Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku

Rok szkolny 2-2016/2017

W tym numerze:
Wywiad z Panią Marzeną Waliłko
Galeria naszych gwiazd

Witam wszystkich naszych
Czytelników! Za pewne każdy
z was zastanawiała się jak najlepiej zabić czas w długie jesienne
wieczory. Jedni mają na to prostą odpowiedź: komputer i telefon. Czy to, aby konieczne? Nigdy nie myśleliście nad innym
sposobem?
Może to dobry czas na uzupełnienie braków w nauce, rozpoczęcie ciekawej lektury lub
dla tych, którzy nie chcą ani jednego, ani drugiego polecam dobre filmy według uznania m.in.:
„Fantastyczne zwierzęta i jak je
znaleźć”, „Iluzja II”, „Inferno”,
„Deadpool”. Wiadomo, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
Ekspertka od miłego spędzania
zimnych wieczorów - Natalia
radzi, by zaopatrzyć się w miękki, gruby kocyk dobrą książkę
i ciepłą herbatę z miodem i cytryną. Spróbujcie nie tracić
energii i ochoty do pracy i nauki, mimo że dzień coraz krótszy
Coolschool –2 2016/17

i promieni słońca, jak na lekarstwo. Zachęcamy do lektury
naszej szkolnej gazetki, w której
nie brakuje ciekawych artykułów i spostrzeżeń na temat naszego gimnazjum. Jak zwykle
prezentujemy naszych nauczycieli. Tym razem wywiadu
udzieliła nam Pani Marzena Waliłko.
Agata

Sprawozdanie z wycieczki do Łodzi
Szkolna codzienność
W rytmie hip-hopu
Dlaczego warto pomagać innym?
Moje pasje
Szkolne wieści
Galeria naszych prac

Wywiad z panią Marzeną Waliłko – nauczycielką biologii
w naszym gimnazjum
1. Każdego dnia otaczają nas ludzie wykonujący najróżniejsze zawody. Dlaczego zdecydowała się Pani wybrać
zawód nauczyciela?
Już w dzieciństwie bawiłam się w szkołę, oczywiście, zawsze byłam nauczycielką. Miałam swój dziennik,
wypisywałam tematy, robiłam kartkówki. W starszych
klasach szkoły podstawowej w ramach pomocy koleżeńskiej moja wychowawczyni przydzieliła mi kilka osób,
z którymi ćwiczyłam czytanie, uczyliśmy się wierszy na
pamięć, robiłam dyktanda. Największą przyjemność sprawiało mi sprawdzanie dyktand i wystawianie ocen.
2. Jakie wykształcenie należy zdobyć, aby zostać nauczycielem biologii?

6.Praca w szkole jest absorbująca. Jak Pani spędza
wolny czas?

Najprostsza droga to ukończenie biologii na kierunku pedagogicznym.

Jak tylko mam wolny czas zabieram psa i wchodzę
na spacer. Mam to szczęście, że mieszkam w sąsiedztwie lasu, spacery więc są wyjątkowym wytchnieniem.
Cenię sobie relaks z dobrą książką lub filmem. Przy
dobrej pogodzie lubię rodzinne wycieczki rowerowe,
ale też pracę w ogrodzie. Uwielbiam podróże – te bliższe i bardziej odległe. Ciągnie mnie do poznania nowych miejsc, obcej kultury, podziwiania krajobrazów.

