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WYDANIE SPECJALNE

 Jubileusz Gimnazjum nr 2
im. Janusza Korczaka
w Sulejówku
 Świętujemy 50 lat istnienia naszej szkoły.

Szanowni Goście, Nauczyciele, Pracownicy, Koleżanki i Koledzy!
50 lat istnienia naszej szkoły to
okazja do wielu podsumowań i refleksji…
jaka jest ta nasza szkoła? Jaka była? Co się
w niej ciekawego wydarzyło? To dobry
czas, żeby postawić takie pytania. To właściwy czas, żeby na nie odpowiedzieć.
Czas mija, a wraz z nim historia
wielu ludzi, uczniów i pracowników naszej
szkoły. Jedni pamiętają ją lepiej, inni gorzej, ale chyba każdy ze wzruszeniem wspomina spędzone tutaj chwile. Właśnie z okazji jubileuszu wydajemy specjalny numer

gazetki, który został w całości poświęcony naszej szkole.
Znajdziecie w nim między innymi historię szkoły, wywiady z nauczycielkami i absolwentkami Panią Joanną
Zyskowską i Panią Ewą Karaś. Ponadto
zaprezentujemy prace plastyczne przygotowane specjalnie na tę okazję w ramach
jubileuszowego konkursu „Tak jest, tak
było”.
Serdecznie zapraszamy do lektury!
Redakcja

Rys. Dawid Uchal kl. III C

Jak to dobrze, że w naszej szkole pracuje ktoś, kto tak jak my się tutaj uczył, zawierał przyjaźnie, stawiał
pierwsze kroki na drodze do wiedzy.
Rozmowa z Panią Ewą Karaś nauczycielką religii i wychowania fizycznego w naszej szkole oraz Panią
Joanną Zyskowską nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie.
1. Jak dawno temu skończyła Pani szkołę?
Moje wspomnienia związane z naszą szkołą sięgają
roku 1967. To wtedy po raz pierwszy byłam tu z moją mamą,
aby zapisać się do pierwszej klasy. Weszłyśmy do sekretariatu.
Siedział tam ówczesny Pan Kierownik, p. Duszczyk. Ze względu na to, że rocznikiem byłam młodsza, to niestety zostałam
odesłana do domu… Dopiero za rok, czyli pierwszego września 1968 zostałam uczennicą klasy I b Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Miłośnie. Ukończyłam szkołę w 1976 r. Moimi wychowawcami byli – p. Elżbieta Fiuk, p. Wojciech Sobieszuk i p.
Hanna Witanowska.
2. Jaką była Pani uczennicą?
Myślę, że byłam dobrą uczennicą. W styczniu 1975 po
raz pierwszy przyznano najlepszym uczniom i harcerzom odznaki „PRIMI INTER PARES”. Odznaka ta była przyznawana
w trzech kolorach: złoty, srebrny i brązowy. Otrzymałam
wówczas brązową odznakę, a w następnym roku – srebrną.
3. Miała Pani swoje ulubione przedmioty?
Właściwie lubiłam wszystkie przedmioty, bardzo lubiłam wychowanie fizyczne. Trenowałam lekkoatletykę, jeździłam na zawody sportowe. Byłam członkiem Budowlanego Klubu Sportowego „Skra” w Warszawie. W czwartej klasie należałam do drużyny zuchowej „Polne Kwiatki”, a od piątej klasy
byłam w 119 Drużynie Harcerskiej.
4. Dlaczego zdecydowała się Pani na pracę w naszej szkole
i jak długo Pani tu pracuje?

We wrześniu 1990
roku rozpoczęła się moja
kolejna przygoda ze Szkołą Podstawową nr 4 w
Sulejówku. Naukę w zerówce rozpoczął najstarszy syn. A w kolejnych
latach córki. Po latach
spotykam w murach mojej
szkoły nauczycieli, którzy
mnie uczyli – p. Hannę
Witanowską, p. Janinę
Marchel, p. Czesława Siporskiego, p. Janusza Kawalca, p. Reginę Bednar- Wycieczka do Łowicza w roku
ską. Szkołę po latach od- szkolnym 1972/73 klasy Va i Vb
wiedzam teraz jako rodzic
- jestem członkiem Rady
Rodziców, potem przewodnicząca. Od 1994 roku współpracuję z Uczniowskim Klubem Sportowym „Herkules”.
5. Proszę nam powiedzieć, jakie to uczucie przekroczyć próg szkoły w innej roli?
Pierwszego września 1995 roku rozpoczyna się kolejna moja przygoda. Podejmuję pracę w Szkole Podstawowej
nr 4 w Sulejówku. W dużej mierze zawdzięczam to ówczesnej p. dyrektor Ewie Kwiek, która namówiła mnie do podjęcia właśnie takiej decyzji w 1995 roku. Zaczynam jako
wychowawca świetlicy i katecheta – uczę klasy drugie.
Dawni moi nauczyciele to teraz koleżanki i koledzy z mojej
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pracy Pan Czesław Siporski, który uczył mnie kiedyś języka
polskiego teraz uczy moją córkę – Anię, a mój nauczyciel
chemii p. Janusz Kawalec jest jej wychowawcą…
Nasza szkoła to właściwie historia mojego życia. To tu
poznałam mojego obecnego męża – Wojciecha - również
ucznia tej szkoły i w późniejszych latach nauczyciela muzyki i katechety. To tu wiedzę zdobywały nasze dzieci.
Trzy etapy – bycie uczennicą, rodzicem uczniów
i nauczycielem tej samej placówki to mnóstwo wspomnień,

