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Boże Narodzenie
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim zdrowych, pogodnych, spokojnych , pełnych miłości
i rodzinnego ciepła Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2009.
Redakcja

Jan Twardowski
Mędrcy
Odnajdziemy go - szeptali
Pod niebem padającym jak głębinowe żelazo
Żadna gwiazda nie jest pewna przed świtem
Złoto które wieziemy w bagażniku nie krzyczy jak paw
Mirra uklękła kadzidło protestuje że nie jest motylem
wszystkie karmiące liście nie stały się kolcami
Nie chwiejemy się już jak furtka na jednym zawiasie
Byle tylko nie uczynić z niego grzecznej prawdy
Tak ściśle udowodnionej że niepewnej
Tak pocieszającej że tylko ludzkiej

Pragniemy, aby w tym wyjątkowym czasie nie
zapominać o atrybutach:
- opłatku,
- choince,
- dwunastu potrawach,
-prezentach.

- 25 grudnia - Dzień Bożego Narodzenia,
święto upamiętniające narodziny Jezusa.

Ważne daty w grudniu:
- 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

- 31 grudnia - Sylwester.

- 6 grudnia - Mikołajki, czyli Dzień Świętego
Mikołaja. W tym dniu Mikołaj przynosi prezenty, zazwyczaj drobne upominki.
- 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,
wieczerza wigilijna, gwiazdka, dzień poprzedzający Boże Narodzenie, kończący okres
Adwentu.

- 26 grudnia - Drugi dzień świąt, obchodzony
na pamiątkę św. Szczepana (męczennika za
wiarę chrześcijańską).

W tym numerze:

Jan Twardowski —,,Mędrcy”.
Grudzień — miesiąc świąt.
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Wywiad z panią Joanną Zyskowską
cy z innymi nauczycielami ?

jedną książkę i nakręcić niejeden film.

Oczywiście. Z niektórymi znam się nawet
dłużej.

9. Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela ?
Ponieważ bardzo lubię historię, interesuję się nią, czytam książki i oglądam filmy. Kiedy zaczęłam uczyć w szkole,
spodobało mi się to jeszcze bardziej.

4. Jakie kierunki studiów Pani ukończyła?
Rozpoczęłam chemię w Wyższej Szkole
Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, lecz
przerwałam ją na trzecim roku. Uzyskałam
tytuł magistra nauczania początkowego.
Skończyłam podyplomową historię i wiedzę o społeczeństwie (WOS) oraz kurs
pozwalający mi uczyć wychowania do życia.
1. Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela ?
Nie zawsze chciałam być nauczycielką.
Pierwszym kierunkiem studiów była chemia w Wyższej Szkole Rolniczo - Pedagogicznej w Siedlcach, którą porzuciłam na
trzecim roku, ponieważ zainteresował
mnie zawód nauczyciela.

5. Czyli może Pani uczyć…?
Mogę uczyć historii, WOS-u oraz WDŻ-u.
6.Który z uczonych przez Panią przedmiotów daje najwięcej satysfakcji ?
Historia. Z zamiłowania jestem historykiem.
7. Czy ma Pani wzór do naśladowania ?
Tak, mam.

2. Czy lubi Pani pracę nauczyciela i wychowawcy ?
Tak, lubię. Pracuję już 24 lata, kiedyś ten
zawód bardziej mnie pociągał, nie zawsze są sukcesy, ale wiem, że życie na
tym nie polega.

8. Kto to jest i dlaczego ?
Na pewno jest to mój ojciec, chociaż nie
we wszystkim. Brał on udział w wojnie
gdzie wykazał się dużą odwagą i bohaterstwem. Można było by napisać o nim nie-

3. Czy jest Pani zadowolona ze współpra-

10. Jakie jest Pani hobby ?
Historia, ale w ogóle Izrael , kultura żydowska.
11. Jakie jest Pani największe osiągnięcie w zawodzie pedagoga ?
Jestem nauczycielem dyplomowanym.
Dwa lata temu otrzymałam nagrodę
burmistrza. Największym osiągnięciem
jest zainteresowanie ucznia przedmiotem. Osiągnęłam wszystko to, co miałam
osiągnąć.
Bardzo dziękujemy za możliwość przeprowadzenia wywiadu i życzymy spełnienia marzeń.

Wywiad przeprowadziły Marta Wieczorek, Monika Kamińska, Agnieszka Gomulska i Justyna Rendaszka.