3. Czy fascynacja naukami przyrodniczymi zrodziła się
u Pani już w dzieciństwie?
Może nie od razu była to fascynacja, ale rzeczywiście od dziecka pochylałam się nad każdym zwierzaczkiem i kwiatuszkiem. Łąki pełne kwiatów były dla mnie
rajem. Zrywałam je, układałam z nich piękne bukiety,
robiłam wianki. Czułam się szczęśliwa w kontakcie z przyrodą. Tak zresztą jest do dzisiaj.
4. Zainteresować biologią młodych ludzi momentami
nie jest proste. Jakie metody nauczania stosuje Pani
w pracy z młodzieżą ?
Biologia jest przedmiotem, który dla lepszego zrozumienia treści wymaga stosowania wielu pomocy dydaktycznych: mikroskopów, tablic biologicznych, modeli
anatomicznych, zgromadzonych eksponatów. Ważne jest
też wykorzystanie filmów edukacyjnych, programów
multimedialnych. Uatrakcyjniają one lekcje, pobudzają
wyobraźnię, pomagają zrozumieć i zapamiętać informacje.
5. Co lubi Pani w młodych ludziach najbardziej, a co Panią w nich denerwuje?
Cenię sobie bardzo autentyczność, otwartość,
szczerość. Denerwuje mnie agresja i skrajne lenistwo
u niektórych.

7. Jaka jest Pani ulubiona roślina, ulubione zwierzę
i dlaczego?
Nie mam jednej ulubionej rośliny. Nie potrafię dokonać takiego wyboru, bo wszystkie są piękne. Inaczej
wygląda sprawa, jeśli chodzi o zwierzęta. Nie mogę
niestety powiedzieć, że wszystkie lubię. Przed niektórymi czuję respekt, a niektórych po prostu się boję, ale
nie zdradzę których.
8. Książka, film do których Pani wraca?
„Ania z Zielonego Wzgórza” to książka z młodości
do której czasami lubię powrócić. Z dojrzałej literatury
cenię sobie książki Kena Folletta, ostatnio Johna Grishama, Zafana. Jeśli chodzi o filmy– trudno wybrać jeden konkretny tytuł. Może „Joe Black”, „Filadelfia”.
Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu. Życzymy
owocnej pracy w naszym gimnazjum oraz sukcesów
w życiu osobistym.
Redakcja
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Mijamy ich codziennie na korytarzu w szkole, na lekcjach, na ulicy. Podziwiamy ich osiągnięcia w nauce,
konkursach czy uroczystościach szkolnych. Jacy naprawdę są? Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy,
prowadząc wywiady z naszymi gwiazdami.
Na początku oddajmy głos kobiecie —

oto Karolina Świętochowska z klasy III d
Czy lubisz muzykę i śpiew?
Tak! Kocham. Od najmłodszych lat fascynowały mnie
występy topowych piosenkarzy i po cichu marzyłam, że
to ja kiedyś wezmę do ręki mikrofon i zaśpiewam przed
publicznością.
Marzenia się spełniają. Jaki gatunek muzyki jest Ci najbliższy?
Lubię muzykę pop, piosenki melodyjne z przekazem. Inspiruję mnie utwory: Whitney Houston, Adele, Edyty
Górniak. Ich skala głosu rozciąga się od dźwięku G do B.
Śpiewasz sopranem, więc piosenki tych wokalistek śpiewasz z łatwością?
Nie do końca. Każdej z nich muszę solidnie się nauczyć.
Śpiewanie to ciężka praca, ale bardzo przyjemna.
Kto odkrył Twój talent?
W szkole podstawowej śpiewałam w szkolnym chórze
lecz nie miałam wtedy możliwości śpiewania solo. Dopiero w gimnazjum p. M. Gańko nauczycielka muzyki pomogła mi przezwyciężyć tremę i wzbudziła we mnie zapał do
śpiewania i uczestniczenia w licznych konkursach.

