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Otwórzmy się na pomaganie innym
koncert dla Sandry
Dnia 21 maja w naszej
szkole odbył się koncert charytatywny.
To kontynuacja naszej akcji
pomocy dla Sandry – byłej uczennicy naszej szkoły. Sandra ma
stwierdzoną przepuklinę mózgowo-rdzeniową, co jest bezpośrednią przyczyną niemożliwości poruszania się samodzielnie. Chcąc pomóc Sandrze w zakupie wózka do
aktywnej rehabilitacji grupa uczennic podjęła się realizacji projektu
edukacyjnego zatytułowanego „Nie
bądźmy obojętni na pomoc drugiemu człowiekowi” – organizujemy
pomoc dla Sandry.
Wystąpili uczniowie: Szkoły Pod-

stawowej nr 3 w Sulejówku, Zespołu Szkół w Halinowie, Miejskiego
Przedszkola nr 1 w Sulejówku,
Gimnazjum nr 2 w Sulejówku, a
także Zespół Tabletka oraz Marzena Szuba-Pohorecka.
Naszą szkołę reprezentowali
Magda Zawadzka z kl. III b, która
zaśpiewała piosenkę „Dla mnie
proszę graj”, Anna Wiśnioch z piosenką „Chodź pomaluj mi świat”,
Karolina Świętochowska, Patrycja
Bielecka i Anna Wiśnioch – uczennice kl. I c i I d, które wykonały piosenkę „Ludzie chcą miłości”. Opiekę nad koncertem pełniły panie
Dorota Stępień i Ewa Karaś.
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Wywiad z Panią Ewą Karaś, nauczycielką religii i wychowania fizycznego w naszym Gimnazjum.
1. Co skłoniło Panią, aby zostać nauczycielem?
Pamiętam, że będąc w szkole podstawowej myślałam
czasem o swojej przyszłości. Wówczas zawód nauczyciela pojawiał się w moich planach, ale chyba nie na pierwszym miejscu.
Pracę zawodową rozpoczęłam dopiero wtedy, gdy najmłodsza
córka zaczęła uczęszczać do szkoły. To, że podjęłam pracę w
szkole jako nauczyciel, zawdzięczam właściwie ówczesnej Dyrektor szkoły p. Ewie Kwiek, która namówiła mnie, abym podjęła tę pracę. Na początku pracowałam jako wychowawca świetlicy oraz katechetka. Później miałam też okazję przez krótki czas
pracować jako nauczyciel matematyki. Od kilku lat obok religii,
która jest moim głównym przedmiotem, prowadzę także lekcje
wychowania fizycznego.
2. Czy lubi Pani swój zawód?
Tak lubię swój zawód. Przez wiele lat pracowałam nie
tylko w naszej szkole, ale także w przedszkolu, czy też w innych
szkołach – Szkole Podstawowej nr 3 w Sulejówku, Zakręcie, Cisiu, Bardzo lubiłam, gdy jednego dnia biegłam od gimnazjalistów
do przedszkolaków. A jeszcze ciekawiej było wtedy, gdy po kilkuletniej nauce w szkole podstawowej „moje” przedszkolaki stawały się uczniami naszego gimnazjum. I wtedy, przynajmniej u
mnie pojawiała się myśl – jak ten czas szybko biegnie przecież
tak niedawno spotykaliśmy się w przedszkolu.
3. Jakie kierunki studiów Pani ukończyła?
Zanim powiem, jakie kierunki studiów ukończyłam,
chciałabym wspomnieć moją pierwszą szkołę, była to Szkoła
Podstawowa Nr 4 w Sulejówku – obecnie Gimnazjum Nr 2 im. J.
Korczaka w Sulejówku. Tak więc pracuję teraz w szkole, w której
kiedyś byłam uczennicą. A jako ciekawostkę powiem, że moją
wychowawczynią była p. Hanna Witanowska. Szkołę tę ukończył
również mój mąż, a także dzieci i synowa.
Potem uczęszczałam do Liceum Ekonomicznego w Warszawie i uzyskałam tytuł technik ekonomista o specjalności zaopatrzenie i gospodarka materiałowa. Studia magisterskie ukończyłam w SGH (wówczas SGPiS) na Wydziale Handlu Wewnętrznego w zakresie ekonomiki i organizacji obrotu towarowego i