Konkursy szkolne
I. W związku z przystąpieniem naszej
szkoły do projektu "Woda jako źródło
życia” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej do spraw Edukacji
i Kultury w ramach programu "Uczenie
się przez całe życie” i podprogramu
Comenius ogłaszamy konkurs na zebranie przysłów polskich, piosenek,
historii ludowych, wytworów sztuki
związanych z wodą. Zebrane materiały
prosimy składać do wychowawców.
Najlepsi zostaną nagrodzeni.
II. Samorząd uczniowski Gimnazjum nr
2 im. Janusz Korczaka w Sulejówku
organizuje konkurs na NAJŁADNIEJSZĄ
KARTĘ ŚWIĄTECZNĄ, którą
można wykonać różnymi technikami
plastycznymi. Prace należy składać do
15 grudnia do pani Ilony Tkaczyk.
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III. W grudniu w naszym gimnazjum 4. Wiersze mogą być przygotowane we własnym zakresie
odbędą się eliminacje szkolne do VII
lub z pomocą nauczyciela.
Festiwalu Kolęd i Pastorałek pt.
,,Zaśpiewam Jezuskowi”. Rozstrzygnięcie konkursu miejskiego odbędzie się
7.01.2009r. Wszystkich zainteresowanych zmaganiami zapraszamy do p. J.
Karwowskiej.
IV. Szkolny Samorząd Uczniowski organizuje konkurs recytatorski dla klas 1-3.
Regulamin:
1.
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez uczniów recytacji
wierszy świątecznych w języku
niemieckim.
2.
Eliminacje będą odbywały się bez
podziału na klasy.
3.
Konkurs odbędzie się 5.01.2009 r.
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NOBEL – WIELKIE WYRÓŻNIENIE
Nagroda Nobla to wyróżnienie
przyznawane za wybitne osiągnięcia
naukowe, literackie lub zasługi dla
społeczeństw i ludzkości. Powstała
ona z tej racji, że kiedyś żył pewien
przemysłowiec i wynalazca. Nazywał
się Alfred Nobel i wynalazł dynamit.
Chciał ułatwić ludziom prace np. w
górnictwie. Jednak ludzie inaczej
wykorzystali jego wynalazek. Użyli go
do celów bojowych. Dzięki temu Nobel zarobił wiele pieniędzy. Lecz widząc, że zarobił je na ludzkim cierpieniu, postanowił przekazać te pieniądze na fundowanie wybitnym
naukowcom nagród. Nazywają się
one właśnie od jego nazwiska – Nobel.
Do dnia dzisiejszego jest ona
najważniejszym wyróżnieniem naukowym. Za jedną dziedzinę naukową nie przyznaje się nagród –
m at em at yk ę.
Jest kilka prawd opodobnych
powodów, dla
których Alfred
Nobel nie stworzył nagrody dla
matematyków.
Wola
Nobla
dotyczyła
Władysław Reymont

"wynalazków i odkryć", przynoszących ludzkości największe korzyści,
mając prawdopodobnie na myśli
prace praktyczne, a nie teoretyczne.
Matematyka nie była uważana za
naukę, która może przynieść ludzkości praktyczne korzyści.

w

Maria Skłodowska—Curie

Czesław Miłosz

Polacy, którzy dostali nagrodę Nobla:
1924 – Władysław Reymont –
w dziedzinie literatury („Chłopi”)
1980 – Czesław Miłosz – w dziedzinie literatury (za całokształt twórczości)
1983 – Lech Wałęsa – Pokojowa
Nagroda Nobla
1996 – Wisława Szymborska –
w dziedzinie literatury (za całokształt
twórczości)
1903 – Maria Skłodowska-Curie –

dziedzinie fizyki (za odkrycie zjawiska promieniotwórczości)
1905 – Henryk Sienkiewicz –
w dziedzinie literatury (Quo vadis)
1911 – Maria Skłodowska-Curie –
w dziedzinie chemii (za wydzielenie
czystego radu)
1995 – Józef Rotblat – Pokojowa
Nagroda Nobla
2007 - Leonid Hurwicz – w dziedzinie ekonomii (za prace nad teorią
wdrażającą systemy matematyczne
w procesy gospodarcze).
Patryk Konarski

Niezwykłe śpiewanie
„Dnia 22 listopada 2008r. w Kobyłce k. Warszawy odbył się konkurs muzyki religijnej. Mottem towarzyszącym
zmaganiom młodym śpiewakom były słowa św. Pawła skierowane do Boga: „Panie oddawać Ci będę cześć i śpiewać
imieniu Twemu”.
Nasze gimnazjum reprezentowały następujące uczennice: Angelika Całun, Angelika Krukowska, Marta Smolarek,
Angelika Szulim i Martyna Ziemak. W konkursie wzięło
udział świetnie przygotowanych 36 uczestników, dla których śpiew i muzyka najwidoczniej zajmują znaczące miejsce w życiu.
Dziewczęta z naszej szkoły zajęły IV miejsce.
Gratulujemy zapału, odwagi i życzymy kolejnych sukcesów.
Angelika Całun

