Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku

Rok szkolny 5-2016/2017

Drodzy Czytelnicy!
Zakończenie roku zbliża się
wielkimi krokami. Za oknem świeci
słońce, temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Dla wielu uczniów jest to
trudny okres walki o oceny. W szkole
dużo się dzieje…. Zaczął się również
czas wycieczek, czyli chwila odpoczynku od szkolnej rutyny. Myślę, że każdy
zaczyna myśleć o wakacyjnych planach.
Oczywiście, że wycieczki zagraniczne
kuszą egzotyką i typowo wakacyjną
pogodą. Jednak, czy warto myśleć
o wakacjach tylko pod kątem zagranicznych wyjazdów?

wybrać polskie morze, ale nad nim często niestety jest dość chłodno, przez co
z góry wiele ludzi je odrzuca nie doceniając pięknych plaż i atrakcji Trójmiasta. Ostatnią z moich propozycji są duże miasta typu Kraków, Wrocław czy
Poznań, w których można zobaczyć
wiele ciekawych miejsc, pozwiedzać
i pospacerować.

Na pewno jest jeszcze wiele
ciekawych zakątków, w które warto się
wybrać choćby na jeden dzień. Pamiętajcie, że wakacje są po to, by odpocząć, ale również — by przeżywać przyLudzie często z góry odrzucają gody. Życzymy Wszystkim, żeby ten
turystyczne miejsca w Polsce, myśląc, wolny czas spędzić jak najlepiej!
że są nudne, bo przecież każdy z nas już
tam był, a poza tym pogoda pozostaRedakcja :)
wia wiele do życzenia. Oczywiście, temperatury nie dorównują tym na południu Europy, ale w tym roku jest naprawdę wyjątkowo ciepło. W takim
razie, jakie miejsce w Polsce jest idealne na wakacyjny wypoczynek? Moją
pierwszą propozycją są Mazury, spędzone pod namiotem, w przyczepie czy
na łódce. Pływanie po jeziorach w słońcu to dla mnie świetna forma wypoczynku. Drugim z pomysłów są góry.
Wiem, że nie każdy lubi odpoczywać
chodząc, ale dla pięknych widoków czasami warto się poświęcić. Można także
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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.

oto Michał Chrząścik z klasy III d
Wiemy, że uwielbiasz historię oraz WOS, dlaczego właśnie
ten przedmiot?
Historia od zawsze obecna była w moim domu. Mój dziadek
posiada dużą wiedzę na ten temat i rozmowy z nim były na
tyle fascynujące, aby zainteresować mnie tym przedmiotem.
Później, w klasie 4 szkoły podstawowej pani Irena Sopoćko
pomagała rozwijać mi tę pasję. Jeśli chodzi o wiedzę o społeczeństwie to od zawsze interesowałem się polityką i zawsze
byłem obeznany w tychże sprawach.
Kto jest Twoim autorytetem?
Moim autorytetem jest pani Ania Kacprzyk, która jest osobą
niezwykle inspirującą. To wspaniała wychowawczyni i nauczycielka.
Jak spędzasz swój wolny czas?
Kiedyś spędzałem go na czytaniu książek historycznych,
a teraz spotykam się z przyjaciółmi.

Jaki profil wybierzesz w liceum?
Musi w nim być rozszerzona historia oraz wiedza o społeczeństwie.
Do jakiego liceum masz zamiar pójść i jaki wybierzesz profil?
Moim głównym celem jest liceum Władysława IV w Warsza wie, mam zamiar wybrać się tam na profil społecznoekonomiczno — prawny.
Czy wiesz już co chcesz robić w przyszłości?
Zastanawiam się między czterema zawodami. Po pierwsze
chciałbym być prawnikiem. Drugim zawodem byłby polityk.
Trzecią specjalizacją byłoby aktorstwo, a czwartą zostanie wykładowcą prawa, historii lub chemii.
Dziękujemy Ci za udzielenie wywiadu i życzymy podobnych
sukcesów w szkole średniej.

