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Jest taka Noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni.
To noc wyjątkowa, jedyna, niepowtarzalna — Noc Bożego Narodzenia.
Niechaj piękne Święta Bożego Narodzenia

Co symbolizują ozdoby na choince ?

Niosą wszystkim betlejemski blask.

Jabłka, orzechy, łańcuchy, światełka —ich

Spokojnych, zdrowych, radosnych Świąt

Pojawienie Się na świątecznym drzewku
zawsze miało głębszym sens.

spędzonych w serdecznym, rodzinnym
gronie oraz wszelkiej pomyślności w Nowym
2010 Roku życzy Redakcja Gazetki Szkolnej
Coolschool

Dziś wielka uwagę przywiązujemy do stylu
i urody świątecznych świecidełek. Ale
dawniej wybierano ozdoby, które miały
swoje znaczenie magiczne. Gwiazdę
betlejemską umieszczono na szczycie
choinki nie tylko na pamiątkę tej , która
prowadziła Mędrców. Także po to, by
wszyscy bliscy znaleźli drogę do domu.
Wieszano na gałązkach czerwone jabłka,
miały zapewnić urodę i zdrowie. Łańcuchy
miały wzmocnić rodzinne więzi.
Dzwoneczki by dodały życiu radości.
Zapalano świece lub lampki, aby chroniły
dom przed ciemnościami i złem, oraz
wieszano anioły, prosząc o ich opiekę nad
członkami rodziny.

Podróż z Guliwerem
25 listopada 2009 o godzinie 7:30 spod szkoły,

Czwórka aktorów

profesjonalnie odegrała

autokarem wyruszyła grupa młodzieży wraz z

swoje role. Oprócz aktorskich umiejętności

opiekunami na spektakl w teatrze Buffo w

wykazali się niezwykłą sprawnością fizyczną,

Warszawie. Anglojęzyczne przedstawienie pt.

ponieważ wygłaszali swe kwestie chodząc na

„Gulliver’s travels” zaczęło się o godz. 9.00, na

szczudłach.
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punktualnie.
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tego przedstawienia jest Grantly Marshalla, a

stroje. Muzyka mnie osobiście zachwyciła.

wyreżyserowane zostało na podstawie satyry

Momentami czułam się jak w bajce. Spektakl

Jonathana

trwał dwie godziny.

Swifta

Paula Stebbingsa i

Phila

Smitha.
Po

raz

Można powiedzieć, że były to dwie godziny
kolejny

pani

Jolanta

Dzierań

zorganizowała wyjazd na sztukę anglojęzyczną.
„Podróże Guliwera” często

uważane są za

opowieść dla dzieci. Jest to bardzo mylne
założenie. Na sali większość widzów stanowili
uczniowie gimnazjów oraz liceów, być może
dlatego,
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to
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WYWIAD Z PANEM SZYMONEM LASOTĄ — NAUCZYCIELEM FIZYKI
1.Skąd zainteresowanie fizyką?
W s z y s t k o c z y m w ż y c iu s i ę
zajmowałem, czy to elektroniką, czy
informatyką, optyką, a nawet grafiką
komputerową wymagała ode mnie
znajomości, co najmniej podstaw
fizyki. Czasami po dstawy nie
wystarczały i pojawił się ,,problem –
pytanie ‘’ – za cokolwiek bym się nie
wziął muszę znać fizykę. Zaczyna się
wówczas myślenie i nie spanie po
nocach. Gdy coraz większą wiedzę się
przyswaja i widzi się sukcesy tej pracy
pojawia się coś czego nie da się
słowami opisać. Jakaś forma ekstazy
i fascynacji otaczającym światem.
Zjawiska fizyczne są wszędzie i nie da
się od tego uciec. Zainteresowanie
fizyką nie pojawia się nagle, to
przychodzi z czasem, z wiekiem „gdy
emocje już opadną…”
2. Jakie studia Pan skończył?
Magisterium uzyskałem na Wydziale
Fizyki Politechniki Warszawskiej, choć
nie jest to jedyna uczelnia jaką
ukończyłem. Poza tym, edukacja
i moja praca naukowa się jeszcze nie
skończyła. Mgr inż. To nie jedyny tytuł
jaki człowiek może uzyskać.
3.Jak rozwijała się Pana kariera
zawodowa?
Jeżeli można działalność moją nazwać
karierą to właśnie się ona rozwija.
Je s z c ze n i e pr z es z e dłe m n a
emeryturę. Na tak zadane pytanie
będę mógł odpowiedzieć za kilka lat jak dożyję.
4. Czy w czasach szkolnych lubił Pan
fizykę i matematykę?
Na pewno nie w jednakowym stopniu.
Jeżeli lubił – to ze wskazaniem na
matematykę. Nauczyciele nie stawiali
mi najwyższych ocen, abym – chyba –
nie osiadał na laurach. Zawsze
musiałem udowadniać, że stać mnie
na więcej. Padały słowa tego rodzaju
„nie wierzę, że umiesz …” Ja
zamieniłem to na „Wiem, że możesz
tylko nie chcesz”. W szkole
podstawowej znany byłem raczej
z recytacji wierszy niż z nauk ścisłych.
Ale na najważniejszych egzaminach,
szczególnie z matematyki
udowadniałem sobie, że mogę
uzyskiwać najwyższe oceny. Poza tym
w szkole z założenia nie lubi się fizyki
i matematyki, ponieważ zmusza do
logicznego myślenia. To jest taki okres
w życiu, że robi się to co sugerują