„Panie oddawać Ci będę cześć i śpiewać imieniu Twojemu”
Św. Paweł
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Historia Świąt Bożego Narodzenia
Parę słów o Wigilii:
Wigilia Świąt Bożego Narodzenia nie jest świętem, ale w polskiej obyczajowości i tradycji
jest dniem obchodzonym świątecznie i powszechnie uważanym za najbardziej rodzinny
dzień w roku. Podobnie jak
w Polsce Wigilię obchodzi się
na Litwie, w Czechach i na Słowacji, zazwyczaj z wieloma
zapożyczeniami ze starosłowiańskiego Święta Godowego.
Od czego się rozpoczyna?
Rozpoczyna się od uroczystej
kolacji. Nieznany poza Polską
i Litwą jest zwyczaj łamania się
opłatkiem. W wielu krajach nie
ma postu ani pasterki, jak np. w
Stanach Zjednoczonych, natomiast w Holandii pasterka jest
j e d y n ą
m s z ą
w roku, podczas której kościoły
są pełne.
Potrawy:
W zwyczajach wigilijnych
obecnych jest wiele elementów
zaczerpniętych z pogańskiej
obrzędowości, które w formie
szczątkowej, nie zawsze uświadomionej, zachowały się do
dnia dzisiejszego. Obecne
w kolacji wigilijnej związki
z tymi wierzeniami zachowały
się przede wszystkim w potrawach przyrządzanych głównie
z ziaren zbóż, maku, miodu,
grzybów, a więc typowych dla
styp pogrzebowych oraz w trzymaniu pustego miejsca przy
stole dla nieznanego gościa.
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W zależności od regionu i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych potraw jest różny, ale
zwyczajowo na wigilijnym stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być dwanaście. Każdej
należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały
rok.

Wigilia w Europie:
 W Wielkiej Brytanii praktycznie Wigilii się nie obchodzi. W pierwszy dzień Świąt
Bożego Narodzenia charakterystycznym daniem obiadowym
jest pieczony indyk z borówkami. W Wigilię otrzymuje się
prezenty, jak w innych krajach
oczywiście. Zwyczaj jest także
taki, że w szkole dzieci dają
sobie nawzajem prezenty. Wig ilii n ie ma ró w nie ż
w Holandii coraz częściej
w Belgii, gdzie zamieniana jest
na uroczyste śniadanie świąteczne w restauracji.
 We Francji najważniejszy

jest obiad świąteczny, z pasztetem z gęsiej lub kaczej wątróbki, ostrygami i wędzonym łososiem. Powszechnie podczas Wigilii jada się mięso , zwłaszcza
indyka.
 W Danii podczas Wigilii
podaje się pieczoną kaczkę, na
zakończenie ryż z migdałami.
 W Austrii na wigilijnym stole znajduje się karp lub kaczka,
a w Niemczech kiełbaski i sałatka kartoflana.
 W Norwegii podczas Wigilii
podaje się żeberka ze świni
i gotowane mięso owcze
lub specjalne danie przygotowane z solonej oraz gotowanej
ryby, gdzie następnie bywa pod
a
w
a
n
a
z boczkiem. Potrawa ta nazywa
się Lutefisk.
 W Belgii Wigilia jest dniem
przeznaczonym na ceremonie
religijne i przedstawienia upamiętniające narodziny Jezusa.

W Grecji w świąteczny
wieczór dzieci chodzą od domu do domu i zbierają słodycze
w zamian za śpiewanie kolęd.
Na każdym stole znajdziemy
Chleb Chrystusa, duże słodkie
bochenki w różnych kształtach
i z różnymi zdobieniami.
Drzewka świąteczne nie są w
Grecji popularne.
Dorota Szewczak
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Przytul zwierzaka do serca
KOCI ŚWIAT

Koty perskie uważane
są za najpopularniejszą kocią rasę na świecie. Pers to
kot długowłosy, krępej budowy ciała, duży lub średniego
wzrostu, o wadze od 3,5 do 6
kg. Dojrzałość osiąga w wieku 2 lat. Głowa persa jest
duża, okrągła, szeroka i
masywna,
o pełnych policzkach i podbródku oraz wypukłym czole.
Szyja krótka i gruba, oczy
duże, okrągłe, szeroko rozstawione. Kolor tęczówki

uzależniony jest od umaszczenia- mogą być pomarańczowe, miedziane, orzechowe,
ciemnozielone, szmaragdowe,
niebieskie lub niebieskozielone. Nos mały, krótki, szeroki, tępo zakończony z profilu powinien tworzyć linię
pionową prowadzoną od czoła
po brodę. Tułów persa jest
mocny, krępy i proporcjonalny, nie sprawiający wrażenia
ociężałego, dobrze umięśnionego. Kończyny krótkie, grube i mocne.
Charakter persów jest
raczej zrównoważony, spokojny - persy to koty łagodne.
Lubią ludzi i bardzo przywiązują się do całej rodziny. Są prawdziwymi pieszczochami, uwielbiają głaskanie,
czesanie i drapanie. Nie
lubią samotności, a zabawa z
dorosłymi lub z dziećmi to
ich wymarzona rozrywka. Nigdy nie używają pazurów ani
zębów, są pozbawione agre-

