytania. Były to pytania np. ,,Czy
ludzie często adoptują psy?’’ i ,,Czy psom ciężko jest w

zimę?” Niektórzy uczniowie przejęli się losem
porzuconych zwierząt i postanowili się zastanowić nad

adopcją pupila. Klasa dostała od pracowników
podziękowanie za zorganizowanie takiej akcji. Uczniowie

obiecali, że będzie więcej takich działań.

Roksana Przywoźna
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