Który okres w historii lubisz najbardziej?
Ciężko mi to sprecyzować, ale do moich trzech najbardziej
lubianych należą: okres pierwszej wojny światowej, renesans
oraz czas wielkich rewolucji w wieku XVIII.
Który nauczyciel pomógł Ci osiągnąć Twój sukces?
Mój sukces w konkursie z wiedzy o społeczeństwie pomogła
mi osiągnąć pani Joanna Zyskowska. Wspierała mnie fachową
literaturą i ciekawą rozmową.
W jakich konkursach osiągnąłeś tak dobre wyniki i z jakich
przedmiotów?
Brałem udział w pięciu konkursach: dwóch historycznych,
jeden z wiedzy o społeczeństwie, jeden chemiczny oraz jeden
z angielskiego. Ze wszystkich przeszedłem do drugich etapów, ale do trzeciego udało mi się przejść tylko z WOS —u, w
którym zdobyłem tytuł finalisty.
Jakie jeszcze przedmioty lubisz i dlaczego?
Przede wszystkim moim ulubionym przedmiotem jest chemia
– cesarzowa nauk. Poza nią lubię właśnie historię, WOS i język angielski.

Od redakcji Michał wywalczył 9 czerwca 2017 r. O tytuł
„Supergimbusa- 2017” to prestiżowe osiągnięcie dla Niego i
naszej szkoły, w XI letniej tradycji w powiecie mińskim tą
nagrodę po raz pierwszy udało się wygrać uczniowi z Gimnazjum nr 2 w Sulejówku.
Z egzaminu gimnazjalnego otrzymał 5x100% GRATULACJE
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Wywiad z lekkoatletycznym mistrzem Adamem Wróblem uczniem kl. III a
1. Podziwiamy Twoje sukcesy w
lekkoatletyce. Od kiedy trenujesz?
Profesjonalne treningi zacząłem od
kwietnia tego roku w UKS Herkules
Sulejówek po opieką trenera Macieja
Czyża. W szkole podstawowej i w
pierwszych klasach gimnazjum interesowałem się wyłącznie piłką nożną.

7. Jakie przedmioty oprócz WF - u lubisz najbardziej?
Przede wszystkim lubię ruch. A z innych przedmiotów język angielski i WOS.
Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu .

2. Jaki był Twój najlepszy wynik?
Moim nieoficjalnym rekordem
życiowym na 60m jest czas 7.065 s,
które osiągnąłem na treningu. Natomiast na 100 m
miałem czas 11.86 s, które uzyskałem na zawodach
Międzypowiatowych w Siedlcach. Tym wynikiem zająłem pierwsze miejsce. Obecnie przygotowuje się do
Wojewódzkich Zawodów Lekkoatletycznych, które
odbędą się 06.06 w Siedlcach.
3. Czy mógłbyś opisać nam jak wyglądają przygotowania
do sezonu?
Jest to czasochłonne, ponieważ każdego dnia mam 1,5
godzinny trening od 17.00 do 18.30. Zaczynamy od
rozgrzewki, która polega na truchcie, rozciąganiu mięśni i ćwiczeniach. Potem przystępuje do treningu, który może być siłowy, szybkościowy lub wytrzymałościowy.
4. Jaki masz sposób na zrelaksowanie się przed zawodami?
Lubię słuchać muzyki, przeważnie popu, bardzo lubię
spotykać się ze znajomymi, którzy mnie wspierają i
motywują. Wieczory zaś poświęcam rodzinie.
5. Czy musisz odżywiać się jakoś specjalnie?
Staram się odżywiać zdrowo, tak aby w moich posiłkach znajdowało się dużo potrzebnych witamin. Przed
zawodami zawsze zjadam lekkostrawne posiłki głównie nabiał i sery.
6. Czy zamierzasz przyszłość związać z lekkoatletyką.
Tak, zamierzam. Nadal będę dużo czasu poświęcał na
treningi, by w przyszłości osiągnąć sukces w tej dyscyplinie sportu. Jednak w szkole średniej wybieram profil
wojskowy.