sji. Gości w domu akceptują
dość szybko i bez problemów,
łatwo też przystosowują się
do nowych warunków.
Persy muszą być codziennie szczotkowane, przez
około 20 minut. Gdy nie wykonamy tej czynności, sierść
kota zmieni się w ogromny
kołtun, który nie da się
rozczesać i należało będzie
go wyciąć. Kołtuny mogą też
spowodować choroby skóry.
Aby futro persa było lśniące
i zdrowe, konieczna jest
urozmaicona dieta, w której
powinny znaleźć się mięso
wołowe, nabiał, drób, liczne
witaminy.
Zachęcam do posiadania i
pielęgnowania tych niezwykle
miłych stworzeń.
Dorota Szewczak

Humor z zeszytów naszych gimnazjalistów
1. Bernard Zygier był ogromną duszą
patriotyczną samo kształtującą.

2. Jeden z uczniów był oporny na naukę w jakimkolwiek języku.

6. Charakteryzuje się pięknym, spokojnym śpiewem przerażonych zwierząt.

3. Był zły na siebie, że wynarodowił się
ze swojego narodu.

7. W szkole nie było aż tak źle.
Zwłaszcza, że panująca sytuacja
Polski była w bardzo opłakanym stanie.

4. Tytuł został dopasowany do utworu
tak, aby pasował do jego treści.

8. Dni spełnione w szkole były przepełnione nudą.

5. Nauczyciele chcieli wynarodowić
polskich uczniów, lecz kiedy już dochodzili do końca, wszystko wracało
do początku.

9.Sam nauczyciel był słabo opłacalny,
co odbijało się na jego wyglądzie.
Chociażby wychudłej twarzy i skromnym ubraniu.
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Poezja naszych poetów
Świąteczny czas
Grudzień to najpiękniejszy miesiąc w roku.
Wigilia zaczyna się o zmroku.
Sylwester do białego rana,
A my śpiewamy „oj dana, oj dana”.
Śniegi pola wysoko przykryły,
A drzewa liście na jesień zgubiły.
Wszystko jest białe jak wata cukrowa,
Tylko odkryta drogi połowa.
Nasze oczy wpatrzone w niebo
I ty spójrz! Nie bój się kolego.
Kiedy w noc sylwestrową 12 wybije,
Wtedy każdy czuje, że żyje.
Damian P.

Odwdzięczenie
Jak kielich słodyczy
Napełniłeś me serce
I życiowym poplątaniem dróg
I szłam dotychczas przez świata strony.
Nadeszła pora miłości,
Czas więzi nierozłączonej,
Drogi me rozplątałeś,
I prostymi drogami chodzić mogłam.
Odwdzięczenie podarowałam Ci,
Miłości pełen smak,
Każdego dnia próbujesz tej rozkoszy,
Która nieskończony smaczek ma.
Dorota Szewczak

Wielki błąd

Nieznany Ty
Jak nieporadne dziecko,
Wśród tysiąca myśli,
Świata poznawania,
Pragnę poznać Ciebie.
Nieznany Ty,
Jak Tobie nieznana Ja.
Wydajesz się bliski,
A jednak swą obecnością
Zaszczycić nie możesz.

Nieokiełznanym krokiem,
Szukając Ciebie,
Błądzę
Wśród tysiąca dróg obcych
Z nadzieją najlepsze jutro.

Dorota Szewczak

Nie żałuję że Cię poznałam
lecz że pokochałam
To był mój wielki błąd za który
do dziś gorzkimi łzami płacę po nocach nie śpię tylko wciąż płaczę.
Nie naprawię już tego co zrobiłam źle,
ale wiedz jedno - ja tak bardzo
Kocham Cię.
Monika Kamińska

Str. 6

Numer 3/2008

W

W dniu 20 listopada 2008 roku
klasy pierwsze wybrały się do
Teatru Polskiego w Warszawie.
Celem wyjazdu było obejrzenie
spektaklu w reżyserii Jarosława
Killiana pt.: „Zemsta” według
Aleksandra Fredry. Akcja utworu
toczy się na przełomie XVIII i XIX
wieku w zamku.
Tematem komedii jest nieustanna kłótnia między Cześnikiem a
Rejentem dotycząca muru granicznego. Ich walka z pozoru
toczy się o majątek, ale w rzeczywistości było postawieniem
na swoim.
W utworze jest mowa o miłości
Wacława i Klary oraz plany matrymonialne Podstoliny. Ciekawą
postacią był Papkin, który dostarczał widowni niemało zabawy i śmiechu. W rolę tę wcielił
się Andrzej Pieczyński, który zrobił to znakomicie. Przedstawił
on siebie jako silnego i odważnego mężczyznę, który posiada
dużo zuchwałości, a tak naprawdę jest zwykłym tchórzem. Najbardziej podobała mi się scena,
kiedy bohater sądzi, że umiera i
spisuje testament, a wszyscy
wokół lekceważą jego smutki.
Gdy na scenę wychodził Papkin,
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świecie teatru