usług. W późniejszym czasie ukończyłam również Studia Podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym oraz Studia
Podyplomowe w zakresie katechetyczno- pedagogicznym na
Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie - Sekcja Św.
Andrzeja Boboli „Bobolanum”. Ukończyłam również Podyplomowe Studia w zakresie Szkolnego Wychowania Fizycznego w
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
4. Czy ma Pani jakieś inne zainteresowania?
Od dawna moim zainteresowaniem był sport. Bardzo
lubiłam i lubię lekkoatletykę, piłkę siatkową i piłkę nożną.
Będąc w szkole podstawowej byłam zawodniczką klubu
sportowego Skra w Warszawie. Biegałam na dystansach
400m, 600m, 800m, 1000m. Lubiłam skok wzwyż. Kiedyś na
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Olimpiadzie Harcerskiej w naszym mieście zdobyłam aż 7
medali. Teraz lubię oglądać transmisje z zawodów w tych
dyscyplinach.
W kręgu moich zainteresowań jest również fotografia
– choć teraz znacznie mniej czasu poświęcam na zatrzymanie
w kadrze bieżących wydarzeń. Bardzo lubię sięgać do albumów ze zdjęciami i przypominać sobie różne wydarzenia.
Jednak zdecydowanie muszę powiedzieć, że największe moje zainteresowanie to sprawianie innym radości, poczynając od najbliższych, a kończąc na każdym napotkanym
człowieku.
5. Jak spędza Pani wolny czas?
Wolny czas? A co to jest? Czas zawsze jest czymś wypełniony. Może być wolny czas od pracy - wtedy poświęcam
go rodzinie, a czas wolny od rodziny poświęcam pracy. Wolne chwile pomiędzy rozmowami z najbliższymi czy pracą
lubię poświęcić na spotkania z przyjaciółmi, dobry film,
książkę. W wolnych chwilach od pracy czasem udaje się spotkać w gronie rodzinnym, aby pograć w różne gry planszowe. Dużo radości daje czas, który mogę poświęcić zabawom z
moimi wnukami – Antosią i Grzesiem.
W sezonie letnio-jesiennym bardzo lubię grzybobranie
i jeśli jest to możliwe, to chętnie spędzam czas właśnie w
lesie na poszukiwaniu kolejnych grzybów.
Bardzo rzadko udaje mi się wygospodarować rzeczywiście taki wolny czas i od pracy i rodziny, ale wtedy wyjeżdżam na krótkie rekolekcje, aby doładować swój wewnętrzny „akumulator”.
6. Jakie są Pani największe osiągnięcia, sukcesy?
Moim największym osiągnięciem jest moja rodzina –
mąż, córki, syn, wnuczka, wnuczek, synowa i zięciowie. 33
lata wspólnie spędzone w gronie osób kochających, darzących się ogromnym szacunkiem i miłością, to sukces rodzinny.
A w pracy? Myślę, że każdy uczeń, do którego udało mi
się w jakikolwiek sposób dotrzeć z dobrą nowiną, że Bóg jest
Miłością i każdego kocha, to mój sukces zawodowy.
Są oczywiście takie sukcesy jak ja to określam „po drodze”- realizacja podjętych wyzwań np. w pracy – każda lekcja, organizacja koncertu, przygotowanie czy choćby zachęcenie do udziału w konkursach. Takim sukcesem jest też praca w parafii z grupą bielanek, których już mamy około 50,
czy też zorganizowanie wspólnego wyjścia do kina. W ostatnim czasie udało mi się kilkakrotnie wyciągnąć z domu ponad 40 osób na wspólne oglądanie filmów właśnie w kinie.
7. Czy ma Pani swój autorytet, jeśli tak, to kto nim jest?

Autorytet? Największy autorytet dla mnie, to moi
Rodzice. Tata- tytan pracy. Ponieważ mama nie pracowała
zawodowo, musiał zapewnić rodzinie utrzymanie. Pracował jako
kolejarz, ale po pracy zawsze jeszcze coś musiał robić- pomagał
przy
produkcji
pustaków,
kręgów
i
dużo czasu