Od redakcji Adam zdobył III miejsce w zawodach lekkoatletycznych województwa mazowieckiego na dystansie
100 m.
Na mityngu lekkoatletycznym w 2017 r „wybiegał”
2 złote medale - na 60 m i w sztafecie.
Klasyfikacja medalowa wywalczona na X Mityngu Lekkoatletycznym przez dziewczęta

Klasyfikacja medalowa wywalczona na X Mityngu Lekkoatletycznym przez chłopców
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Dnia 13 maja br. uczniowie naszego gimnazjum wraz z nauczycielami
wzięli udział w akcji „Czysty Sulejówek” organizowanej przez miasto Sulejówek z
okazji Światowego Dnia Ziemi. Podzieleni w grupy sprzątali teren miasta, uzbierali 105 worów śmieci i tym samym otrzymali w nagrodę w postaci 105 krzewów
roślin ozdobnych, które przeznaczone zostaną na obsadzenie terenu szkoły.
W akcji wzięło udział 40 uczniów z naszej szkoły i pod opieką nauczycieli
oczyszczali: obrzeża Parku Glinianki, teren przy Stawie Kolejniak, las między ulicą
Sucharskiego i ul. Mariańską oraz ulice Żelazną, Norwida, Stalową. Akcja sprzątania naszego miasta miała na celu uświadomienie wszystkim mieszkańcom Sulejówka, jak ważna jest estetyka ulic, dbanie o środowisko i świadomość tego, że
nie warto wyrzucać butelek, papierów oraz puszek, ponieważ szkodzi to nam
wszystkim. Akcja zakończyła się około godziny 14.30 na stadionie. Rozstrzygnięte
został trzy konkursy ekologiczne m.in. konkurs „Daj drugie życie odpadom”. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a pozostałe osoby dyplomy oraz drobne upominki. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszego gimnazjum.
Agata

Górskie wędrowanie
Jest tu najczystsza woda w całych Tatrach.
Kiedy doszliśmy do schroniska, mieliśmy
kilka minut na odpoczynek, a potem parę
osób poszło zobaczyć jezioro.
Wieczorem mieliśmy największą frajdę odbył się plener fotograficzny oraz lekcja
z góralem. Chętne osoby uczyły się tańca
góralskiego, rozmawialiśmy o kulturze Podhala, a nasz gość opowiedział historyjkę
typową gwarą.
Trzeciego dnia wędrowaliśmy na Morskie
Oko. Mimo że nie chodziliśmy po stromych
Od 26 maja do 31 maja 2016 r. klasy 3d i 3c były na skałach, każdy był zmęczony, bo zrobiliśmy wtedy najwięcej
wycieczce w Zakopanem. Naszymi opiekunkami były panie : kilometrów – ok. 20 km. Widoki były śliczne, szczególnie na
Hanna Witanowska i Anna Kacprzyk. Ze szkoły wyjechaliśmy o jezioro w kolorze turkusowym. Co więcej - na koniec dnia miegodzinie 6 rano, a na 13 po południu byliśmy już w Krakowie, liśmy dyskotekę. Przedostatniego dnia odwiedziliśmy pustelnię
gdzie zwiedziliśmy Wawel. O 18.00 dojechaliśmy do Zakopane- Brata Alberta oraz robiliśmy zakupy na Krupówkach, a ostatgo.
niego dnia w drodze powrotnej zajechaliśmy do Częstochowy,
W sobotę wyruszyliśmy na Gubałówkę. Był to dla nas aby oddać hołd Matce Boskiej Częstochowskiej.
duży wysiłek, lecz każdy dał radę. Podziwialiśmy piękne widoki.

