Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku
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Nowy Rok zaczął się dla naszej
szkoły wyjątkowo pracowicie.
Wielkimi krokami zbliżały się dwa
ważne wydarzenia: koniec I półrocza — czas podsumowań półrocznej pracy i jubileusz 50—lecia istnienia szkoły. Całą społeczność
gimnazjalną czekało nie lada wyzwanie, aby godnie i ciekawie zaprezentować się podczas obchodów jubileuszu.
25 –26 stycznia nasza szkoła „błyszczała” dosłownie i w przenośni. Przez korytarze gimnazjum
przewinęło się kilkadziesiąt zaproszonych gości w tym władze miasta, byli dyrektorzy, emerytowani
nauczyciele i pracownicy placówki.
Był to niezwykły czas wzruszeń,
wspomnień i spotkań po latach,
ale także czas refleksji nad przyszłością szkoły, bo przecież od
września 2017 roku historia zatoczy koło i nasze gimnazjum znów
stanie się Szkołą Podstawową nr 4
w Sulejówku. Fotorelacja z obchodów złotego jubileuszu znajduje

się na ostatniej stronie naszej
gazetki.
Przed nami zasłużone
ferie zimowe. Spędźmy je aktywnie i mądrze, aby po dwóch
tygodniach wypoczynku bezpiecznie wrócić do nauki
i szkolnych przyjaciół.
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Dlaczego zdecydowała się Pani na nauczanie języka niemieckiego?
Jestem filologiem germanistą. Wielu moich kolegów wybrało pracę w międzynarodowych fundacjach lub ambasadach. Nauczyciel, wydaje się,
brzmi skromnie, jednak praca jego oznacza zawsze
budowanie, kształtowanie… To daje satysfakcję.
Poza tym pracując z młodymi ludźmi ciągle pozostaje się w jakiś sposób młodym!

Gdzie Pani studiowała?
Miałam przyjemność studiować na Uniwersytecie
Warszawskim, a także na Uniwersytecie w Berlinie. To była prawdziwa przygoda.

Czy od zawsze niemiecki był Pani mocną stroną?
Co to znaczy od zawsze? Od urodzenia? – Nie.
Niemieckiego uczyłam się, jak wy, w szkole. Znałam już wcześniej rosyjski i angielski. Po niemieckim przyszły jeszcze inne języki. Dzięki nim można
poznać osobiście ludzi, kraje, obyczaje, a ja lubię
podróżować, poznawać i kształcić się.
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Czy lubi Pani swoją pracę?
Bardzo. Jak już wspomniałam, daje ona dużo satysfakcji. Udział w kształtowaniu człowieka jest motorem do działania.

Czy niemiecki jest trudnym językiem dla początkujących?
Wydaje się taki na początku, w przeciwieństwie do
angielskiego. Ale to się szybko zmienia. Po opanowaniu podstaw staje się dla uczniów uporządkowany i logiczny.

Jak efektywnie uczyć się niemieckiego?
Jak każdego języka obcego — systematycznie. Słówka, zwroty, słówka, zwroty i tak do skutku. A do
tego gramatyka. Nauka języka obcego to prawdziwie ciężka praca. Jednak odkrywanie przy tym jego
ciekawostek i możliwości jest bardzo zachęcające.

Jaki jest Pani ulubiony film?
Tak w ogóle? Mam ich sporo. Najchętniej oglądam
te przedstawiające relacje międzyludzkie, a także te
ze wspaniałymi plenerami. Cenię też filmy ukazujące historię. Wymienię tu kilka naprawdę różnych:
„Pożegnanie z Afryką”, „Niemoralna propozycja”,
„Doktor Żywago” Borysa Pasternaka. Z polskich
uwielbiam filmy Wajdy i Kieślowskiego, które są
absolutnie ponadczasowe. Niezmiennym hitem są
także „Noce i dnie”. Może dlatego, że bohaterką
jest Barbara?