nauczyciele. Nigdy jednak nie zapytałem
nauczyciela „po co mi fizyka?”.
Wiedziałem, że tak ma być i z tym nie
dyskutowałem. To mądrzejsi za mnie
wówczas decydowali i dla mojego dobra
wpływali na poziom i sposób mojej
e du k a c j i . W i e r z y ł e m w s ł o w a
nauczycieli, wychowawców i rodziców
i w perspektywie czasu nie najgorzej na
tym wyszedłem.
5. J ak P an r e al i z o w ał s w o j e
zainteresowania fizyką jako nastolatek?
Czy pamięta Pan swoje pierwsze
spotkanie z fizyką?
Przygodę z fizyką, tak na poważnie,
zacząłem dość późno. Jako nastolatek
uczyłem się wszystkiego i niczego. Ze
względu na szerokie zainteresowania
nie było mowy o realizacji w
j a ki ej ko l wi ek śc iś le ok reś lo ne j
dyscyplinie.
6.Pracuje Pan w naszej szkole już
ponad miesiąc. Jak układają się Pana
stosunki z uczniami i nauczycielami ?
Jeżeli chodzi o relacje z nauczycielami
to jak na niewielki mój staż pracy w tej
szkole, układają się dobrze. Nie ma
między nami – nauczycielami większych
barier. To oczywiście nie mnie oceniać.
Co do relacji z uczniami, to sami wiecie.
Z wszystkimi uczniami mam kontakt, ale
nastawienie wobec mojej osoby bywa
różne. Myślę, że potrzeba odrobiny
dobrej woli, aby stosunki uczeń –
nauczyciel były lepsze. Jestem świadom,
że istnieje problem, ale jednocześnie
zdaję sobie sprawę z czego to wynika.
Nauczyciel stara się nauczyć, a uczeń
chce niewielkim nakładem pracy
uzyskiwać dobre oceny.

umysł). Historia matematyka
rozpoczynającego podyplomowe
studia matematyczne na
Un iwe rsytec ie w Princ enton.
W pewnym momencie swojego życia
bohater postanawia znaleźć bardzo
oryginalny pomysł, który powaliłby
wszystkich na kolana. Staję się to do
tego stopnia jego obsesją, że
z a c z y n a by ć ko n ku r en c j ą i
zagrożeniem dla innych naukowców.
Podczas spotkania w jednym z lokali,
zainspirowany słowami kolegów
rywalizujących o względy pięknej
kobiety doznaje czegoś w rodzaju
olśnienia. Dzięki temu powstaję
teoria na miarę Nobla – teoria gier,
obalająca w konsekwencji prawa
współczesnej ekonomii.

7. Proszę dokończyć zdanie: Pana
największym marzeniem jest...?

-ulubiony zespół: Trudno powiedzieć,
gdyż zakres muzyczny jaki jestem w
stanie ogarnąć łączy blues, jazzy,
rock jak również muzykę heavy.
Z a t e m z k a ż de g o g a t u n k u
muzycznego, za wyjątkiem „polo
disco”, którą celowo określam w
inwersji, uważając ja za jedną wielką
porażkę mógłbym wymienić, co
najmniej jeden zespół spełniający
założenia gatunku. Zatem nie
uchylając się od odpowiedzi
wymienię trzy – Dżem, TSA oraz Jaco
Pastorius.

Moim największym marzeniem jest być
szczęśliwym.

-ulubiona piosenka: Ozzy Osbourne –
Dreamer

8. Chcielibyśmy teraz zadań Panu kilka
krótkich pytań:

Aby poczuć jednak smak tego
utworu, trzeba wziąć do ręki kawał
drewna z naciągniętymi dobrze
czterema strunami.

