
Dwójka
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Zespół Szkół Nr 2 w
Garwolinie
Aleja Legionów 21
08-400, Garwolin

Numer 2 01/16

Za nami Walentyn-
ki, oraz Dzień
Kobiet! Wszystko
wskazuje na to, że
zbliża się wiosna!

Święto zakocha-
nych przypada na
14 lutego. Zwycza-
jem w tym dniu jest
wysyłanie listów z
wyznaniem

miłosnym, kwiatów
lub czekoladek. W
naszej szkole co
roku organizowana
jest Poczta Walen-
tynkowa. Polega
ona na tym, że
uczniowie anoni-
mowo wysyłają do
siebie liściki
miłosne. Następnie
samorząd szkolny

chodząc po klasach
rozdaje walentynki.
Dzień Kobiet,
świętujemy 8
marca. W tym dniu
wszyscy panowie
obdarowują swoje
panie  kwiatami-
okazują im w ten
sposób szacunek. 
A więc Panowie -
do dzieła!

Walentynki i Dzień Kobiet 
już za nami!

Od sześciu lat 
1 marca czcimy
pamięć Żołnie-
rzy Wyklętych.
Nie jest to data
przypadkowa...

Tego dnia w 1951
roku w więzieniu
mokotowskim,
zabito siedmiu
członków IV
Zarządu Głównego
Zrzeszenia „Wolno-
ść i Niezawisłość”-
organizacji antyko-
munistycznej.

Żołnierzy tych
nazywamy wy-
klętymi,ponieważ
wyrzekli się ich 
m. in. wojskowi
przełożeni.
Obchody Dnia
Żołnierzy Wyklę-
tych w Garwoli-
nie miały swoją
częsć oficjalną 
i nieoficjalną. 
W części nieofi-
cjalnej został
zorganizowany
bieg, a w części
oficjalnej odbyła się
Msza św.połączona
z przemówieniami.

                      Żołnierze Wyklęci. PAMIĘTAMY!

Rondo im. Żołnierzy Wyklętych w Garwolinie

Zareklamuj ksią-
żkę marzeń! Pod
taką nazwą już 21
marca odbędzie się
konkurs dla
uczniów klas 4-6
SP. Przypomina-
my, że każda kla-
sa powinna przy-
gotować reklamę
jednej, ciekawej
książki. Szczegóły
u p. M.Zawadki.

    Pierwszy Dzień      
 Wiosny z książką!  
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w naszej szkole

czyli dlaczego pokazywanie języka jest 
w dobrym tonie!

Przedstawiciele klas I gim. w akcji!

24 lutego w naszej szkole odbył się konkurs językowy
pt. "Pokaż język!" 

W konkursie brali udział uczniowie pierwszych klas
gimnazjum. Rywalizacja odbywała się w kilku
kategoriach i dotyczyła znajomości ... języka
polskiego:) Ale po kolei, należało odnaleźć w
cytowanych formach błędy językowe, wskazać
prawidłowy sens różnych przysłów, wykazać się
zdolnościami artystycznymi przy językowo-
plastycznych kalamburach oraz potwierdzić swoją
kreatywność podczas pisania poezji!
Konkurs językowy przygotowała p. Marylka Zawadka,
za co w imieniu wszystkich uczniów 
szkoły serdecznie dziękujemy! Zawsze to
przyjemniej uczyć się poprzez zabawę!
Pierwsze miejsce zajęła klasa ID, reprezentowana
przez Łukasza Prządkę oraz Zuzannę Wójcik
- serdecznie gratulujemy!

A teraz łamaniec językowy dla odważnych: 
Odindywidualizowany język wyidealizowanej
emancypantki.

Z polszczyzną za pan brat
-



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 2 03/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Dwójka

Zapraszamy do lektury wywiadu z Panią Dyrektor Danutą Durys! Został on przeprowadzony 29 lutego 2016 r.
Mimo że bardzo się denerwowałyśmy, pani Dyrektor szybko ,,rozluźniła'' atmosferę, opowiadając nam o obrazie
przedstawiającym żołnierza Pierwszego Pułku Strzelców Konnych - patrona naszej szkoły podstawowej.