Jakie osiągnięcia uważasz za najważniejsze dla siebie?
Na pewno ogromną radość sprawiło mi zajęcie I miejsca w Miejskim Konkursie Talentów w Sulejówku b.r.
oraz zdobycie wyróżnienia w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej – Kulturomaniak w Mrozach, gdzie zaśpiewałam piosenkę Edyty Geppert:
„Nie, żałuję”.
Czy swoją przyszłość wiążesz z muzyką?
Myślę, że tak. W czerwcu 2017 r. kończę gimnazjum
i być może wybiorę profil artystyczny w szkole średniej. Jednak wiem, że droga do sukcesu nie jest prosta
i wymaga wielu zabiegów.
Dziękujemy za rozmowę. Życzymy Ci Karolino kolejnych osiągnięć w konkursach, bo to one uskrzydlają
i sprawiają, że to, co robi artysta ma sens i podoba
się innym.
Redakcja

Występy wokalne na rodzinnych spotkaniach.

Karolina otrzymuje główną nagrodę na Miejskim
Konkursie Talentów w Sulejówku z rąk Burmistrza
Pana Arkadiusza Śliwy.

3 Coolschool –2 2016/17

Łódź do niedawna kojarzyła się z ośrodkiem
przemysłu włókienniczego oraz z wyższymi uczelniami filmowymi i teatralnymi. Dziś atrakcją turystyczną miasta są dawne fabryki zamienione na
galerie, puby czy restauracje. To właśnie na terenie dawnej fabryki Poznańskiego powstało
w Polsce centrum — Manufaktura. Co zwiedziliśmy w tym jednym z największych miast Polski?
Przeczytajcie sami!
5 października uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum pojechali na integracyjną wycieczkę do Łodzi w celu bliższego poznania tego pięknego miasta.
Wcześnie rano wyjechaliśmy spod budynku
szkoły. Pogada nie była dla nas łaskawa. Przez cały
dzień padał deszcz i ani na chwilę nie pokazało się
słońce. Po trzech godzinach mozolnej podróży dojechaliśmy na miejsce.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Książki Artystycznej mieszczącej się w willi
Henryka Grohmana. Podziwialiśmy tam stare księgi
i poznaliśmy tajniki ich wykonania.
Następnie zawitaliśmy do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im.
Leona Schillera. Pani przewodnik opowiadała
o sławnych absolwentach szkoły, m. in. Andrzeju
Wajdzie, zdobywcy Oskara za całokształt twórczości.
Po niej przyszła kolej na pałac rodziny Poznańskich. Poznaliśmy ich historię oraz wzbogaciliśmy wiedzę o architekturze w dawnych czasach.
Zachwyciły nas tam piękne pomieszczenia, robio4 Coolschool –2 2016/17

nych w różnych stylach. Jadąc do ostatniego już
miejsca, zauważyliśmy piękne, wielokolorowe
zadaszenie nad stacją tramwajową na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Kościuszki, zwane przez
mieszkańców Stajnią Jednorożców.
Na koniec zawitaliśmy do Łódzkiego Muzeum
Włókiennictwa. Oglądaliśmy tam ciekawe prace
wykonane z różnorodnych materiałów (np. papieru, filcu, kolorowych wstążek, a nawet sosnowych
igieł). Naszą uwagę przykuł wybieg modowy, na
którym prezentowano modne ubrania XX wieku.
Przewodnik pokazał nam również stare maszyny
włókiennicze oraz opowiedział, jak wykonywało
się na nich włókna. Niedaleko budynku muzeum
mieściła się restauracja, w której zjedliśmy ciepły
posiłek i zregenerowaliśmy siły do powrotu.
Wycieczka do Łodzi, pomimo niesprzyjającej
aury, była fantastyczna. Mieliśmy ogromną chęć
na spacer ul. Piotrkowską, jednak deszcz na to nie
pozwolił. Pomimo to długo jej nie zapomnimy.
Alicja Rudowicz

