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           Wyjazd integracyjny dla gimnazjum Dzień Edukacji Narodowej

Cyganówka

ROK SZKOLNY 2015/2016 TRWA...Witamy wszystkich uczniów ZS nr 2 w
Garwolinie po krótkiej przerwie i zapraszamy do lektury!  

14.10 to dzień poświęcony
nauczycielom. Tego roku
święto obchodziliśmy
bardzo uroczyście. 
O godzinie 10:30 nasi
wychowawcy zasiedli na
wygodnych krzesłach 
i rozpoczęła się akade-
mia. Na początek wybrani
uczniowie niektórych klas
pod opieką pani 
M. Walendy odważnie
wyszli na scenę i

zagrali przedstawienie w
formie kabaretu.  

Na koniec głos zabrała pani
dyrektor informując o
zasłużonych nauczycielach
oraz przyznając nagrody. 
Część sztuki zajęły piosenki
nawiązujące do tego święta.
Zaśpiewał je szkolny chór
działający pod czujnym
okiem pani M. Mikulskiej.

2.09  2015 roku odbył się
wyjazd integracyjny dla
klas 1 gim. Wyjazd
zorganizowano w stajni
Wilga w Cyganówce. Klasy
brały udział w czterech
atrakcjach. Pierwszą z nich
było budowanie tipi 
i szałasu. Drugim zadaniem
było strzelanie
 z łuku. Następnie odbyła si
ę wędrówka po

lesie. Uczniowie musieli
odnaleźć drogę na
podstawie mapy 
i kompasu. Ostatnią
konkurencją było
rozpalanie ogniska za
pomocą suchszych igieł,
kawałka waty oraz
krzemienia i krze- siwa.
Następnie uczniowie upiekli
sobie chleb z serem na
patelni samodzielnie

zrobionej z patyka i foli
aluminiowej. Po tych
atrakcjach odbyły się
zawody sportowe.

ŚLUBOWANIE
6.10 należał do uczniów
klas pierwszych SP - wtedy
to odbyło się ich ślubowa-
nie. 9.10 świętowali nato-
miast uczniowie
pierwszych klas
gimnazjum. Witamy 

w progach ZS nr 2! 

-
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Z wizytą u Króla

                                        Z WIZYTĄ U KRÓLA!
Wilanów został opanowany przez uczniów ZS nr 2 w Garwolinie! Wszystko
dzięki programowi  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura
Dostępna"

Oto krótkie
sprawozdanie 
z wyjazdu klas
6d, 6b, 5c

PAŁAC W
WILANOWIE

28 października
odbyła się wycieczka
na zamek Jana III
Sobieskiego i na
PGE Stadion
Narodowy.
W zamku
zwiedziliśmy np.
komnatę króla oraz
bibliotekę. Komnata
Jana III Sobieskiego
jest piękna. Teraz
opowiem wam trochę

 o historii króla 
i królowej...
Jan III Sobieski
urodził się 17
sierpnia 1629, a
zmarł 17 czerwca
1696. Panować nad
naszym krajem
zaczął w roku 1674.
124 maja 1665 wziął
tajny, a 5 lipca 1665
oficjalny ślub z
Marysieńką (Maria
Kazimiera d'Arquien).
Miał pięcioro dzieci.
Jedną córkę i
czterech synów Król
cierpiał między
innymi na otyłość,
dnę moczanową,
kamicę nerkową,
nadciśnienie i
zapalenie zatok oraz

przywieziony z
Francji syfilis.
Kuracja rtęciowa
stosowana na tę
ostatnią chorobę
przyniosła odwrotny
efekt, zamiast leczyć
uszkodziła nerki.
Zmarł po długiej
chorobie atakiem
serca. Jego żona
zmarła w 1716 roku.
Oboje są pochowani
w Krakowie na
Wawelu.

 
STADION
NARODOWY 

Na stadionie jest 58
500 miejsc
siedzących

w tym 4600 miejsc o
podwyższonym
standardzie i 69 lóż
dla 800 osób.
Byliśmy m. in. w
 Białej Sali. Stadion
jest imponujący. W
drodze powrotnej
panie zorganizowały
interesujący konkurs.
Pytania dotyczyły
ciekawostek o
zamku Jana III
Sobieskiego oraz
PGE Narodowego.
Dużo osób wzięło w
nim udział.
Nagrodami była
ciekawe ulotki o
zamku króla oraz
 ołówki  z logo
Pałacu w Wilanowie.
W tej wycieczce

udział wzięły klasy
6D, 6B, 5C. Do
szkoły wróciliśmy o
16. Największym
rozczarowaniem tej
wycieczki był brak
McDonald'a oraz
KFC. Na szczęście wycieczka

udała się na 100% Oby było ich więcej!
Cała redakcja poleca odwiedziny w
pałacu oraz na PGE Narodowym.

             Oliwia

Jan III Sobieski
bardzo kochał swoją
żonę, oto dowód:
fragment jego listu do
Marysieńki z dnia 9
VI 1665 r.:

Żoneczko moja
najśliczniejsza,
największa duszy i

serca mego
pociecho! Tak mi się
twoja śliczność, moja
złota panno, wbiła w
głowę, że zawrzeć
oczu całej nie
mogłem nocy
[...].Dziś ani o
jedzeniu, ani o
spaniu i pomyśleć
niepodobnaTo jest
pewna, że już od
dawnego czasu
zdało mi się, żem
bardziej i więcej
kochać nie mógł; ale
teraz przyznawana,
że lubo nie bardziej,
bo niepodobna
kochać bardziej [...]. 