Redakcja: Jest Pani Dyrektorką Zespołu Szkół numer 2 w Garwolinie od prawie 11 lat. Czy będąc małym
dzieckiem sądziła Pani, że zostanie dyrektorką?
Pani Dyrektor: Nie(śmiech), nie myślałam o tym. W ogóle nie myślałam, że będę pracowała w szkole.
R: A w takim razie, kim chciała pani zostać?
P. D.:  Marzyłam,żeby rozwiązywać zagadki kryminalne, podróżować po świecie...
R: Jest pani nauczycielką języka polskiego. Czy lubi Pani swój zawód? 
P. D.: Tak, bardzo. Lubie czytać książki. To jest moje hobby od najmłodszych lat. Co mnie związało 
z zawodem, który wykonuje.
R: Co Pani najbardziej lubi w funkcji dyrektora? 
P. D: Najbardziej lubię to, że spotykam ciekawych ludzi. Mam też kontakt z wieloma rodzicami, myślę, że dzięki
temu również kontakt z wieloma uczniami. Czasami z ich różnymi trudnymi sprawami życiowym, 
a czasami sukcesami, np. pochwalą się wygraną w zawodach. To stanowisko sprawia, że spotykam się
naprawdę z wieloma ciekawymi osobami.
R: A co sprawia Pani największe trudności w pracy?
P. D: Chyba właśnie to, że nasza szkoła jest tak dużą szkołą i mamy trudności lokalowe. Chciałabym, żeby nie
było tak ciasno w szkole. Żeby było więcej sal lekcyjnych i żebyśmy pracowali od rana do godzin
popołudniowych, a nie do godziny 17:10.
R: Czym Pani zajmuje się w wolnych chwilach? 
P. D.: Jak już mówiłam bardzo lubię czytać książki. Lubię też twórczość artystyczną. Czasami uszyję sobie
jakieś ubranie, zrobię coś na drutach. Lubię też oczywiście podróżować.
R: A kto Panią nauczył szyć?
P. D.: Moja babcia. Od najmłodszych lat przyglądałam się jak moja babcia szyje. Szyła mi bardzo ładne sukienki.
Najpierw szyłam lalkom ubranka, a później, gdy miałam 13 lat, uszyłam sobie bluzkę i spodnie.
R: Czy może Pani powiedzieć, czy nas, uczniów szkoły, czekają w drugim semestrze jakieś zmiany i
niespodzianki?
P. D.: Najważniejszą zmianą będzie dziennik elektroniczny. Ale mogę Was jeszcze pocieszyć, tak szybko
rodzice nie będą mieli do niego wglądu i nie będą Was sprawdzać i kontrolować. To bardzo duża szkoła, dużo
danych trzeba wprowadzić, wszystko to sprawdzić, musimy też  mieć w każdej sali komputer z dostępem do
internetu.  
R: Z naszej strony to już wszystko. Dziękujemy!

p. D. Durys i Redakcja "Dwójki" A. Sz.
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         EDK, czyli Ekstremalna Droga Krzyżowa

  
          Wszyscy mogą wyruszyć!

  Wielkanoc już    
       wkrótce!

Ekstremalna Droga Krzyżowa

EDK

Już kolejny rok w parafii św. Jana
Pawła II odbędzie się Ekstremalna
Droga Krzyżowa. W tym roku
nowość dla najmłodszych- EDK dla
dzieci. Trasa będzie liczyła 3
kilometry i odbędzie się 12 marca w
trochę nietypowym miejscu-lesie.
Organizatorami są ksiądz Mariusz
Zaniewicz i ksiądz Łukasz
Skolimowski. Trochę starszym
proponujemy wybrać się na trasę
liczącą 42 kilometry z 18 na 19
marca.

Możemy się do
niej przygoto-
wać udając się
na EDK, ale
także pomaga-
jąc rodzicom. W
imieniu wszyst-

kich mam i tatu-
siów, zachęca-
my do wspól-
nego sprzątania
dekoracji
domów i zabaw
z młodszym
rodzeństwem :)

Redakcja:
Weronika Świątek, Oliwia Dziak,
Agata Szaniawska, Aleksandra
Witak, Julia Tarnowska, Zuzanna
Tarnowska, Zofia Rękawek
Opiekun: K. Metera
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