- ulubiona książka: „Niezwykłe dzieje
mózgu Einsteina”– Abraham Carolyn
Jak sam tytuł wskazuje, bez większych
komentarzy opowiem – książka
opowiada o niezwykłych losach mózgu
Alberta Einsteina. Przez prawie pół
wieku po śmierci uczonego organ ten
pr zewo żon y był po St an ac h
Zjednoczonych w pojemnikach z
substancją konserwującą.
-ulubiony film: „Beautiful mind”-(piękny

Dziękujemy za przeprowadzenie
wywiadu.
Życzymy dużo sukcesów w życiu
prywatnym i zawodowym.
Marta i Justyna
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W świecie malarstwa
Sulejówek jest niewielkim
miastem, poni eważ liczy
niespełna 20 000 mieszkańców.
Mimo to wielu malarzy, których
obrazy doceniano nie tylko w
Polsce, ale i na świecie, jest
zwi ązanyc h z , ,zi el onym
miastem”.
Kazimierz Lasocki ( 18711952)- mieszkał w Sulejówku w
pobliżu Grabiny. Jako pierwszy
malarz osiedlił się w naszym
mieście. Mal ował obrazy
rodzajowe, portrety, pejzaże, ale
przede wszystkim zielone łąki i
pola.

Anna Grabska – jest rzeźbiarką,
ale twórczość malarska z całą
pewnością nie należy jej do
obcych. Wyrzeźbiła swojego tatę-

Stanisława Grabskiego, pianistęWitolda Małcużyńskiego. Portret
Hanny Szczypińskiej wykonała
podczas jej pracy nad witrażami do
kościoła parafialnego w Sulejówku.
Tutaj przywiozła również ze Lwowa
rzeźbę białego orła, która jak
mówi ,,pilnuje wejścia do domu”.

Józef Krzysztof Oraczewski- urodził
się 7.06.1951 roku w Warszawie.
Jest jednym z najbardziej cenionych
w świecie współczesnych malarzy
polskich, z uwagi na zakres
podejmowanych tematów
artystycznych, jak również dzięki
stosowanym technikom twórczym.

Marek Kunkel- ukończył szkołę
pl ast yczn ą w Bydgo szcz y.
Z powadzeniem uprawia malarstwo
sztalugowe, grafikę i rysunek.

Artysta uważnie podgląda życie
naszego miasta i często utrwala
najpiękniejsze miejsca Sulejówka na
papierze.

Marian Osiecki - ,,Maros”- maluje
przede wszystkim obrazy, których
tematem jest koń. Miał on wiele
wystaw indywidualnych. Jego obrazy
podziwiano w Kaliszu i Nowym Jorku,
w Sopocie i Wiedniu, w Królewskich
Łazienkach i w dalekiej Japonii…
Nazywany ,,Warszawiakiem
z Sulejówka”. Jego przyjacielem jest
prof. Marek Kwiatkowski, któremu
Sulejówek jest bliski.

Źródło: książka Witold Kajetan Jackiewicz,
,,Przystanek Sulejówek”.

Karolina

POLSKIE PRZYSŁOWIA ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA
Święta Barbara po wodzie,
Boże Narodzenie po lodzie
oraz Święta Barbara po
lodzie, Boże Narodzenie
po wodzie.
Jak w Wigilię z dachu
ciecze, jeszcze się zima
długo się powlecze.
W jakim blasku Bóg się
rodzi, w takim cały
styczeń chodzi.

Zielone Boże
Narodzenie, biała
Wielkanoc.
Jak w Wigilię gwiazdy
świecą, kury dobrze
jajka niesą.

Gdy choinka tonie w
wodzie, jajko toczy się po
lodzie.

Jakiś w Wigilię, takiś
cały rok.
Jeśli w pierwszy
dzień po Narodzeniu
dopiekało, będzie
zima długo białą.

Jaka Wigilia, taki
styczeń.
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OTO DWIE DEFINICJE
TEGO
SAMEGO
SŁOWA.
PIERWSZA
PODRĘCZNIKOWA:
EKOLOGIA TO NAUKA BADAJĄCA
WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY
ORGANIZMAMI ORAZ POMIĘDZY
ORGANIZMAMI
A
ICH
ŚRODOWISKIEM.
D RUGA,
MASOWEGO
PRZEKAZU:
EKOLOGIA
–
CHWYT
R EKL A M O WY ,
S P OS ÓB
NA
WIELKĄ KASĘ, JEJ ZNACZENIE
JEST UKRYTE.