poznanych ludzi i satysfakcja, że mogę właśnie w tej szkole
realizować to, co lubię najbardziej – pomagać innym, zarówno przez słowo jak i czyny.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów
w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Rozmowa z Panią Joanną Zyskowską
1. Jak przebiegała Pani kariera zawodowa?
Swoja karierę zawodową rozpoczęłam 1 września
1984 r. w Szkole Podstawowej w Okuniewie. Pracowałam
tam na stanowisku nauczyciela nauczania początkowego do
marca 1987 r., czyli do momentu narodzin mojego młodszego
syna. Osiem miesięcy spełniałam się jako podwójna mama na
urlopie wychowawczym, który pewnego listopadowego dnia
przerwał telefon od ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Sulejówku pana Bolesława Wojciechowskiego, z
propozycją podjęcia pracy w tej właśnie szkole. Był koniec
listopada 1987 r., starszy syn chodził do przedszkola, a młodszym obiecała zająć się moja sędziwa babcia. Decyzję podjęłam błyskawicznie i 1 grudnia zgłosiłam swoją gotowość do
pracy w charakterze wychowawczyni klasy II. Z początku
pracowałam na jakiś ułamek etatu, żeby jednak dużą część
dnia spędzać z synami.
2. Co mogłaby nam Pani powiedzieć o młodzieży z tamtych lat i współczesnej?
Klasę miałam bardzo sympatyczną. Z kilkorgiem
dawnych uczniów mam kontakt do dzisiejszego dnia, zwłaszcza, że ich dzieci „przewijają” się przez naszą szkołę. Ja zawsze traktuję uczniów, szczególnie z moich klas, jak swoje własne dzieci. Czasami się „wściekam” i ganię, ale częściej
chwalę. Cieszę się ich sukcesami, martwię się porażkami
i motywuję do działania.

3. Z jakich pomocy naukowych
mogła Pani korzystać w pracy
z uczniami?
Moją pasją zawsze była
historia. Skończyłam więc studia
podyplomowe w zakresie historii i
wiedzy o społeczeństwie i zaczęłam także uczyć tych przedmiotów. Nasza szkoła była zawsze
nieźle wyposażona, oczywiście jak na ówczesne czasy. Zdarzało się jednak, że pomoce dydaktyczne wykonywali sami
nauczyciele. Mapy – oczywiście papierowe, służyły nam do
niedawna. Nie było komputerów, ani tablic multimedialnych, ale może właśnie dzięki temu spore grono młodzieży
chętnie uczestniczyło w zajęciach kół zainteresowań. Prowadziłam zajęcia w np. Urzędzie Miasta czy na cmentarzu
żydowskim w Okuniewie.
4. Jak wyglądała praca pozalekcyjna z uczniami?
Prowadziłyśmy także lekcje otwarte. Pamiętam jak
na takiej lekcji, jeszcze w nauczaniu początkowym, uczyłam dzieciaki grać na fletach kolędę „Lulajże Jezuniu”. Inną
lekcję, której tematu już nie pamiętam, prowadziłyśmy razem z panią Anną Rogalą. Była to dwugodzinna jednostka
lekcyjna – jedna - historia, druga - język polski.
Albo apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja, kiedy to pani Marzena Gańko odtworzyła na sali
gimnastycznej wnętrze Sali Tronowej Zamku Królewskiego
w Warszawie, pan Wojtek Karaś grał Chopina na pianinie,
a uczniowie grali „jak z nut”. Szczególnie Daniel Czarnecki, który był prawdziwym królem Stanisławem Augustem
Poniatowskim. Zaznaczam – graliśmy bez mikrofonów
i wszyscy nas słyszeli. Chciałabym, żeby wróciły takie apele i przedstawienia pełne barw i muzyki i słowa.
5. Czego chciałaby Pani życzyć sobie i innym nauczycielom oraz uczniom z okazji 50 rocznicy istnienia szkoły?
Z okazji 50 rocznicy istnienia naszej szkoły życzę
sobie oraz moim koleżankom i kolegom samych sukcesów
i radości z wykonywanej pracy i dalszych pięćdziesięciu lat.
Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu.
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