Uważam, że wycieczka była pod wieloma względami
Chodząc po mieście, przy kaplicy Matki Fatimskiej, spotkaliśmy bardzo udana: dobra pogoda, świetne towarzystwo, wspaniała
góralską parę młodą wraz z orszakiem weselnym (bryczki, ka- opieka nauczycielek i przewodników, mnóstwo nowych inforpela, stroje)!
macji i krajobrazów.
W niedzielę mieliśmy spacer do Doliny KościeliskiejMagda Mroczek
szliśmy wzdłuż strumienia i wsłuchiwaliśmy się w jego szum.
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17 maja 2017 r. wzięłyśmy
udział w Drużynowym Teście
Wiedzy o Życiu i Działalności
Świętego Brata Alberta. Była to
druga część Międzypowiatowego
konkursu “Ten jest dobry, kto
chce być dobry” poświęconego
temu Świętemu w 100 rocznicę
jego śmierci. Chciałabym przybliżyć wam jego postać.
Adam
Chmielowski
zwany Bratem Albertem urodził
się w 1845 r. w Igołomi k. Krakowa, zmarł w 1916 roku w Krakowie. W wieku siedemnastu lat
wziął udział w Powstaniu Styczniowym, w którym stracił nogę
przez wybuch granatu, wtedy otrzymał najlepszą protezę gutaperkową. W młodości dużo podróżował, odwiedzał wielu przyjaciół, a w międzyczasie rozwijał swoją karierę malarską
(studiował na wydziale Sztuk Pięknych w Monachium i w Krakowie). Co więcej namalował kilka słynnych obrazów jednym z

nich jest “Ecce Homo”.
Nie mogąc znaleźć dla siebie odpowiedniego zajęcia,
postanowił poświęcić się służbie biednym i bezdomnym. Na
samym początku udostępniał swoje mieszkanie bezdomnym,
lecz jeden z nich go okradł i zniszczył protezę. Na przełomie
1887- 1888 roku wybrał się do ogrzewalni miejskiej. Widząc
jakie panują tam warunki sam zamieszkał z bezdomnymi, aby
zdobyć ich zaufanie. Chcąc podjąć remonty w tym miejscu - 1
listopada w 1888 roku została na niego przepisana ogrzewalnia
od państwa i od tego czasu ją odnawiał. 25 sierpnia 1887 r
przywdział habit trzeciego zakonu franciszkanów oraz przybrał
imię Albert, a rok później przyjął śluby zakonne. Do śmierci
oddał się służbie bezdomnym. Z jego inicjatywy powstało wiele zakonów albertynów oraz pustelni. Postać Brata Alberta
Chmielowskiego zainspirowała młodego Karola Wojtyłę do
napisania dramatu “Brat naszego Boga”, który powstał w latach 1944 – 1950.
Adam Chmielowski został ogłoszony przez Jana Pawła
II błogosławionym 22 czerwca 1983, a 12 listopada 1989 świętym.
Magda Mroczek

WYKŁAD NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
W jedno z czwartkowych popołudni uczniowie pod tego miejsca znajduje się początek szlaku. Wisła wpada do
opieką nauczycielki geografii, Pani Magdaleny Wojteckiej, po- Morza Bałtyckiego. Występują tam 3 ujścia: Wisła Elbląska,
jechali na Uniwersytet Warszawski na wykład przygotowany Wisła Gdańska, Wisła
przez dr hab. Joannę Angiel pt. „Wzdłuż Wisły i Odry. Walory Śmiała.
turystyczne oraz możliwości poznawcze krajobrazów kulturo-