Jaka jest Pani ulubiona książka?
Czytam dużo, bardzo dużo. Nie mam ulubionej, podobnie, jak filmu. Czytam prawie wszystkie gatunki
od wczesnych science fiction Stanisława Lema i braci Strugackich poprzez komedie Gogola, Fredry,
Moliera czy Dürrenmatta do poważnych powieści
Manna czy Bölla. Bez książek nie wyobrażam sobie
życia.
Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu i życzymy
Pani wiele radości z przekazywania tajników języka
niemieckiego i sukcesów w życiu osobistym.
Redakcja
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Facebook – serwis internetowy założony w 2004
roku przez Marka Zuckerberga. Z każdym dniem dołącza do
niego coraz więcej osób. Niewątpliwie ma wiele zalet, ale
niestety często przeważają wady.
Facebooka używamy do załatwiania codziennych
spraw, rozmów z innymi czy po prostu dla rozrywki. Niestety
portal ten zaliczany jest do największych „pożeraczy czasu”,
gdyż wiele (w szczególności młodych) osób potrafi spędzać
na nim kilka godzin dziennie. Z serwisu korzysta obecnie
ponad 14 mln Polaków, a na całym świecie aż 1,550 miliarda
ludzi! Wiele z nich nie wyobraża sobie bez niego dnia, a wizja braku dostępu przez dłuższy czas jest przerażająca. Dlaczego jednak możemy zapomnieć o całym świecie, by przeglądać nowości dodane przez znajomych lub naszych idoli?
Serwis daje nam możliwość kontrolowania życia
innych. Dla wielu stał się wręcz stylem życia. Potrafimy dodawać po kilka zdjęć dziennie, opowiadać o swoim śniadaniu
czy nowych znajomościach. Wyznacznikiem popularności są
słynne „lajki", bo przecież kto ich nie ma jest gorszym czło-

wiekiem. Okazuje się, że klikamy przycisk „lubię to” 22 miliardy dziennie, czyli prawie 255 tysięcy razy na sekundę!
Kolejnym minusem jest to, że portal ten może
powodować u kogoś problemy psychiczne, ponieważ ludzie
młodzi, obrażają się nawzajem, a nie każdy jest tak silny
psychicznie, by poradzić sobie w trudnych momentach.
Wiele osób popada w depresję przez to, co inni piszą o nich
w Internecie. Musimy pamiętać jednak o tym, że w sieci
nie jesteśmy anonimowi. Wszystko jest kontrolowane,
a niekiedy możemy ponieść także konsekwencje prawne.
Podsumowując, Facebook jest bardzo przydatnym
portalem do załatwiania wielu spraw, ale często niestety
staje się uzależnieniem i powodem problemów. Każdy może z niego z korzystać, ale z umiarem i rozumem.
Natalia

Wieczór w teatrze
Dnia 5 stycznia 2017 roku klasy III c, III d i II b wybrały się na wycieczkę do Teatru Polskiego w Warszawie na
spektakl: „Wieczór Trzech Króli” na podstawie komedii Williama Shakespeare'a. Wystawienie sztuki rozpoczęło się
o godzinie 19.00 w reżyserii Dana Jemmetta.
Na początku występu przedstawiono główną bohaterkę Violę, która wraz ze swoim bratem bliźniakiem, Sebastianem rozbiła się u wybrzeży Ilirii (dzisiejsza Albania). Rodzeństwo straciło jednak kontakt i nie potrafiło się odnaleźć.
Ważnym wątkiem w spektaklu jest zamieszanie, które wytworzyła Viola przebierając się za mężczyznę. Zarówno
w rolę Violi jak i Sebastiana wcieliła się Lidia Sadowa. Orsina
zagrał Maksymilian Rogacki natomiast Marię Joanna Halinowska. Rolę błazna opowiadającego dowcipy wystawił Paweł Krucz, który rozbawił i oczarował wszystkich.
Spektakl ten bardzo mi się podobał. Oprócz niesamowitej gry aktorów, sztukę ubarwiły wyjątkowe stroje,