poświęcał też na prace polowe. Na
podwórku zawsze znalazł jakieś
zajęcie.
Mama poświeciła się całkowicie
wychowaniu
dzieci,
a było nas pięcioro. Zawsze miała
czas na rozmowę z każdym z nas,
towarzyszyła nam w naszych radościach i smutkach. Niestety nie ma
Ich już z nami, odeszli, ale wierzę, że
teraz pomagają nam z tej pozaziemskiej rzeczywistości.
Poza Rodzicami autorytetem jest dla mnie Św. Jan
Paweł II. To On mówił „ każdy w
życiu znajduje swoje „Westerplatte”.
Jakiś wymiar zadań, które trzeba
podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną
sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylać…. Bądźcie wymagający wobec otaczającego was świata, ale przede wszystkim wymagajcie od siebie…” Czuwam – to znaczy, że staram się być
człowiekiem sumienia… nazywam po imieniu dobro i
zło….dostrzegam drugiego…. Jestem odpowiedzialny za to
wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska… nie lękajcie się
świętości….” Słowa te słyszałam bezpośrednio w czasie jego
pielgrzymek do Polski i bardzo mi utkwiły w pamięci, są dla
mnie bardzo ważne. Staram się o nich pamiętać i postępować
zgodnie z nimi.
8. Czy ma Pani ulubioną książkę lub film?
Książka, do której chyba najczęściej zaglądam to oczywiście Pismo Święte. To szczególna księga, która można powiedzieć, że jest źródłem wszystkiego. Lubię czytać Księgę
Psalmów lub na chybił trafił różne fragmenty Biblii. W kręgu
moich zainteresowań są też książki z myślami na każdy dzień,
np. ks. Jana Twardowskiego. Często zaglądam do książek św.
Josemari Escriva : „Droga”, „Bruzda” czy „Kuźnia”. Czasem sięgam też po książki przygodowe, historyczne. Obecnie często
czytam książki dla dzieci, ulegając prośbom mojej kochanej
wnuczki Antosi.
9. Czy czerpie Pani satysfakcję z pomagania innym?
Tak lubię pomagać. Ale to nie dla satysfakcji, po prostu
mam to w sobie. Nie umiem żyć bez pomocy innym. Gdy tylko
nadarza się okazja, to staram się nie pamiętać nawet o sobie,
ale podejmować różne wyzwania.
Pamiętam, że kiedyś będąc jeszcze w szkole podstawowej razem z koleżankami podjęłyśmy się pomocy osobom
starszym. Odwiedzałyśmy wtedy starszą panią za torami,
sprzątałyśmy jej w domu, robiłyśmy zakupy, przynosiłyśmy
węgiel z komórki. Obecnie również pomagam mojej 96-letniej
sąsiadce, sprzątam, robię zakupy, ale najbardziej lubię z Nią
rozmawiać. Mimo upływającego czasu, dużo pamięta z przeszłości i to tej odległej, bo sprzed II wojny światowej.
Gdyby nie potrzeba pomocy innym, być może moje
całe życie potoczyło by się inaczej… Po skończeniu szkoły podstawowej miałam propozycję pójścia do szkoły sportowej i
zamieszkania w internacie. Jednak nie mogłam podjąć takiej