MM
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Niesamowite starty
naszych uczniów!

Koniec z drożdżówkami! 
Z dniem 1 września 2015 roku sklepik w naszej szkole został zamknięty.
Zgodnie z rozporządzeniem p. minister Joanny Kluzik Rostkowskiej w
szkołach zakazano niezdrowej żywności tj.np. coli , chipsów, czekolady itd...Do
sprzedaży nie dopuszczono  nawet drożdżówek! Na ustawie najbardziej ucierpieli
najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Uczniowie starszych klas usilnie próbują
"dostać" 
się do pysznej żywności wychodząc przez ulice, do sąsiadujących szkole sklepów.
Dyrekcja szkoły próbuje zapobiec takim zachowaniom wprowadzając  kary. Z tych 
i innych powodów z niecierpliwością czekamy na powrót drożdżówek!

2.10 odbyły się
Indywidualne Biegi
Przełajowe, w których
udział mogli wziąć
uczniowie klas 4-6 i 1-3
gimnazjum. 
Z naszej szkoły udział
wzięło 13 uczniów. Dla
niektórych uczniów nie
był to występ premie-
rowy. A. Szaniawska i
B. Sowa, jak zwykle
nas nie zawiodły i
stanęły na podium.
Basia w

swojej kategorii
wiekowej na metę
wbiegła jako 3,  a Agata
jako 1. Do kolejnego
etapu zaliczana była 
pierwsza 12. Niewiele
zabrakło Zofii
Rękawek, która w
sowim biegu była 13
i Monice
Pietrasik która była 15.
W imieniu całej redakcji
serdecznie
gratulujemy!

Święto
Niepodległości

10 XI odbyła się w
naszej szkole uro-
czysta akademia 
z okazji Święta
Niepodległości.
Mieliśmy okazję
wysłuchać pieśni
patriotycznych w
wykonaniu ucznió
w 3 klas gim. a
także przyłączyć
się śpiewu.
Akademię
przygotowały

p. M. Cieślańska i
M. Mikulska.

Ważne daty w
dziejach Polski:
966, 1364, 1410 
12 IX 1683 
11 XI 1918 
1 IX 1939 
1 VIII 1944
16 X 1978
4 VI 1989  

                           ROZMIATOŚCI
                    dwojka.gazeta@gmail.com

Władysław Bełza
KATECHIZM
POLSKIEGO
DZIECKA

Kto Ty jesteś? 
Polak mały!
Władysław Bełza
Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój?
Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
Między swemi.
W jakim kraju?
W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?

Mą ojczyzną.
Czym zdobyta? 
Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
W Polskę wierzę.
Czym ty dla niej?
Wdzięczne dziecię. 
Coś jej winien?
Oddać życie.
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"Nasz świat" - spektakl profilaktyczny w reż. I. Rękawek
22.09 odbył się spektakl opowiadający o uzależnieniach. Spektakl opowiadał o tym
jak, pewna rodzina powoli uzależniała się komputera, telewizji, telefonów,pieniędzy i
alkoholu. O zgrozo! Na scenie występowali uczniowie naszej szkoły - kl. 2b gim.!

Nasz świat

KĄCIK KULTURALNY, czyli  małe co nieco  od Bliźniaczek 
Książka

Jakiś czas temu sięgnęłam po książkę poleconą przez tatę -"Niekończąca się historia". Autorem tej książki jest Michael Ende.
Jest ona bardzo wzruszającą opowieścią o jedenastoletnim Bastianie, który dzięki książce może pomóc magicznej krainie i jej
mieszkańcom. Bastian z czasem zapomina, że jest małym chłopcem i zaczyna być zarozumiały. Moim zdaniem ta książka jest
godna przeczytania przez wszystkich,nawet najmłodszych czytelników. Czytałam ją kilka miesięcy (z przerwami),ale gdy już
mnie wciągnęła nie mogłam się od niej oderwać! Wszystkim, którzy lubią książki fantastyczne polecam!
Film

Całkiem niedawno oglądałam film pt. Avengers czas Ultrona. Widziałam poprzednią część i uważam, że ta jest nawet odrobinę
lepsza. Avengersi wyszli w 3d. Film zyskał w moich oczach dzięki wspaniałym efektom 3d, ale uważam, że muzyka filmowa i
gra aktorów nie zasługuje na szczególne wyróżnienie. Warto wspomnieć o tym, że w tym filmie jest dużo dynamicznej akcji,
czasami nawet tak dynamicznej, że nie da się rozróżnić postaci. Mimo tego fabuła jest ciekawa i miło spędziłam czas oglądając
film, który jednak nie należał do najkrótszych. A tym, którzy jeszcze nie widzieli nowej części lub w ogóle nie znają historii
Avengers...serdecznie polecamy! Bliźni@czki .

Redakcja: A.  Witak, N.Pogorzelska, E.Suchowiak, W. Biernat, F. Gąska, W. Świątek, Z.Tarnowska J. Tarnowska, O.
Dziak, Z. Rękawek, A.Szaniawska, Opiekun: K. Metera
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