które stworzyła Sylvie Martin — Hyszka i fantastyczne dekoracje Dicka Birda.
Uważam, że warto zapoznać się z inscenizacją komedii genialnego Szekspira, ponieważ ukazuje ona różnice
pomiędzy płciami i ludzką tożsamość.
Klaudia
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RECENZJA KSIĄŻKI
„POWÓD BY ODDYCHAĆ”
„Powód by oddychać” to pierwsza z części trzytomowej serii "Oddechy". Jest to jedna z tych książek, które od razu
rzucają się w oczy. Przyciągająca uwagę okładka i ciekawy opis
sprawiły, że od razu po nią sięgnęłam.
Szesnastoletnia Emma nie jest zwykłą nastolatką. Jej
życie opiera się na kłamstwach i strachu. Nikt nie wie, co dzieje
się w jej skomplikowanym życiu. Jej jedyna przyjaciółka Sara
może tylko się domyślać, bo nigdy nie usłyszała prawdy z ust
Emmy. Do tej pory dziewczyna starała się nie rzucać w oczy,
jednak wszystko się zmienia, gdy w szkole pojawia się Evan,
który próbuje zbliżyć się do niej, ale to by oznaczało przyznanie
się do przykrej prawdy… A jest ona naprawdę straszna... Przez
swoje problemy Emma nie korzysta z beztroskiego, nastoletniego życia tak jak inni. Nie chodzi na imprezy, nie ma wielu
przyjaciół, a oprócz Sary, która jest jej jedyną przyjaciółką, nikt
się nią nie interesuje. Z każdym dniem odlicza pozostały czas,
który dzieli ją od pójścia na studia, a co za tym idzie skończenia
się jej życiowego koszmaru. Aby osiągnąć swój cel cały swój
wolny czas poświęca nauce, zajęciom dodatkowym oraz różnym dyscypliną sportowym. Sara przygląda się jej cierpieniu,
pomaga jej na tyle ile pozwoli jej Emma, przez co nie wiele może zrobić.
Autorka świetnie przedstawiła tok rozumowania osoby, która jest dotknięta przemocą domową. Nie można zapo-

mnieć także o oprawcy,
którym w tym przypadku
jest ciotka dziewczyny—
Carol. Jej zachowanie przypomina chorobę
psychiczną. Za każdym razem
kiedy znęca się nad Emmą
wymyśla błahe powody, a
sposoby
wykonywania
swoich kar nie mieszczą się
w głowie.
Mimo że autorka
pisze prostym językiem,
genialnie przekazuje emocje, które towarzyszą głównej bohaterce. Przy każdym spotkaniu z oprawcą czułam
strach, kiedy ona była szczęśliwa u mnie pojawiał się
uśmiech na twarzy. Książka wciągnęła mnie do tego stopnia,
że kończąc ją czułam jakbym musiała się pożegnać z bohaterami.
Mogę polecić tę książkę naprawdę każdemu. Porusza całe serce i umysł. Emocje towarzyszące podczas czytania sprawiają, że nie da się zapomnieć tej historii i nie się-

GALERIA GWIAZD
Mijamy ich codziennie na korytarzu w szkole, na lekcjach, na
ulicy. Podziwiamy ich osiągnięcia w nauce, konkursach czy
uroczystościach szkolnych. Jacy naprawdę są?

Szymon Szmigielski z kl. II a
1. Nauka od najmłodszych klas szkoły podstawowej przy-

chodziła Ci dość łatwo. Które przedmioty lubisz najbardziej?
- Przedmioty ścisłe, ale nie ograniczam się do nich lubię
także historię.
2. Czy myślisz o tym, by zawiązać swoją przyszłość
z poszerzaniem wiedzy z zakresu chemii, fizyki czy matematyki?
- Myślę, że w czas pokaże jaki zawód w przyszłości wybiorę, ale na pewno będę rozwijał swoją wiedzę
w tym kierunku.
3. Co najchętniej robisz po zajęciach w szkole?
- Chętnie uczestniczę w zbiórkach harcerskich i czytam
książki najczęściej historyczne.
4. Jakie sukcesy naukowe są dla Ciebie najważniejsze?

- W szóstej klasie byłem
zwolniony z pisania egzaminu, ponieważ zostałem Laureatem Konkursu Matematycznego organizowanego
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a dziś już
wiem, że nie będę pisał egzaminu gimnazjalnego z
części matematycznej, bo zostałem Laureatem Mazowieckiego Konkursu Kuratoryjnego.
5. Gratulujemy i podziwiamy! W klasie trzeciej zamierzasz zdobyć laureata konkursu chemicznego i fizycznego?
Postaram się ! Być może się mi uda.
Dziękujemy Tobie za wywiad i no i oczywiście
życzymy leniwych ferii, bo na pewno na nie zasłużyłeś
oraz kolejnych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.
Redakcja

R O K

S Z K O L N Y

Str. 5

3 - 2 0 1 6 / 2 0 1 7

Niecodzienna lekcja w Zamku Królewskim.
Przez cały czas trwania opowieści przewodnika
nie odstępowała mnie myśl, jak niezwykłym jesteśmy
narodem, skoro Niemcy doszczętnie zniszczyli Zamek
Królewski, a my teraz w XXI w. możemy go podziwiać
i dowiadywać się tajników naszej historii. Chwała Tym,
którzy przyczynili się do jego odbudowy!