decyzji, bo nie wyobrażałam sobie, że rodzice zostaną sami i
nie będę mogła im pomóc w codziennych pracach.
Kilka lat temu w naszej szkole wraz z uczniami zorganizowałam koncert „Dla Pawła”. Zbieraliśmy fundusze na środki opatrunkowe potrzebne do pielęgnacji chłopca. Od paru lat
zachęcałam młodzież naszej szkoły do zbiorki plastikowych
nakrętek, które były przekazywane na pomoc potrzebującym
do Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek w Warszawie. Jednak w ubiegłym roku szkolnym za namową mojej
koleżanki katechetki z Halinowa p. Małgorzaty Cudny postanowiłam, aby fundusze ze zbiórki nakrętek przeznaczyć dla kogoś z naszego miasta.
Przez lata mojej pracy zetknęłam się z kilkoma osobami niepełnosprawnymi. Miałam w pamięci Sandrę, którą uczyłam w przedszkolu. Dlatego pomyślałam, że może to właśnie
Jej pomożemy.
Wspólnie z p. Dorotą Stępień opracowałyśmy regulamin konkursu ”Zbieramy plastikowe nakrętki”. Dzięki temu
wzrosło zaangażowanie uczniów i nauczycieli naszej szkoły
zbiórką tak małych rzeczy, jakimi są nakrętki. Do akcji zaprosiłyśmy inne placówki oświatowe z Sulejówka, Halinowa, Chobotu. Również wiele osób prywatnych zaangażowało się do naszej akcji. Dzięki zebranym nakrętkom (3 tony) i organizacji
koncertu, który odbył się 21 maja udało nam się sfinansować
wózek do aktywnej rehabilitacji dla Sandry.
10. Ostatnio w szkołach w naszym mieście organizowane
są akcje pomocy dla Sandry. Czy mogłaby Pani przybliżyć
nam postać tej dziewczyny?
Sandra to absolwentka naszych szkół. Obecnie jest
uczennicą Szkoły Zawodowej w Warszawie. Zdobyła już zawód
introligatora, a od września będzie kontynuowała naukę, aby
uzyskać kolejny zawód, tym razem ogrodnika. Jest miłą, sympatyczną, zawsze uśmiechniętą dziewczyną. Dlatego też bardzo się cieszę, że to właśnie Jej udało nam się pomóc. Na spotkaniu, które odbyło się 13 czerwca Sandra obiecała, że będzie
nas wspierać w dalszych naszych akcjach. Nadal zbieramy nakrętki, bo kolejne osoby czekają na naszą pomoc. Wierzę, że
przez okres najbliższych wakacji każdy z nas- uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 2 uzbiera worek nakrętek. A więc do
dzieła…
Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na nasze pytania.
Życzymy sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym.
Redakcja
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Woland i jego niezastąpiona świta
że ów podejrzany to profesor czarnej magii.
W wyniku działań Wolanda, w Moskwie zaczynają dziać się naprawdę niezwykłe rzeczy. Szatan zwiera również pakt z Małgorzatą, której
jedynym marzeniem jest odzyskanie ukochanego.

Michaił Bułhakow jest pisarzem, który
wywarł ogromny wpływ na rozwój literatury
światowej. Do jego najbardziej znanych powieści należy: „Mistrz i Małgorzata”. Bułhakow
pisał tę książkę przez 12 lat i redagował ponad
6 razy. Ostatni 32 rozdział napisał na około
miesiąc przed swoją śmiercią.

W tej powieści możemy przeczytać
biblijną historię ukazaną z zupełnie innej perspektywy. Bułhakow przestawia Poncjusza Piłata jako postać tragiczną. Jest on rozdarty pomiędzy czynieniem dobra, a czynieniem tego co należy do jego obowiązków i czego pragnie lud.
Postać Jezusa również jest bardziej emocjonalna. Autor opisuje ich przeżycia, rozterki
wewnętrzne co czyni ich bardziej ludzkimi.
Woland również nie jest stereotypowym diabłem. Nie ma rogów, kopyt i ogona, ale jest
w nim coś co wzbudza strach w mieszkańcach
Moskwy. Jednocześnie żartuje z Behemotem
i Korowiowem, a także cierpi na tak ludzką
dolegliwość jak ból kolan. Wątek miłości również jest doskonale skonstruowany.

Moim zdaniem „Mistrz i Małgorzata”
to niezwykła książka. Można i nawet trzeba
Akcja książki rozgrywa się na dwóch
ją intepretować, ponieważ w przeciwnym razie
płaszczyznach czasu i miejsca. Wątek miłości
może wydać się pozbawiona sensu.
Mistrza i Małgorzaty oraz wizyta Wolanda mają
miejsce w Moskwie, w latach 20-stych. Historia Jest lekturą oboPoncjusza Piłata rozgrywa się w Jerozolimie, wiązkową dla każw czasach życia Jezusa. Akcja pierwszego roz- dego, kto lubi czydziału rozgrywa się na Patriarszych Prudach, tać książki.
gdzie spotykają się redaktor miesięcznika literackiego: Michał Aleksandrowicz Berlioz i poeta
Iwan
Nikołajewicz
Ponyriow,
zwany
„Bezdomnym”. Wkrótce dołącza do nich nieznajomy, który opowiada Rosjanom historię Poncjusza Piłata, a następnie przewiduje śmierć
Berliozowi. Gdy redaktor rzeczywiście wpada
pod tramwaj Iwan Bezdomny postanawia złapać mężczyznę. Niestety nikt nie wierzy w tak
osobliwą historię i poeta wkrótce ląduje w szpitalu psychiatrycznym. Wkrótce okazuje się,
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"Nie jesteśmy niczym. Jesteśmy pierwszym 5 Seconds of Summer"