często wybuchał śmiech.
Zgromadzonych widzów śmieszyło także nadużywanie wyrażenia „mocium panie” wypowiadane przez Cześnika. Marcin Jędrzejewski znakomicie
odgrywał rolę krnąbrnego
szlachcica, który kłóci się z
sąsiadem o błahostki. Uwagę
moją zwróciła także aktorka
odgrywająca rolę Podstoliny,
która zaprezentowała typową
damę XVIII wieczną. Duże
wrażenie zrobiły na mnie kostiumy. Kobiety ubrane było w
bogate, szerokie, długie suknie ozdobione koronkami i
wstążeczkami. Stroje mężczyzn to typowe staropolskie,
szlacheckie szaty, które przenosiły nas do XVIII Polski.
Polecam obejrzeć sztukę Fredry w Teatrze Polskim, ponieważ jest ona tego warta i
wciąga nas w odległy już
świat, ale jakże aktualny.

Gra aktorska była świetna, a
wszyscy widzowie mogli wsłuchać się w XVIII- wieczną polszczyznę. Aktorom i ekipie zajmującym się adaptacją należą
się brawa.

Występowali:
Cześnik Raptusiewicz - Marcin Jędrzejewski
Klara - Katarzyna Stanisławska
Rejent Milczek - Tomasz Borkowski
Wacław - Maciej Mikołajczyk
Podstolina - Ewa Gołębiowska- Makomaska
Papkin - Andrzej Pieczyński
Dyndalski, marszałek Cześnika - Ryszard Nawrocki
Śmigalski, dworzanin Cześnika - Piotr Bąk
Perełka, kuchmistrz Cześnika
- Lech Ordon
Murarz I - Bogdan Potocki
Murarz II - Artur Pontek
Murarz III - Piotr Brzeziński
Wieśniaczki - Marta Alaborska, Zuzanna Lipiec
Reżyseria - Jarosław Kilian
Muzyka - Grzegorz Turnau
Układ tańca - Jacek Tomasik

Dorota Szewczak
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Horoskop na Grudzień
Baran

Lew

z kolein, w jakich ugrzęzło Twoje życie. Nie

Planetarna aura w pierwszej dekadzie listo-

Nie podejmuj teraz żadnych życiowych decyzji, wstrzymaj się również z postanowieniami,
gdyż trudno będzie ich dotrzymać. Jeżeli
chcesz żyć zgodnie z kosmiczną energią, to
po 11 zwróć się ku własnemu wnętrzu, poświęć sobie więcej czasu. Uporządkuj
wszystkie dotychczasowe sprawy, na rozpoczęcie nowych przyjdzie czas.

czekaj na lepsze czasy, bierz los w swoje

pada nie jest dla Ciebie przychylna. Po 11
listopada wstąpi w Ciebie nowy duch
i ruszysz całą parą do przodu. Będziesz się
cieszyć rodzinną bliskością, jakiej dawno nie
zaznałeś. Puścisz w niepamięć kłótnie
i zgrzyty, pierwszy wyciągniesz rękę na zgodę,

ręce, możesz zmienić swoje życie.
Strzelec

Nadmiar obowiązków i chęć odrobienia strat
pchną Ciebie na początku miesiąca na drogę
morderczego wręcz wysiłku. Jeżeli nie chcesz

roztaczając wokół siebie atmosferę ciepła

zupełnie wyczerpać swych sił w rutynowych,

i serdeczności.

mało produktywnych działaniach, ogłoś po
16 kilka dni odpoczynku.

Byk

Nie będziesz miał zbyt wiele czasu dla siebie

Koziorożec

i swoich przyjemności. Zostaniesz przytłoczo-

Pierwsza dekada upłynie raczej w atmosferze

ny ogromną ilością obowiązków zarówno

domowo-rodzinnej. Druga i trzecia dekada

w domu, jak i w pracy. Twój organizm będzie

zapowiada

w nie najlepszej kondycji psychofizycznej,

i ciekawe. Niczym ptak wypuszczony z klatki

przy tak wyczerpującym trybie życia. Gorsze

rozwiniesz skrzydła, gotowy do dalekich

samopoczucie i większa podatność na zmę-

lotów. Sprzyjać Ci będą żywioły ognia

czenie oraz zmiany pogody.

Panna

się

bardziej

dynamicznie

i powietrza.