Pomnik Juliana Tuwima

Szkolna codzienność
Kto z nas nie był świadkiem komicznych i dziwnych zachowań naszych kolegów na lekcjach i przerwach ? Nasze dwie dziennikarki Natalia i Agata podzieliły się ze swoimi spostrzeżeniami. Przeczytajcie
i sprawdźcie czy zgadzacie się z ich obserwacjami...
Zadzwonił dzwonek. Uczniowie zaczęli wybiegać
z klasy. Jedni ucieszeni, inni znudzeni. Pędzą w stronę
stołówki na obiad. Część idzie spokojniej pod swoją
klasę. Siadają. Część wyciąga telefony. Przez całe 20
minut nie mają ochoty odezwać się do nikogo. Inni
zaczynają zawziętą dyskusję z kolegami. Słychać wiele
szmerów. Momentami krzyk i wrzask.
Ja siedzę na ławce i obserwuję. Widzę jak wyciągają zeszyty i podręczniki z plecaków. Jedni, by nauczyć się na lekcje, inni – by spisać pracę domową.
Robią to bardzo szybko i niestarannie, ale ważne żeby
było. Nagle czuję mocne uderzenie. Ktoś na mnie
wpadł. Dwóch kolegów biega za sobą. Zabierają sobie
telefon. Nie wiem do którego należy, ale zachowują się
bardzo dziecinnie. W sumie sporo uczniów takich jest.
Niby chcą być dorośli, ale jednak wciąż zachowują się
jak wyjęci z przedszkola.
Zauważam kolejny typ ludzi. Takich jak ja. Jest
ich mało, ale są. Może też rozmyślają o tym, co się
właśnie się dzieje, może myślą o powrocie do domu.
Nie wiem. Nagle zadzwonił dzwonek. Uczniowie powoli wstając z dużą niechęcią udają się pod sale lekcyjne.
Czekają na nauczyciela. Po chwili wchodzą do klas.
Korytarze pustoszeją. Ja też w końcu wchodzę
do klasy. Czterdzieści pięć minut. Po nich znów będzie
to samo…
Natalia
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A teraz wspomnimy o naszych ukochanych godzinach lekcyjnych, codziennie od poranka chodzi myśl
po głowie: „Kiedy koniec lekcji” Tak… Nie długo będzie
to pytanie retoryczne. Ale podejdźmy do tego bliżej.
Lekcje nudne, trudne i takie na których trzeba się modlić, aby nie było kartkówki.
Wprośmy się może na matematykę i popytajmy
uczniów o zdanie. Jedni powiedzą: „Czarna magia!”,
a inni z uśmiechem na twarzy i pewnością wykrzykują:
„Łatwizna”. Większość z nas podczas zadania zadaje
sobie pytanie:
„ O czym ta Pani mówi?
„ Skąd się wziął ten wzór?”
Gimnazjum to nie podstawówka! Dlatego z pokorą chylimy czoło nauczycielom i jak kopiarki czasem
bezmyślnie, a czasem z zaangażowaniem i ze strachem
w oczach notujemy mądrości z tablicy. Są wśród nas
też tacy, którzy beztrosko spoglądają w okna marząc
o niebieskich migdałach i nie straszna im sroga uwaga
nauczyciela i widmo otrzymania jedynki. No cóż…. Każdy jest kowalem swojego losu!
Agata

SWOJĄ RZECZYWISTOŚĆ W RYMY OPOWIEM-CZYLI
O WALORACH KULTURY HIP—HOPOWEJ

Moja przygoda z hip-hopem zaczęła się
w V kl. szkoły podstawowej. Początkowo słuchałam reggae, dopiero po pewnym czasie zainteresowałam się rapem, hip-hopem, itp. Przeważnie słucham polskiego rapu, bo według mnie bardziej
wpada w ucho.
Pierwszym idolem stał się Sobota, raper
z dużą tolerancją i ogromnym dystansem do siebie. Nagrał on między innymi piosenkę o Powstaniu Warszawskim. Uważam, że to była jedna
z lepszych jaką wydał. Imponowało mi w Nim to,
że mimo wielu przykrych słów o swojej ciemnoskórej żonie, jak i dziecku, nie przestawał i dążył
do określonego wcześniej przez siebie celu jakim

tylko, że nie jest tak kolorowo, jak mogłoby się

było stawanie się coraz lepszym w swojej dziedzi-

wydawać, ale także uczy aby nie ranić osób, na

nie. Następnym wykonawcą, który przykuł moją

których Nam zależy.