Dnia 5 grudnia 2016 nasza klasa III a (pod
opieką wychowawczyni Pani Renaty Szczecińskiej i
Pani Ilony Tkaczyk — nauczycielki historii), pojechała
na niezwykle interesującą wycieczkę do Zamku Królewskiego w Warszawie. Tematem lekcji muzealnej był
Zamek Międzywojenny i II Rzeczpospolita.
Już na samym wstępie wycieczki powitał nas bardzo
miły i kompetentny przewodnik, który przybliżył nam
historię Polski, w której znaczącą rolę odgrywały takie
postacie, jak: Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki czy Roman Dmowski. Dowiedzieliśmy się, że zamek był jednym z głównych gmachów II Rzeczypospolitej. Tutaj
podejmowano gości zagranicznych i tu odbywały się
uroczystości państwowe. W latach 1926 – 1939 był
rezydencją prezydenta Ignacego Mościckiego.
Przewodnik oprowadzał nas po Sali Tronowej
i opowiedział wzruszającą historię orła zdobiącego
ścianę tuż za tronem królewskim, który cudem z Stanów Zjednoczonych wrócił do Polski po II wojnie światowej. W Sali Rycerskiej poznaliśmy historię podpisania konstytucji kwietniowej - 23 kwietnia 1935 przez
prezydenta Mościckiego. Następnie udaliśmy się do
sali, w której przed wojną mieszkał Stefan Żeromski.
Podziwialiśmy tam ocalałe z zawieruchy wojennej pamiątki: pierwsze wydanie „Ludzi bezdomnych” czy
„Syzyfowych prac”, a także fotografie rodzinne. W tej
części zamku przewodnik pokazał nam jedyny fragment muru ocalałego z zawieruchy wojennej.

Myślę, że cele lekcji zostały zrealizowane na
szóstkę, a efekty tej pouczającej wycieczki na długo
pozostaną w naszej pamięci. Podczas zajęć zapoznaliśmy się z zagadnieniami związanymi z polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa. Przybliżyliśmy sobie
rolę i znaczenie marszałka Józefa Piłsudskiego
(bliskiego nam z powodu jego zamieszkania w lipcu
1923 roku w dworku Milusin w naszym Sulejówku) oraz
Romana Dmowskiego.
Zachwycona uczennica z III a
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D OTY K H I STO R I I
30 listopada nasza klasa miała nietypową lekcję
historii. Wujek jednej z moich koleżanek – Pan Przemysław
Kaźmierczak, zajmujący się, wykonywaniem zbroi dla osób
biorących udział w rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem,
został poproszony o przedstawienie nam swojej pracy i ciekawostek na temat bardzo ważnego dla Polaków wydarzenia, które rozegrało się w 1410 r.

Na lekcji dowiedzieliśmy się bardzo dużo
o zbrojach polskich rycerzy. Nasz gość przyniósł na pokaz m. in. hełmy, części chroniące łydki, uda, dłonie
i stopy oraz narzutę materiałową, na której wyszyty był
herb danego rycerza. Mogliśmy przymierzać i dotykać
wszystkie eksponaty, więc na własnej skórze przekonaliśmy się, że walczyć w takiej ciężkiej zbroi wcale nie
było łatwo, w dodatku krępowała ruchy. Zaproszony
gość przyniósł także trzy miecze, w tym jeden, który
będzie elementem scenografii w filmie pt. „Wiedźmin”.
Jak się okazało, pan Przemysław sam uczestniczył
w rekonstrukcjach, więc ciekawie było posłuchać, jak
wyglądają przygotowywania do takiego wydarzenia. Już
po trzech tygodniach od „bitwy”, rekonstrukcyjności
otrzymują nowe scenariusze na kolejny rok. Z tego wynika, że takie rekonstrukcje są przygotowywane pieczołowicie i z odpowiednim zapasem czasu.
Jedną z ciekawostek, która na dłużej pozostanie w mojej pamięci jest to, że w prawdziwej bitwie
pod Grunwaldem, niektórzy Polacy walczyli po stronie
krzyżackiej, a część Niemców po stronie polskiej. Według pana Kaźmierczaka miały na to wpływ bogactwa,
każda wojna była tak zwanym biznesem danego państwa i rycerza. Na lekcji pokazowej dowiedzieliśmy się
bardzo wiele ciekawostek o bitwie polsko-krzyżackiej,
których nie znaleźlibyśmy w naszym podręczniku. Na
przykład dobra zbroja w przeliczeniu na dzisiejsze złotówki kosztowała 70 tys. złotych. Rycerze walczący na
koniu byli bardziej uzbrojeni od pasa w dół, ponieważ
piechota atakowała głównie nogi, gdyż nie dosięgała
wyższych partii ciała rycerza. Głównym celem walki
było pchnięcie przeciwnika, a nie jego zabicie. Rycerze
tak szybko nie ginęli na bitwie, jakby się mogło wyda-

