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Narodowe Święto Niepodległości to
święto państwowe obchodzone w Polsce 11
listopada. Upamiętnienia ono odzyskanie
przez Naród Polski Niepodległości w 1918
roku. Rzeczpospolita po 123 latach rozbiorów Polski dokonanych przez Imperium Rosyjskie, Królestwo Prus i Imperium Habsburgów uzyskała upragnioną wolność.
Dzień ten dla upamiętnienia ustanowiony
jest dniem wolnym od pracy.
W naszej szkole także odbył się uroczysty apel poświęcony 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klas pierwszych i trzecich zaprezentowali program artystyczny, składając hołd
wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę.
Podczas apelu uczniowie przypomnieli najważniejsze wydarzenia sprzed dziewięćdziesięciu sześciu lat, przeplatając fakty histo-
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ryczne poezją i patriotycznymi, legionowymi piosenkami.
Za te chwile refleksji i lekcje patriotyzmu
dziękujemy paniom: Marzenie Gańko, Ilonie
Tkaczyk i Joannie Zyskowskiej, które wraz z
uczniami przygotowały program artystyczny.
C.D. str. 6

Uruchomić szare komórki
W klasie 3 gimnazjum jedną z lektur jest ,,Dwanaście Prac Herkulesa”.
Wszyscy wiemy, że nie każda z pozycji
obowiązkowych przypadnie nam do gustu. Jednak powieść tej mistrzyni kryminałów zasługuje na uwagę, bo kto nie
słyszał o Agacie Christie!
Urodziła się ona 15 września 1890
roku w Torquay. Zmarła 12 stycznia
1976 roku w Wallingford. Jest to angielska autorka powieści kryminalnych i
obyczajowych i jedna z najlepiej sprzedających się pisarek wszechczasów. Wydała ponad 90 powieści, które przetłumaczono na 45 języków. Do jej najbardziej znanych fikcyjnych postaci należą:
belg – Herkules Poirot i panna Marple –
detektyw amator.
Książka opowiada o pierwszej z
tych postaci. Detektyw, mając za sobą
mnóstwo rozwikłanych spraw postanawia udać się na emeryturę i zająć się
uprawą dyń na wymarzonej farmie. Jego plany burzy przyjazd przyjaciela –
doktora Burtona. Zaciekawia on mężczyznę historią jego mitologicznego
imiennika. Poirot postanawia wiec wykonać 12 podobnych zadań zanim przejdzie na zasłużony odpoczynek. Nie są
one proste, jednak niestrudzony detektyw nawet w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach, skutecznie podąża
droga dedukcji, żeby złapać przestępcę.
Ta powieść jest więc zbiorem 12
opowiadań, z których każde ma związek
z mitycznymi pracami. Mimo, że w każdej innej książce pojedyncza zagadka
stanowiła by oddzielna historię autorka
doskonale przemyślała całość. W krótkich rozdziałach zdołała przekazać mnóstwo szczegółów, które tworzą świetną
lekturę. Akcja na początku nie rozwija
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się szybko – Herkules zwykle podróżuje i
rozmawia z ludźmi, którzy mają jakikolwiek związek ze sprawę. W tych momentach mamy szansę „Włączyć się” w rozwiazywanie sprawy. Wprost nie można
się powstrzymać od zastanawiania się:
,,Kto za tym stoi?”. Historia nabiera
tempa gdy, Poirot wpada na trop, w tym
momencie musimy uważać, żeby się nie
zgubić. Za każdym razem zakończenie
jest zaskakujące i często, też – inne niż
obstawialiśmy.
Serdecznie wszystkich zachęcam
do przeczytania tej lektury, ponieważ
jest to sama przyjemność. To było moje
pierwsze spotkanie z tą autorką i sądzę,
że nie ostatnie. Mam nadzieję, że przeczytacie tą książkę, a jej wciągający, intrygujący i łatwy do przyswojenia tekst
zachęci was do przeczytania innych lektur.

Emilka

W dniach 13 października od godziny 9 do 14 w naszym gimnazjum odbył
się kiermasz tanich książek. Został zorganizowany przez bibliotekę szkolną, pod
koordynacją Pani Anny Krzemień. Każdy
mógł na nim znaleźć coś dla siebie: przyjemne książki do poczytania, pomocne
słowniki, lektury szkolne, atlasy, repetytoria przydatne do powtórzeń i wiele innych.

Cieszyły się

zainteresowaniem

i wiele książek szybko znalazło nowych
właścicieli. Ceny były bardzo przystępne
i zaczynały się od 3 złotych. Mamy nadzieję, że w szkole będzie organizowanych więcej takich działań, które zgromadzą coraz więcej osób.
Emilka
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Wywiad z panią Dorotą Stępień nauczycielką informatyki,
techniki oraz opiekunem
gazetki szkolnej COOLSCHOOL
Informatyka zawsze mnie fascynowała,
ale jak powyżej można przeczytać nie tylko.
5. Jak spędza pani wolny czas?