Ważne staną się dla Ciebie kontakty
Bliźnięta

z ludźmi. Uświadomisz sobie, jak istotną rolę

Twój temperament prowadzi Cię na ziemie.
Na przekór jesiennym chłodom będziesz się
trzymać ciepło i zdrowo.

przyjemnością

zaczniesz zażywać więcej ruchu. Odczujesz,

pełnią w Twoim życiu niektóre osoby. Skorzystaj z jakiejś porady, konsultacji lub po prostu otwórz się przed bliską Ci osobą. Nie
uciekaj w samotność.

co to znaczy mieć godnych zaufania
i lojalnych przyjaciół. Na wagę złota będą
przede wszystkim ci trzeźwo myślący i z gło-

nież w miłości! Wiele z was już od dłuższego

Przychylnie patrzący na Ciebie Mars wyzwoli
w Tobie ducha walki, sprawi, że będzie Cię
"nosić", więc nie usiedzisz na miejscu. Twój
organizm będzie pracował na podwyższo-

czasu wprowadza w czyn swoje śmiałe marzenia. Nie schodź z obranej drogi! Jeżeli do
tej pory nie zdecydowałaś się przejąć steru,
to uczyń.

nych obrotach, będziesz szybko regenerował
siły, po ciężkim i wyczerpującym dniu. Wyko-

Skorpion

rzystaj

Teraz, kiedy Słońce świeci w Twoim znaku,

tę

energię

z przeciwnościami losu.

np.

na

walkę

tem na życie, co może przejawiać się
w różnych sferach aktywności, zarówno osobistej jak i zawodowej. A może zechcesz
się do zajęcia sztuką.

Pamiętaj jednak o tym, że nie samym sukcetemperament będziesz mogła okazać rów-

Rak

Cieszyć się będziesz teraz ogromnym apety-

nadać swemu życiu nowy kierunek i skłonisz
Waga

sem żyjesz i nie zaniedbuj najbliższych. Swój

wą na karku

Wodnik

Ryby

Otwierają się przed Tobą nowe horyzonty,
przydałaby się teraz zmiana sposobu myślenia i otwarcie na nowe pomysły. Wykorzystaj
zmysły i zaufaj intuicji. W tym miesiącu nie
wydarzy się nic przez przypadek. Przyciągasz
teraz do siebie płeć odmienną zmysłowym
urokiem oraz rzadką w dzisiejszych czasach
pogodą ducha.
Justyna

dodaje Tobie mnóstwo siły i energii do pokonywania przeciwności życiowych. Ogromny
wewnętrzny impuls ułatwi Tobie wyrwanie się

Str. 8

Numer 3/2008

Jesień bez dymu
Do niedawna jakoś współistnieliśmy z żywą przyrodą, która
dawała sobie radę z wytworami
naszych rąk, ponieważ nie produkowaliśmy tak dużej ilości śmieci.
W tej chwili każdy produkt spożywczy zapakowany jest oddzielnie np. batony w folie, jogurty
w plastikowe opakowania. Jest nas
dużo i wytwarzamy bardzo duże

ilości śmieci, niestety coraz trwalszych, z którymi natura sobie nie
poradzi. Zmieniamy w ten sposób
skład atmosfery i wód gruntowych.
Niewinne palenie liści
to też nasz wkład w zatrucie środowiska. Mówienie, że to tylko
jedno ognisko, nie jest wystarczającym wytłumaczeniem. W sumie
to olbrzymia ilość emitowanego
dwutlenku węgla, pyłów, tlenków
azotu, tlenków siarki, dioksyn i
innych rakotwórczych toksyn.
Substancje te powstają ze spalania
drewna, węgla i liści. Palenie odpadów w domu lub na podwórku
to zbrodnia, a palenie odpadów
takich jak płytki podłogowe, kubeczki po śmietanie, to zbrodnia
podwójna. Emisja szkodliwych
s u b s t a n c j i
w tym przypadku jest bardzo wysoka. Rozpalanie ognisk i używanie pieca domowego do palenia
śmieci to najgorszy sposób.
Dlaczego? Bo spalanie to bardzo
skomplikowany proces , w którym
powstają gazy podczas przemian
COOLSCHOOL

chemicznych. Powstałe produkty
są bardzo szkodliwe dla człowieka. Płomień ogniska to właśnie
spalające się produkty powstałe
pod wpływem wysokiej temperatury, a wśród nich te najbardziej
szkodliwe.
Piec i tym bardziej ognisko nie zapewnią optymalnych
warunków spalania. Zasada jest
bardzo prosta: im dłuższy jest czas
przebywania substancji spalanej
w wysokiej temperaturze i im
wyższa jest temperatura spalania,
tym mniej jest szkodliwych i rakotwórczych substancji.
W piecu i w ognisku temperatura jest niska, proces spalania
krótki. Należy też pamiętać, że
temperatura spalania jest tym niższa im bardziej wilgotny jest materiał. Dlatego podczas spalania liści
wytwarza się więcej substancji niż
podczas spalania drewna. Palenie
kubeczków po kefirze, lodach oraz
cerat wywołują raka wątroby.
Dym ze spalania pianek z foteli,
materacy: to źródło gazu bojowe-