wać, ponieważ: „Oni już rodzili się rycerzami, ćwiczyli
się na wojowników od dzieciństwa” jak to powiedział
wujek Marysi.
Moim zdaniem była to niezwykła lekcja, dzięki
niej zapamiętałam więcej, niż ze zwykłej, gdzie przed
nami leży jedynie podręcznik historii. Nigdy nie byłam
na rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem, ale teraz bardzo chciałabym ją zobaczyć, a nawet w niej uczestniczyć. Zamierzam zwiedzić sklep pana Przemysława Kaźmierczaka i przyjrzeć się baczniej zbrojom rycerzy.
Martyna Rybarczyk
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GRUDNIOWI POMOCNICY
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia wszystkich
ludzi ogarnia magia tych niezwykłych dni i wszyscy wszystkim
chcą pomagać.
W naszej szkole uczniowie kl. Ic i kl. IIIb wraz z wychowawczyniami podjęły się zbiórki potrzebnych produktów
w ramach akcji wolontariackiej „Szlachetna paczka”. Do tego
szczytnego celu tuż przed świętami włączyła się cała społeczność szkolna.
Uczennice z kl. II a pamiętały o bezpańskich psach
i zbierały karmę dla bezdomnych psów i kotów ze schroniska
w Celestynowie.

Nasze gimnazjum brało udział w II Bożonarodzeniowym Jarmarku w Sulejówku, na którym mogło zaprezentować przepiękne i oryginalne ozdoby świąteczne wykonane przez naszych uczniów.
Z okazji Światowego Dnia AIDS w pierwszych
dniach grudnia mogliśmy oglądać montaż słowno — muzyczny poświęcony profilaktyce i drogom zakażenia wirusem hiv. Dziękujemy naszym kolegom i nauczycielom za tę
pouczającą lekcję.

ZMIANY PO 1 STYCZNIA
Od stycznia w naszej szkole zaczął się remont szatni sportowej, a czasie ferii zimowych odnowione będą toalety damskie i męskie.
Zakupiony został „ogromny” telewizor do sali nr 12, w której odbywają się zajęcia artystyczne i lekcje religii!
Ku rozczarowaniu uczniów stołówka zaprzestała sprzedaży kanapek i drożdżówek w związku z wejściem w życie nowej ustawy zakazującej w placówkach oświatowych handlu produktami spożywczymi. Wielka
szkoda!
SZKOLNE KONKURSY O PATRONIE SZKOŁY
Już w listopadzie ubiegłego roku odbyły się pierwszy etap
szkolnego konkursu wiedzy o życie
i twórczości jednego z najwybitniejszych pedagogów XX wieku—
Januszu Korczaku. Patronat nad
konkursem objął Burmistrz Miasta
Sulejówek Pan Arkadiusz Śliwa.

„Król Maciuś Pierwszy”, „Jak kochać
dziecko”, „Prawidła życia” i in.

Do zmagań konkursowych zgłosiło się czternastu
uczniów, a do ścisłego finału zakwalifikowało się trzech gimnazjalistów. Uczniowie oprócz poznania
rysu biograficznego pedagoga musieli przeczytać jego utwory: m.in..

Natalia Błachnio z kl. I b.

Zwycięzcą konkursu został:
Patryk Stempel z kl. III d
Wyróżnienie otrzymały:
Amelia Badowska z kl. II a

Równocześnie w naszej szkole został
przeprowadzony konkurs na najciekawszą gazetkę ścienną o Januszu Korczaku.
Zwycięskimi klasami okazały się:
IIIa, IIIc i Ic Gratulujemy!

Redaktor naczelny
Matylda Tymińska
Z-ca redaktora: Klaudia Matusik
Grafika: Alicja Stępień
Redaktorzy:
Natalia Błachnio
Alicja Rudowicz
Agata Szczepańska
Pod opieką:
P. Doroty Stępień i P. Renaty Szczecińskiej

Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka
ul. Narutowicza 10
05-071 Sulejówek
TELEFONY
022 783 50 57 fax. 0 22 783 58 16
e-mail: g2sulejowek@o2.pl