uwagę był Białas, właściwie Mateusz Karaś, jest

Nie miałam okazji pojawić się na żadnym

on zarówno raperem jak i freestyle'owcem. Podo-

koncercie, lecz mam nadzieje, że w najbliższym

ba mi się jego twórczość, ponieważ lubię muzykę

okresie to się zmieni.

z przekazem. Większość jego utworów jest o wzajemnym szacunku do siebie i do osób Nam bliskich, gardzi on osobami, które nie widzą nic poza
czubkiem własnego nosa. Mateusz Karaś znany
jest przede wszystkim z występów w duecie
z Karolem „Solarem” Poziemskim. Jedną z moich
ulubionych piosenek Białasa jest „Mali ludzie
Wielkie Nieba”. Opowiada ona o osobach, które
opuściły swój kraj z zamiarem zarobienia pieniędzy, aby podarować lepsze życie swoim rodzinom
pozostającym w ojczyźnie.
Ten styl muzyki według mnie dodaje pewności siebie i pomaga stawiać czoła problemom,
które czekają Nas w życiu. Uświadamia Nam nie
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Roksana Wojdyga

Co robić w jesienny weekend? Oczywiście
odpoczywać od szkoły, spotkać się ze znajomymi, jechać na zakupy, spędzić czas przed
ekranem komputera albo pójść na najnowszy film do kina. Jednak można ten czas wykorzystać też inaczej. Grupa uczniów z naszego gimnazjum postanowiła zrobić coś
niecodziennego, a na pewno szlachetnego.

Klasa III b, klasa jak każda inna okazała się
podatnym gruntem do niesienia pomocy osobom
niepełnosprawnym. Mikołaj, Weronika, Ola P.,
Ola O., Karolina, Justyna, Paweł, Milena i Natalia
wzięli udział w akcji wolontariackiej w 56 Centralnym Zlocie Młodzieży PTTK Warka - Palmiry,
w której uczestniczyli podopieczni Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD w Helenowie.
PTTK organizuje imprezy turystyczno - patriotyczne, których celem jest poznawanie historii Polski i zgłębienie jej niepodległościowych zrywów przez młodych ludzi.
Zadaniem naszych kolegów była
(wydawałoby się prosta czynność, ale jak wielce
pożyteczna), a mianowicie pomoc w transportowaniu niepełnosprawnej młodzieży uczestniczącej w zlocie.
W ciągu tych dwóch dni wspólnie zwiedzali:
cmentarz w Palmirach, Muzeum Niepodległości,
więzienie na Pawiaku, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Katyńskie, Zamek Królewski
w Warszawie i wiele innych miejsc związanych
z naszą historią i historią Warszawy. Oprócz tego
zrozumieli, że ich niepełnosprawni rówieśnicy to
wspaniali i wyjątkowi ludzie. Ich niepełnosprawność ruchowa czy czasami intelektualna nie powinna wykluczać ich z normalnego życia. Naprawdę warto było im pomóc i usłyszeć naj7 Coolschool –2 2016/17

szczersze w życiu DZIĘKUJĘ.
Redakcja w rozmowie z uczniami klasy III B.