spalamy tworzywa sztuczne, zostawiamy ślad swojej bezmyślności do końca świata.
A więc ograniczania pale-

nia śmieci to nie tylko ochrona
sąsiadów i samego siebie przed
nieprzyjemnym zapachem dymu,
ale nasz duży wkład w ochronę
środowiska i naszego zdrowia.
Gdy spotykamy się przy
ognisku spalajmy tylko drewno,
kompostujmy liście, bo w ten sposób wzbogacamy glebę, sortujmy
tworzywa sztuczne, bo ich utylizacja to najlepszy sposób i żyjmy
długo i szczęśliwie ze świadomością, że następne pokolenia nie
będą nas posądzać o zatrucie środowiska.

Justyna

go bardzo silnej trucizny stosowanej podczas pierwszej wojny światowej.
Niektóre substancje chemiczne są bardzo trujące, niektóre
nawet 10 000 razy silniejsze niż
cyjanek potasu, ale najgorszą ich
cechą jest to, że są niezniszczalne
w wa r u n k ac h pa n u jąc y c h
w środowisku naturalnym. Jeśli
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JANUSZ KORCZAK
MŁODY LEKARZ, DYREKTOR DOMU SIEROT
Jeszcze w czasie studiów
Korczak zajmował się „dziećmi
ulicy”, o których napisał nawet
książkę pod tym samym tytułem.
Uczył także na tajnych kursach,
pisał następne powieści.

za darmo, za to bogatym kazał słono płacić za porady lekarskie.
W dalszym ciągu interesował się dziećmi. Zatrudniał się na
koloniach letnich w Michałówce dla
dzieci żydowskich i w Wilhemówce
dla dzieci polskich (zdjęcie obok).
Pracował tam nie jako lekarz, ale
jako wychowawca.
Janusz Korczak postanowił
porzucić medycynę i zająć się wychowywaniem sierot. W 1912 roku
został dyrektorem „Domu Sierot” na
ulicy Krochmalnej 92. Był to dom dla
najbiedniejszych żydowskich dzieci.
Od tej pory Korczak stale

i równych praw. Dzieciom tłumaczył trudne sprawy dorosłych: król
Maciuś rządzi państwem, a mały
Dżek sam zakłada spółdzielnię
uczniowską zwaną kooperatywą.
Niestety bohaterowie są tylko
dziećmi i trudno im się poruszać w
świecie dorosłych.

Po skończeniu studiów
zaczął pracę w szpitalu dziecięcym
na ulicy Śliskiej. Prowadził też prywatną praktykę.
Biednych ludzi leczył

był związany z tą placówką. Tu
w małym pokoiku na poddaszu pisał swoje książki dla dorosłych
i dzieci. Dorosłych uczył „Jak kochać dziecko”, żądał od nich szacunku dla dzieci, zrozumienia

Januszowi Korczakowi
od począt ku jego pracy
w „Domu Sierot” pomagała pani
Stefa Wilczyńska (zdjęcie obok).
Razem pracowali z dziećmi
i razem walczyli o prawa dla
nich.
Łukasz Baka

CO NAS TRUJE?
Otaczający
nas
świat
jest pełen
zanieczyszczeń. Czym
jest zanieczyszczenie
środowiska ? Jest to stan środowiska wynikający z wprowadzania do
otaczającej nas atmosfery substanc j i
l u b
e n e r g i i
w dużych ilościach. Wpływa to negatywnie na różne czynniki, takie
jak: nasze zdrowie. przyrodę ożywioStr. 10

ną, klimat, glebę, wodę lub powoduje inne niekorzystne zmiany.
Zanieczyszczenia dostają się do
środowiska przez bezmyślność
człowieka. Ludzie np. wylewają
ścieki do mórz, rzek itd., produkują w fabrykach różne wyroby
albo porzucają w lasach ZSEE
(np. akumulatory) i tworzy się
wtedy trujący dym,
Zanieczyszczenia powodują:
- globalne ocieplenie
- dziurę ozonową

- smog
- kwaśne deszcze
- ozon przygruntowy.
Patryk Konarski
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Niecodzienny trening