1. Co skłoniło Panią, aby zostać nauczycielem?
Zawód
nauczyciela
wybrałam
z zamiłowania, na początku myślałam, że
będę pracowała w podstawówce, jednak wolę zdecydowanie pracę z młodzieżą, choć niejednokrotnie doświadczyłam i doświadczam,
że praca ta bywa trudną sztuką.

2. Czy Lubi Pani swój zawód?
Pomimo tego, że moja praca w szkole
pochłaniała większość mojego czasu, nie
przeszkadza mi to. Uczeń jest dla mnie motywacją do pracy. W tym zawodzie nie da się
stosować schematów, indywidualnego podejścia i działania. Razem z uczniem staję wobec jego problemu, razem z nim współtworzę
i rozwijam się. Uczniowie inspirują mnie do
działania. Radość sprawia mi, jeśli efekty
mojej pracy są długotrwałe i przynoszą owoce w przyszłości. Miło widzieć uczniów biorących udział w życiu szkoły, osiągających
wspaniałe wyniki, zdobywających nagrody
w konkursach nie tylko szkolnych.

3. Jakie kierunki studiów Pani ukończyła?
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Edukacja Informatyczna i Medialna, studia podyplomowe na kierunku Technika, Studia
do Nauczania Zdalnego E-learning oraz Bibliotekoznawstwo.

4. Dlaczego akurat informatyka?
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Pewnie nie będę oryginalna, ponieważ
dużo czasu pochłania mi praca. Bardzo lubię
poznawać nowe programy, testować je i uczyć
się wciąż nowych umiejętności.
Wolny czas wykorzystuję również na czytanie
książek, tematyka bardzo różna (z wyjątkiem
kryminałów :/)
6. Jakie są Pani największe osiągnięcia, sukcesy?
Cieszę się z każdego sukcesu moich wychowanków i promuję ich osiągnięcia.
Moje sukcesy zawodowe zależą od umiejętności i wiedzy moich uczniów (czasami chęci)
bywają wyższe wyniki i wtedy wygrywają konkursy szkolne, miejskie, a nawet powiatowe.
Ostatnio absolwent naszego gimnazjum
(dostał się do bardzo dobrego technikum informatycznego -sam to tak określił) napisał mi wiadomość, dziękując za to, że jako jedyny w klasie
znał terminologię i praktycznie umiał wykorzystać wiadomości i umiejętności, których nabył
na lekcjach informatyki.
7. Czy ma Pani ulubiony film lub książkę?
Jeśli chodzi o książkę, mój numer jeden na liście
to, "Komu bije dzwon" E. Hemingwaya, bardzo
lubię czytać również biografie znanych ludzi.
Jeśli chodzi o filmy to muszą być to dobre filmy
oglądam seriami, tzn. jeśli czytam ciekawą biografię, wtedy staram się pogłębić moją wiedzę z
tej dziedziny i oglądam filmy ostatnio np. o Yves
Saint Laurent'cie.

Dziękujemy za poświęcony czas i życzymy
Pani sukcesów w pracy i w życiu osobistym.

Większość młodych ludzi czeka na moment, kiedy może potańczyć i miło spędzić czas w gronie rówieśników. Definicja słowa
dyskoteka oznacza albo zabawę, albo obiekt, miejsce, w którym odbywają się imprezy taneczne, połączone z grą dźwięku, świateł, dymu i obrazów. Za pierwszą dyskotekę na świecie uznaje się założony w 1959 roku w niemieckim Akwizgra nie "Scotch Club". Na dobre, dyskoteki rozpowszechniły się w latach 70
XX wieku, zastępując zabawy taneczne lub potańcówki. Na każdej dyskotece obowiązkowo
musi być DJ, który pełni funkcję dawnej orkiestry lub zespołu muzycznego grających niegdyś na żywo.
W naszej szkole 14 listopada br. odbyła się szkolna dyskoteka. O godzinie 17:00 zaczęli
napływać pierwsi uczniowie chętni do zabawy przy muzyce. Za muzykę odpowiedzialni byli
chłopcy z kl. 3a. W takt najnowszych przebojów nasi koledzy i koleżanki tańczyli do godziny
20:00. Najczęściej grana była muzyka klubowa, np. Timmy Trumpet „Freaks”, oraz przebój, który wszyscy znają „Jesteś szalona” zespołu Boys, na którym także znakomicie się bawili. Dla zakochanych nasi szkolni DJ-je wybrali utwory, np.. Celine Dion „My heart will go on” Na parkiecie królowały klasy pierwsze, które chętnie tańczyły w rytm dyskotekowych piosenek. Wszyscy
uczestniczy wieczornej zabawy dobrze się bawili.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne szkolne dyskoteki.
Redakcja
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Muzyczna podróż z Małym Księciem
i najmłodsi – Gerard Konopiełko,
Franek Dziduch oraz Maksymilian Zdybicki, którzy wcielili się
w rolę Małego Księcia.
Moją uwagę przykuła także
scenografia. Raz widz był na Saharze, zaraz znajdował się na
planecie, np. Bankiera, Geografa, czy Latarnika. Cały spektakl
urozmaicony był piosenkami
śpiewanymi przez artystów, które znakomicie wkomponowały
się całe przedstawienie.
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Dnia 13.11.2014 roku klasy I a, I b i II c wraz ze swoimi
wychowawcami udali się na
spektakl muzyczny ,,Mały Książę” do Teatru Roma w Warszawie. Przedstawienie było dla nas
wszystkich niesamowitym przeżyciem! Utwór A. de Saint – Exuperego to powiastka filozoficzna
dlatego też podczas spektaklu
można było wysłuchać naprawdę mądrych maksym o dorosłych.

