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Języki obce są bardzo potrzebne w życiu a tym bardziej za granicą.

   Języki obce są potrzebne w wielu sytuacjach. Najbardziej opłaca się
nauczyć języka angielskiego. Używa go 500 milionów ludzi na świecie
a  dla pozostałych 300 milionów angielski to drugi język.

   
W naszej szkole uczniowie i nauczyciele zorganizowali Dzień Języków 
Obcych. Przygotowaliśmy tańce, piosenki, oraz wiersze i różnego 
rodzaju scenki po angielsku, niemiecku i rosyjsku. Chętni uczniowie 
zaprezentowali piosenki, tańce a inni scenki. Nie tylko się przy tym 
rozwijamy, ale i świetnie się bawimy. Nauczyciele krótko opowiedzieli o 
wycieczkach do Irlandii i Anglii. Moim zdaniem było bardzo ciekawie. 
Niektórzy przygotowali również znane za granicą wypieki oraz napoje, 
którymi można było się poczęstować. W tę uroczystość zaangażowała
się duża część naszej szkoły.

Wiktoria Zyśk, kl. Vb
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   Redaktorzy Dwójeczki wraz z opiekunem Barbarą
Siwek i panią Anią Waracką- Zyśk  wybrali się z
życzeniami świątecznymi i upominkiem wykonanym
przez uczniów do prezesa firmy Stanisława
Dąbkowskiego, któremu podziękowali za
sfinansowanie transportu na wyjazd do Warszawy.
Prezes pan Stanisław Dąbkowski i dyrektor Łukasz
Siwek podziękowali za życzenia i obiecywali, iż w
miarę możliwości będą pomagać w  dofinansowaniu
kolejnych wyjazdów redaktorów Dwójeczki. 
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   Zbrodnia katyńska kwalifikowana jest jako zbrodnia komunistyczna. Wiosną 1940 roku rozstrzelano co najmniej
21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz
ZSRR zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska).
Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej,
dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej
odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z
ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią nie zostało jak dotąd wyjaśnionych. W
języku mniej oficjalnym na określenie zbrodni katyńskiej używane są wyrażenia „Katyń” i „Las Katyński”.

   W polskim piśmiennictwie ofiary zbrodni katyńskiej są określane jako katyniacy i katyńczycy Ofiarami zbrodni
byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi wojska polskiego, naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy,
nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów-tzw. Inteligencja Polska,
którzy po agresji ZSRR na Polskę, (uzgodnionej przez ZSRR z III Rzeszą na podstawie paktu Ribbentrop-
Mołotow), zostali po 17 września 1939 roku w różnych okolicznościach rozbrojeni i zatrzymani przez Armię
Czerwoną na terytorium Rzeczypospolitej. Polskich jeńców umieszczano w obozach Ostaszkowie, Starobielsku,
Kozielsku. Zostali oni oni zamordowani w Charkowie i Miednowie.

   Kwiecień jest miesiącem upamiętniającym zbrodnię Katyńską. Ta zbrodnia to wielki cios w Polskę i Polaków,
jednak ciągle o nich pamiętamy i co roku oddawane są hołdy poległym ludziom. Miejmy nadziej, że nic tak
strasznego nie stanie się więcej w historii Polski.

Tomek Suchcicki, kl. VIIb
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Drodzy Uczniowie klas III gimnazjum!

   Przed wami pierwszy bardzo ważny egzamin. W dniach 18,19 ,20
kwietnia napiszecie egzamin z przedmiotów humanistycznych,
matematyczno-przyrodniczych i wybranego języka obcego. Doskonale
wiemy, że dla wielu z was to bardzo stresujący czas, ponieważ to
właśnie wyniki z tych egzaminów mogą mieć wpływ na wybór
wymarzonej szkoły a także na przyszłość. Jest to ostatni etap w tej
szkole, już niedługo będzie po wszystkim. Odejdziecie z tej szkoły w
dalszą drogę, z wieloma koleżankami i kolegami pewnie się już tak
szybko nie zobaczycie. My dziennikarze Dwójeczki życzymy Wam jak
najlepszych wyników z egzaminów i abyście dostali się do Waszych
wymarzonych szkół. Właśnie rozpoczynacie tym egzaminem nowy etap
w swoim życiu już prawie jako dorośli.

Redaktorzy Dwójeczki
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