Odra

wych”. O to kilka ciekawostek o dwóch największych polskich Odra jest rzeką, która nie
rzekach, o których mówiła Pani Angiel:
ma źródła w Polsce, lecz
Wisła
w Czechach. Ma 854 km
Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce. Ma 1047 km. Jej źródło (742 km Polsce). Podobznajduje się w górach, a ujście – w Morzu Bałtyckim, zatem nie jak Wisła, płynie z
płynie z południa na północ. Na mapie ma kształt litery „S”.
południa na północ i wpada do Bałtyku. Natomiast w przeciWisła jest centrum zainteresowania turystów przybywających wieństwie do Królowej Polskich Rzek, jest uregulowana w niez różnych zakątków świata. Dzieje się tak, gdyż ok. 30 lat temu malże każdym miejscu.
zabrakło funduszy na jej regulację. Dzięki temu rzeka zaczęła Brzegi Odry są bardzo zróżnicowane. Są one wysokie oraz ni„żyć własnym życiem”. Większość z nas tego nie dostrzega, ale skie. Brzegi porastają w wielu miejscach bory sosnowe, w któcudzoziemcy nie mogą się nadziwić urokom Wisły. Trudno się rych wyraźnie zróżnicowane są piętra roślinności. Okolice zaz nimi nie zgodzić. Wystarczy tylko spojrzeć na piaszczyste kę- mieszkiwane są przez ptaki, wśród których występują takie
py oraz ławice, zielone łęgi, a także wysokie skarpy na brze- gatunki jak: bocian czarny, kormoran, czapla, czajka.
gach (powstałych w wyniku zmian poziomu rzeki). W zimie Na Odrze bardzo dobrze rozwinięta jest żegluga. Co roku orgamożna zaobserwować śryż, pojawiająca się wtedy, kiedy część nizowany jest m. in Flis Odrzański, czyli spływ Odrą ze zwiewody na powierzchni zamarza. Okolice Wisły są domem oraz dzaniem okolicznych miejscowości. Wzdłuż rzeki występują
źródłem pożywienia dla wielu zwierząt (takich jak: wydry, bo- liczne turystyczne mariny, keje i bulwary. Płynąc rzeką, można
bry, żurawie, mewy, gęsi, tracze, czaple).
obserwować zabytkowe śluzy, elektrownie wodne, a także
Na rzece występuje szlak żeglarski. Znajduje się na niej wiele liczne obiekty wojskowe – bunkry, umocnienia i schrony.
oznaczeń oraz kilometraż żeglowny, który pokazuje, ile km od
Alicja
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Szlakiem śląskiej historii
W dniach 7-9 czerwca uczniowie klas 1b i 1c
wyjechały na wycieczkę w okolice Wrocławia,
aby zwiedzić jedne z najbardziej znanych zamków na Śląsku.
Wycieczkę zaczęliśmy od zwiedzenia wrocławskiej starówki. Następnie udaliśmy się do
schroniska wypoczynkowego w Jaworze, żeby
wypocząć po długiej i męczącej podróży.
Drugiego dnia, zaraz po śniadaniu, przyjechaliśmy do Zamku Bolków, gdzie spędziliśmy czas,
oglądając ruiny i pozostałości po dawnych czasach. Po zamku przyszła kolej na kamieniołom.
Pan przewodnik opowiadał o tym, jak kiedyś
miejsca te zostały pokryte przez ogromne warstwy lawy, przez co teraz znajduje się tu duże
złoże bazaltu. Wspomniał też o agatach, który
potem mieliśmy okazję znaleźć na obszarze kamieniołomu.
Po południu skierowaliśmy się do Zamku Grodziec. Dzięki przewodnikowi poznaliśmy dzieje
tego cudu architektury oraz rozmaite ciekawostki. Następnie wróciliśmy do schroniska, aby odpocząć po aktywnym dniu.

Pejzaż z Zamku Bolków

Zamkowe rośliny

Trzeciego, ostatniego już dnia odbyliśmy wycieczkę do Zamku Książ, gdzie zobaczyliśmy
piękne sale, niezwykłe dzieła sztuki, a także
ogrody pełne najróżniejszych odmian drzew,
krzewów oraz kwiatów. Poznaliśmy również
wiele wiadomości o historii zamku, głównie o
jego ostatniej właścicielce – księżnej Daisy. Na
koniec zwiedziliśmy podziemia zamku.
Wycieczka była bardzo interesująca. Dzięki
niej dowiedzieliśmy się wielu ważnych i ciekawych wiadomości, których nie zapomnimy na
długo.
Ala