Aktorzy podczas spektaklu
wychodzili do publiczności i nawiązywali z nią kontakt, co było
miłe i sympatyczne. Nasz kolega
Mateusz „wpadł w oko” Lisowi,
co wywołało falę uśmiechów na
całej sali. Na pochwałę zasługują także kostiumy aktorów, które
były intrygujące. Bardzo podobały mi się kostiumy lisa i węża,
które odzwierciedlały nie tylko
cechy zewnętrzne tych zwierząt,
ale także cechy wewnętrzne.

Kwestie te wypowiadali
znani aktorzy: Daniel Salman,
Karolina Michalak, Karolina Łękawa, Agnieszka Findysz, Paweł
Izdebski, Wiktor Korzeniowski

Spektakl był interesujący
i przybliżył nam lekturę szkolną,
a także przybliżył wady ludzi dorosłych.
Emilka

Upragniona wolność
Tego dnia można odwiedzić Dworek „Milusin” w
Sulejówku. Wpisany do
rejestru zabytków został
zbudowany w charakterystycznym
dla
tego
okresu stylu dworkowym
w roku 1923, według
projektu wybitnego polskiego architekta Kazimierza Skórewicza. Dworek ofiarowany był Józefowi Piłsudskiemu przez
oficerów
legionowych.
Marszałek mieszkał w nim z rodziną w latach
1923–1926.
Sulejówek jest dzisiaj jednym z kilku
miejsc w Polsce, które najsilniej kojarzą się
z Józefem Piłsudskim. Z tej okazji w naszym
mieście zorganizowane zostały liczne obchody
i atrakcje.

9 listopada (ul. Armi Krajowej 34) – Teatr Kurtyna
zapraszał
na
spektakl
animowany
„Mieszkańcy spod Jedenastki”
10 listopada (ul. Oleandrów 5) – radosne śpiewanie przy ognisku w ogrodzie Dworku „Milusin”
pieśni patriotycznych i legionowych.

11 listopada
– DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI:
ul. Armii Krajowej 34 – spektakl w Kinie Kurtyna
(godz. 12:15)
ul. Oleandrów 5 – przejazd grupy motocyklowej
(godz. 12:30-13:00), pokaz musztry konnej
(godz. 13:00-16:00)
ul. Bogusławskiego 14a – koncert pt. „Symfonia
Niepodległości” (godz. 16:00)
ul. Żeromskiego 18 – Uroczysta Msza Święta
w Kościele p w. Maryi Matki Kościoła (godz.
17:00), Koncert Orkiestry Wojskowej (godz.
17:50), Paradny Przemarsz
Skwer Niepodległości – u zbiegu ulic Al. Piłsudskiego i Paderewskiego – uroczysty capstrzyk
z udziałem Wojska, Orkiestry i Pocztów (godz.
19:00).

Kalendarz obchodów:
8-11 listopada (ul. Oleandrów 5) – od godziny
10 do 16 odbyły się wielkoformatowa wystawa
plenerowa prezentująca niezwykłą historie Legionów Polskich.

Redakcja
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Galeria naszych prac, które powstają
pod kierunkiem Pani Marzeny Gańko:

Artur Szuba 2C

Basia Sosna 2C
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Mateusz Stańczuk 2D
Klaudia Kościołowska 2C

Ewa Wiśniewska 2D
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Anna Grabowska 2C

Pismo redagują uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku:
Aleksandra Bielińska, Kinga Borek, Magda Ciszkowska, Natalia Dubiło, Bartłomiej Fiszer, Emilka Kołak, Aleksandra Luty,
Klaudia Wielądek, Magdalena Zawadzka.
Pod opieką:
P. Dorota Stępień, P. Renata Szczecińska