W dniach 6 -12 listopada 2008r. grupa sportowców w
naszego gimnazjum wraz z
opiekunami: p. A. Krzemień, p.
J. Rutkowskim p. W. Teperkiem
wyjechała na obóz sportowy do
Murzasichle.
Nasze dni wypełnione
były wyczerpującymi treningami, pysznymi posiłkami i niecodziennymi rozrywkami. Pokrót-

ce opowiem wam o nich. Pobudka
była o godz. 7.Po śniadaniu dzieliliśmy się na dwie grupy: chodziarzy i
biegaczy, każdy ćwiczył ze swoim
trenerem.
Po intensywnych wysiłkach
fizycznych zjadaliśmy pyszny obiad,
a popołudniami zwiedzaliśmy urocze zakątki Zakopanego.
„Zaliczyliśmy” basen w ogromnym
Aqua Parku. Tam największą frajdę
sprawiła nam super zjeżdżalnia,
którą wślizguje się na dwór do podgrzewanej wody.
Popołudniami
znajdowaliśmy jeszcze
czas na naukę, a właściwie na rozwiązywanie
testów humanistycznych
przygotowujących nas do
egzaminu gimnazjalnego. W kolejnych dniach
nasze koleżanki Ola Myślicka i Zuzanna Grubek

niestety zostały kontuzjowane
i nie mogły z nami wędrować
na Gąsienicową Szyję.
Pobyt w Murzasichlu był
niebywałą atrakcją dla nas i odskocznią od szarzyzny. Czekamy
na kolejny trening.
Angelika Całun

CHOINKA — SYMBOL ŚWIĄT
Choinka - ustrojone drzewko, świerku lub jodły (rzadziej sosny) pierwotnie wiązane z pogańską tradycją ludową i kultem
wiecznie zielonego drzewka, a obecnie będące nieodłączną
ozdobą w czasie świąt Bożego Narodzenia.
W wielu kulturach drzewo, zwłaszcza iglaste, jest uważane za
symbol życia i odradzania się, trwania i płodności. Jako
drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się w XVI wieku, lecz
prawdopodobnie już wcześniej występowało jako rajskie
"drzewo dobrego i złego" w misteriach o Adamie i Ewie wystawianych w wigilię Bożego Narodzenia. Tradycja choinek
narodziła się w Alzacji, gdzie drzewka ubierano ozdobami z
papieru i jabłkami (nawiązanie do rajskiego drzewa).
Do Polski zwyczaj ten przynieśli niemieccy protestanci na
przełomie XVIII i XIX wieku (w okresie zaborów). Początkowo chinka spotykana była jedynie w miastach. Stamtąd dopiero zwyczaj ten dotarł na wieś, wypierając tradycyjną polską
ozdobę, jaką była podłaźniczka oraz zastępując znacznie starszy, słowiański znany zwyczaj jeszcze z obchodów Święta
Godowego dekorowania snopu zboża.
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Justyna i Martucha
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ŁAMIGŁÓWKI JĘZYKOWE
HUMOR
Po skończonym egzaminie profesor
wpisał do indeksu studenta tylko
jedno słowo – "Idiota".
Ten przeczytał, popatrzył na profesora i mówi:
- Ależ pan roztargniony, miał pan
wpisać ocenę, a pan się podpisał.
Aula studencka. Trwa wykład, a za
oknem robotnicy kładą ocieplenie i
co chwilkę zaglądają przez okno na
aulę. Nagle wykładowca nie wytrzymał:
- Co oni tak tu zerkają???
- A, bo to studenci zaoczni - pada
odpowiedź z sali.
Kilku urwisów chce zaszokować
nową nauczycielkę, więc na początku lekcji zamiast w ławce siadają
na kaloryferze.
- Chłopcy - mówi nauczycielka - kiedy już wysuszycie bieliznę usiądźcie
na swoich miejscach.
Nauczyciel napisał w dzienniczku
uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną
gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła
dzienniczek z adnotacją ojca:
- To pestka gdyby pan słyszał jej
matkę!

Konduktor w pociągu pyta się podróżującej z psem blondynki:
- Czy pani za tego psa zapłaciła ?
- Ależ skąd! Dostałam go na urodziny!
Druga blondynka mówi:
- Nie tak, przez guzik!
Blondynka łapie swój guzik od
bluzki i mówi:
- Winda, winda!!!

Przychodzi baba do lekarza z zabandażowaną ręką i nogą. Lekarz
pyta
- Co się pani stało w rękę?
- Prąd mnie kopnął.
- A w nogę?
- Ja mu tylko oddałam.
Jak nazwać blondynkę w szkole
wyższej?
- Gość.

Po wynajęciu pokoju blondynka
bierze bagaże i wchodzi z nimi
do windy.
Po chwili zwraca uwagę recepcjonistce:
- Proszę pani, ta winda jest nieczynna!
- Ależ to nie jest winda, tylko
kabina telefoniczna.

Pismo redagują uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku:
Ł. Baka, M. Wieczorek, M. Kamińska, J. Rendaszka, A. Gomulska, A. Bielska, A.
Teklińska, D. Szewczak, P. Konarski.
Opiekunami pisma są: p. D. Stępień, p. R. Szczecińska.
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