Ogród przy Zamku Książ
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Zajęcia nauki pływania z instruktorem zacząłem w
5 klasie podstawówki. Namówili mnie do tego rodzice. Najpierw nie byłem do tego przekonany i nie podobało mi się
to, ale kiedy przeczytałem sobie o zaletach pływania, postanowiłem spróbować.
Ta dyscyplina sportu zwiększa odporność oraz wydolność organizmu, poprawia koordynację ruchową, zręczność oraz siłę. Dzięki treningowi można rozluźnić się oraz
wzmocnić mięśnie. Pływanie ma również zbawienny wpływ
na nasz kręgosłup.
Początki były trudne i męczące. Nie raz zdawało mi
się nie nadążyć nad ćwiczeniami lub po postu brakowało mi
sił. Zajęcia mam raz w tygodniu przez godzinę. To nie jest
dużo, ale skutki treningu odczuwam czasem aż przez trzy
dni. Teraz pływanie idzie mi o wiele lepiej niż wcześniej.
Mniej się męczę i lepiej sobie radzę. Na zajęcia uczęszczam
z siostrą i grupą znajomych z klasy przez co towarzyszy nam
miła atmosfera i czujemy się lepiej. Do tej pory nauczyłem
się pływać: kraulem, żabką, grzbietem, delfinem, pieskiem i
stylami mieszanymi. Po roku nauki pływania postanowiłem
zdawać na kartę pływacką. Nie było to takie trudne, jak za-

kładałem na początku. Aby zdać na kartę pływacką należy
przepłynąć 200 metrów dowolnym stylem (w tym 50 merów
grzbietem) w wodzie stojącej, skoczyć do wody z wysokości
min. 0,7 metra oraz przepłynąć 5 metrów pod wodą za jednym oddechem. Karta pływacka ma jedną główną zaletę,
która jest bardzo przydatna. Otóż, jeśli nie ma się ukończonych 18 lat, nie można wypożyczyć łódki, kajaku itp., lecz
jeśli posiadamy kartę pływacką możemy wypożyczyć łódkę
będąc niepełnoletnim.
Chciałbym bardzo zachęcić wszystkich, którzy podjęli
naukę
pływania
i
robią dopiero
pierwsze
kroki, jak i
tych, którzy
zastanawiają
się nad nauką
pływania. Nie zniechęcajcie się, bo naprawdę warto!
Kamil Wasilewski

Pewnie większość z Was przynajmniej raz w życiu
odbyła wycieczkę do teatru. Mogliście wtedy podziwiać
przedstawienie: aktorów w barwnych strojach, ciekawe
dekoracje, wesołe bądź smutne piosenki. Efekt jest bardzo
ładny i interesujący. Jednak to co widzicie na scenie, jest
efektem wielu przygotowań, prób i ogromnej i ilości czasu
oraz pracy włożonej w spektakl.
Od 3 lat interesuję się teatrem i chodzę na zajęcia.
Odkąd pamiętam uwielbiałam występować na scenie. Uczucie, że wzrok wszystkich skierowany jest na mnie jest najlepsze na świecie. Oczywiście, przed występem najadam się
dużo stresu i trema zżera mnie od środka, ale gdy tylko
spektakl się zacznie, wszystko znika i liczy się tylko, że tam
jestem.
Do niedawna należałam do niewielkiego teatru
dziecięcego. Wystawialiśmy małe przedstawienia (tj, „Lot
na Marsa”, „Brzydkie Kaczątko”), jeździliśmy na konkursy,
była to bardziej zabawa. Jednak, gdy doszła do nas nowa
pani instruktorka, a teatr dziecięcy połączyli z młodzieżowym, wszystko się zmieniło.
Półtora temu zaczęliśmy próby do nowego, autor-

skiego spektaklu, pt. „Królowa Web” na postawie baśni H. Ch.
Andersena. Dużo pracy i wysiłku włożyliśmy w przygotowanie,
ale efekt okazał się doskonały. Pod koniec czerwca 2016 przedstawienie doczekało się przedpremiery w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim. Był to dopiero przedsmak wydarzenia, które nastąpiło w styczniu bieżącego roku. „Królową Web”
wystawiliśmy w Teatrze Palladium w Warszawie i obejrzało ją
prawie 600 osób!
Jednak to nie koniec naszej przygody z tym przedstawieniem, gdyż nasza grupa teatralna wraz z „Królową Web” zakwalifikowała się do XVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów
Dzieci i Młodzieży „WIGRASZEK 2017”, który odbędzie się 19-22
czerwca w Suwałkach. Życzcie nam powodzenia .
Alicja

Fotografie są autorstwa Katarzyny Crook z klasy
IIIa, która zajęła II miejsce w konkursie „Woda
w kadrze” organizowanym przez Miejski Zakład
Wodociągów w Sulejówku.
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