Hej! W tym artykule przybliżę wam sylwetki członków sławnego australijskiego zespołu 5 Seconds Of Summer.
7 lipca 1994 roku – rodzi się Ashton,
pierwsze dziecko w rodzinie Irwinów. Po nim na
świat przychodzi jeszcze dwójka rodzeństwa. A
po kilku latach odchodzi ich ojciec. Ash jest
zmuszony samotnie wychowywać młodsze rodzeństwo jednocześnie ucząc się w szkole oraz
grania na perkusji, pianinie i gitarze.
20 listopada 1995 roku na świat przychodzi Michael Clifford. Rozwrzeszczany i rozpieszczony jedynak. W najbliższej przyszłości
wyłysieje ale póki ma jeszcze coś na głowie farbuje to na każdy dostępny na rynku kolor.
25 stycznia 1996 roku rozlega się pierwszy wrzask Caluma Hooda. Ma starszą siostrę.

Gdy podrośnie będzie próbować wraz z nią
swoich sił w The Voice.
16 lipca 1996 roku świat wita Luke. Najmłodsze dziecko w rodzinie Hemmingsów zaraz
po Jacku i Benie. W przyszłości będzie na bakier
ze szkołą i miłośnikiem pingwinów.
Chłopcy założyli zespół twierdząc, że będzie odskocznią od szkoły, z której i tak jak
twierdzą – nic by im nie wyszło. Początkowo w
trójkę, dopiero po roku do załogi dołączył
Ashton, grający na perkusji. Początkowo spotykali się tylko dla zabawy. Wszystko rozwinęło
się, gdy One Direction zaprosiło ich jako suport
na trasę po Australii.
Nie są boysbandem, wyraźnie to podkreślają.
Tworzą w klimatach punk rock, chociaż wielu
krytyków twierdzi, że jest to pop.
Polecam wam przesłuchać Good Girls,
Voodoo Doll, What I Like About You I ich liczne
covery zespołów takich jak Green Day, czy Blink
182.
Kinga
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Białowieski Zakątek
Białowieski Park Narodowy jest położony w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Jest znany
z ochrony żubra oraz najlepiej zachowanych
fragmentów Puszczy Białowieskiej – kompleksu leśnego położonego na terenie Polski i Białorusi, ostatniego w Europie fragmentu lasu pierwotnego.
Białowieski Park Narodowy jest wymarzonym miejscem dla tych, którzy uwielbiają naturę. Każdy może znaleźć tutaj
atrakcje dla siebie. Wytyczone szlaki turystyczne, miejsca do odpoczynku i punkty
widokowe pozwalają na zarówno ochronę
przyrody, jak i zapoznanie się z tym niezwykłym miejscem.
Rezerwat Pokazowy Żubrów
Jest położony około 3 kilometrów
przed Białowieżą. Na ponad 25 ha można
zobaczyć wszystkie gatunki ssaków kopytnych, żyjące w Puszczy Białowieskiej oraz
duże drapieżniki. W zagrodach żyją również

łosie, jelenie, sarny i dziki. Można ujrzeć
również koniki typu tarpan oraz żubronie
(krzyżówki żubra z bydłem domowym).
Muzeum Przyrodniczo – Leśne
Prezentuje ono przyrodę i historię
Puszczy Białowieskiej oraz działalność człowieka na tych terenach. Na wystawach można
usłyszeć odgłosy puszczy, zobaczyć przyciemnione światła i efekty dnia i nocy. To wszystko
sprawia, że w tym miejscu jeszcze lepiej zapoznamy się z funkcjonowaniem Puszczy Białowieskiej.
Szlaki piesze i rowerowe
Szlaki piesze w Białowieskim Parku narodowym mają ponad 40 kilometrów długości. Szlaki rowerowe są równie długie. Razem
tworzą sieć, która pozwala na poznanie nie
tylko parku Narodowego, ale również ciekawych zakątków gminy Narewka.

Zamki Polskie:
Zamek jak z bajki Walta Disney ’a
Zamek ten zabytkową rezydencją
położoną we wsi Moszna, w województwie opolskim. W pobliżu pałacu znajduje
się ogromny park ze stawem oraz stadnina koni angielskich. Historycy wspominają głównie o Templariuszach, do których
obiekt należał w średniowieczu, jednak
większość zabytków Mosznej pochodzi z
przełomu XIX i XX wieku. W oddali widać
wieże pałacu, o której niektórzy mawiają,
że jest spełnieniem wizji „pijanego dekoratora”.
Obiekt ma 365 pomieszczeń, a także co
najmniej 37 wież i wieżyczek. Zadziwia ona
przepychem
i
disnejowską
bryłą.