Wielu ludzi posiada różnego rodzaju zainteresowania. Niektóre osoby odpręża uprawa
działki, innych zbieranie znaczków, a jeszcze inni czytają książki w domowym zaciszu tak
jak ja.
Uwielbiam czytać, już od dziecka robiłam to z wielkim zaangażowaniem. Zagłębiając się w lekturę, odrywam się od rzeczywistości, problemów i obowiązków. Niejednokrotnie upodabniam się do bohaterek książek
- do ich osobowości, charakteru, co pozwala
poczuć mi cierpienie czy też szczęście, które
one odczuwają. Dzięki tej wyobraźni żyję
w innym, nieraz piękniejszym świecie.
Czytanie działa na mnie jak środek relaksacyjny, który korzystnie wpływa na moje samopoczucie. Najbardziej gustuję w książkach,
które opowiadają o Świecie Cieni, gdzie zwykłe dziewczyny poznają swoje prawdziwe
„ja”. To powieści, w których autorka wykazała
się niesamowitymi pomysłami i poczuciem
humoru. Niektóre fragmenty zapadają głęboko w pamięć ze względu na piękne cytaty.
„Czasami nasze życie zmienia się tak szybko,
że za tą zmianą nie nadążają umysły i serca
(…) Kiedy tęsknimy za tym, co było, właśnie
wtedy czujemy największy ból.”
Gdy otwieram książkę, czuję dreszcz
nadchodzących emocji i zapach zapisanych
stronnic. Jest to uzależnienie, które nie szkodzi, lecz wzbogaca człowieka o bujną wyobraźnię, poprawną ortografię, bogaty słownik i wiedzę.
Uważam, że dzięki mojej pasji żyję podwójnie.
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Moim zdaniem warto poświęcić czas na
to, by sprecyzować swoje zainteresowania, a
potem je rozwijać. Posiadanie hobby jest nie
tylko dużą przyjemnością, ale może też przynieść ogromne korzyści.

Amelia Badowska kl. 2A

Dnia 16 listopada 2016 r. z okazji 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszej szkole
odbyła się akademia. Była to pewnego rodzaju
lekcja historii naszej ojczyzny, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna. Podczas trwania
uroczystości uczniowie recytowali wiersze polskich poetów, w których nie brakowało wątków
historycznych i patriotycznych. Mieliśmy także

W Plastycznym Konkursie Parafialnym:
„Bądźcie świadkami miłosierdzia” udział wzięły
Patrycja Nowosielska (I miejsce), Amelia Badowska (I miejsce), Agata Szczepańska (II miejsce).
W XIV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej „Usłysz Panie
moje słowa” dla uczczenia Pontyfikatu św. Jana Pawła II w etapie szkolnym udział wzięły
trzy uczennice: Karina Więch, Amelia Badowska
i Justyna Gawryś. Karina reprezentowała naszą
szkołę w etapie drugim i zakwalifikowała się
do finału. Biorąc pod uwagę, że w konkursie
wzięło udział około 600 osób, a Ona znalazła
się w najlepszej pięćdziesiątce - należą się Jej
wielkie gratulacje.
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przyjemność wysłuchać pieśni śpiewnych
w tamtych czasach m. in.: „Roty”,
„Warszawianki”, „Legionów”, „Piechoty” „O mój
rozmarynie”, „Mury”. Solowe występy naszych
uzdolnionych uczennic poruszyły głęboko widownię. Aplauzu i braw nie było końca.
Alicja

Mazowiecki
Konkurs
Plastyczny
„Ojczyzno moja, ukochana ziemio, ziemio umiłowana, bądź błogosławiona” i Konkurs literacki: „Wartości Jana Pawła II drogowskazem
w moim życiu” organizowany przez Technikum
Spożywczo - Gastronomiczne im. Jana Pawła II
w Warszawie. Prace pod opieką pań Marzeny
Gańko i Ewy Karaś przygotowały następujące
osoby: Amelia Badowska, Daria Pater, Magda
Mroczek, Anna Wikieł, Agata Szczepańska, Karolina Krasowska, Weronika Szewczak, Weronika
Bartczak, Jesika Kusz i Martyna Zielińska. Praca
Amelii Badowskiej zdobyła pierwsze miejsce,
a prace Darii Pater i Martyny Zielińskiej - wyróżnienie.
P. Ewa Karaś

Prezentowane prace naszych uczniów powstały na potrzeby konkursów religijnych.
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