Bajeczne wyposażenie zostało rozkradzione
po wojnie, ale zachował się trwały wystrój
wnętrz, m.in.: kominki, boazerie, kasetony
czy ozdobne poręcze. Do pałacu przylega
szklana oranżeria z egzotycznymi roślinami.
Przez wiele lat służył do wypoczynku
funkcjonariuszom Bezpieczeństwa Narodowego, dlatego możemy go podziwiać
w doskonałym stanie. W wiosenne weekendy na zamku odbywają się koncerty
w ramach Muzycznego Święta Kwitnących
Azalii.
Ela

Ile symetrii jest wokół nas?
Rośliny, kwiaty:
Różnice pomiędzy symetrią środkową a osiową
Symetria środkowa podobnie jak symetria osiowa
jest przekształceniem przenoszącym jedną figurę
w inną. Różnica polega na tym, że symetria środkowa jest przekształceniem figury względem
punktu, natomiast osiowa względem prostej.
Własności:
 Symetrii środkowej- przekształceniem jest odbicie zwierciadlane figury względem ustalonego punktu zwanego środkiem symetrii. Na
płaszczyźnie symetria środkowa jest złożeniem dwóch symetrii osiowych o prostopadłych osiach, w przestrzeni jest złożeniem
trzech symetrii płaszczyznowych o wzajemnie
prostopadłych płaszczyznach symetrii.
 Symetrii osiowej- przekształceniem jest odbicie zwierciadlane figury względem zadanej
prostej zwanej osią symetrii. Symetria osiowa
występuje m.in. w trójkącie Sierpińskiego.

Bratek—1 oś symetrii

Symetrię możemy znaleźć nawet w codziennym
życiu, m.in.:
 W sztuce
 W architekturze
 W motoryzacji
 W naturze
Origami:

Goździk- przynajmniej 1
oś symetrii

Architektura

Zadanie

Molo w Sopocie- 1 oś symetrii

Piramida Louvre [luwru] to charakterystyczna konstrukcja w Paryżu. Jest wykonana
ze szkła. Pod piramidą znajduje się główny
korytarz wejściowy do muzeum.
Ile szkła zostało zużyte do wykonania tej konstrukcji, jeżeli krawędź podstawy wynosi 35,a
wysokość 21,6m ? Ile zapłacono za szkło za-

Meczet w Iranie - 1 oś symetrii

kładając, że 1
a= 35m
H=21,6m

kosztuje 250zł?

Bahamy- 1 oś symetrii

= 486500zł

Armenia- 1 oś symetrii

„Dzień Dziecka inny niż zwykle”
W dniu 1 czerwca 2015r. (Dzień Dziecka)
w naszej szkole odbyło się podsumowanie
ogólnoszkolnego projektu „A to Polska właśnie”. Każda klasa musiała przygotować prezentację o wylosowanym wcześniej regionie
naszego kraju. Szczególną uwagę należało
zwrócić na regionalne potrawy, muzykę, kulturę, język, zabytki czy też sławne osoby pochodzące z danego regionu.
Pierwszym punktem imprezy było spotkanie uczestników w sali gimnastycznej. Przedstawiciele poszczególnych klas mogli zaprosić
na obejrzenie przygotowanej przez klasę pre-

zentacji. Następnie wszyscy uczniowie oraz
Komisja mogli zobaczyć, co przygotowali inni,
m.in.: zapoznać się z gwarami poszczególnych
regionów Polski czy spróbować regionalnych potraw.
Równo o godzinie 11:00 wszyscy uczestnicy ponownie spotkali się w sali gimnastycznej.
Chętni uczniowie mogli wziąć udział w krótkim
quizie. Sprawdzał on zdobytą przez młodzież
wiedzę o gwarach. Wygrała Kinga Borek z kl.
3b.

Pismo redagują uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku:
Aleksandra Bielińska, Kinga Borek, Emilka Kołak, Elżbieta Suska, Klaudia Wielądek, Magdalena Zawadzka, .
Pod opieką: D. Stępień, R. Szczecińskiej