Budzę się rano witając
nowy dzień z myślą jaka to piękna
jest nasza przyroda. Kurczę tylko
znowu jest pochmurno, a nie
przepraszam to nasz poczciwy
smog. Włączam telewizor – nic
ciekawego. Jednak moją uwagę
przykuwa reklama, w której
elegancka pani zarabiająca tysiące
złotych, nie wie, co mówi
reklamuje „ekologiczną” żywność.
Zastanawiam się czy może być
„ekologiczna” żywność. Chyba nie,
jak już to ZDROWA ŻYWNOŚĆ. Nie
chcę tego oglądać.
Wychodzę na dwór, tu
noc i dzień jest taka sama ze

względu
na nasz cudowny smog.
Dochodzę do sklepu, a tam kolejka jak
za komuny. Zagaduję pewną panią:
- Za czym tak ci ludzie stoją? –
pytam.
- Nie wiesz chłopcze, wszyscy chcą
kupić „ekologiczną” żywność.
No to już wiadomo dlaczego
jest taka kolejka. Jeszcze jednak są
ludzie, którzy się łapią na ten chwyt
reklamowy. W praktyce „ekologiczna”
żywność w dużym procencie niczym
się nie różni od zwykłej żywności, jest
tylko dużo droższa. Z drugiej strony
jakaś przyczyna śmierci musi być.
Wychodzę z tego sklepu i
wchodzę do drugiego. Tam to samo.
Tylko, że tam ludzie stoją za
żarówkami energooszczędnymi.
Oczywiście zmniejszą one
zapotrzebowanie na zużycie węgla
w elektrowniach, ale to nie
wyeliminuję problemu, a że problem
jest duży uświadamia nam nasz
kochany smog. Oczywiście nie jest to
tylko wina elektrowni.
Duże znaczenie mają też
spaliny samochodowe. Idąc właśnie
ulicą widzę wielki bilbord reklamujący
samochody na „ekologiczny” napęd.

Współczuje mieszkańcom tego bloku
zastanawiam się ile osób stać na
takie samochody. A potem jest krzyk,
lame nt, że nasze sa mochod y
zatruwają powietrze, a przecież
moglibyśmy jeździć samochodami na
wodę, wodór, na baterie słoneczne i
na co jeszcze dusza zapragnie.
Wracam do domu i myślę, że
ekologia stała się modna, ale niestety
w rozumowaniu drugiej definicji.
Życzę Wam tego, żeby
ekologia była nauką z prawdziwego
zdarzenia, która nie ma na celu dóbr
finansowych lecz mająca na interesie
dobro naszej przyrody.
Artur

Wigilia Piłsudskiego w wolnej Polsce
Był grudzień 1918 roku.
Zbliżały się święta Bożego
Narodzenia – w wolnej Polsce.
Piłsudski wrócił do swojego
dworku Milusin. Czekały na

niego
żona Aleksandra Piłsudska z
córkami – Wandą i Jadwigą.
Panowała niesamowita
atmosfera. W całym domu
pachniało choinką i świeżo
u pie cz on ym c ias tem . Pod
świątecznym drzewkiem jak
zwykle prezenty. Na stole 12
potraw, a pośrodku nich opłatek.
Cała rodzina śpiewała kolędy.
Było bardzo rodzinnie. Lepsze
święta nie mogły się wymarzyć
Naczelnikowi Państwa Polskiego,
dzięki któremu Polska była wolna.
Tego właśnie pragnął człowiek

walczący o wyzwolenie Polaków z
paszczy zaborców. Za oknem
straszny ziąb, ale serca domowników
ogrzewała świadomość, że Polska nie
jest już zniewolona. Sam widok
wracającego Józefa Piłsudskiego do
domu po wielu nieprzespanych
nocach wzruszał do łez. Żona
przywitała go bardzo ciepło. Córki
rzuciły się ojcu na szyję, a stół swoim
bogactwem wabił do wigilijnej uczty.
Po zjedzeniu kolacji przyszedł czas
na prez en ty. G dy mars załe k
odpakował swoją paczkę, mało nie
dostał zawału serca ze szczęścia.
Trzymał w rękach ubóstwiany tomik
poezji Słowackiego. Wpatrywał się w
paczuszkę, a po policzkach spływały
mu łzy. Po chwili śmiertelnej ciszy
odłożył kolorowy pakunek na stolik
przy choince, po czym uścisnął żonę
z całej siły ,a każdą z córek pocałował
w czoło. Nie posiadał się z radości.
Kiedy już opadły emocje, Marszałek
powiedział do swojej żony:
- Nie mogłem wymarzyć
lepszych świąt. Dziękuję.

sobie

-Taka niespodzianka Ci się należy,
mój drogi. – stwierdziła z uśmiechem
na twarzy pani Aleksandra

-Strasznie za Wami tęskniłem. –
wyszeptał Marszałek, po czym objął
żonę ramieniem.
Nadszedł czas położenia się do
łóżek. Jadwiga i Wanda uklękły i
wspólnie z rodzicami zmówiły
pacierz. Po modlitwie cała rodzina
udała się do swoich pokoi.
Tak
minął
1918
że to
życiu.

oto Józefowi Piłsudskiemu
wieczór wigilijny – 24 grudnia
roku. Można by przypuszczać,
był jego najlepszy wieczór w
Jednak prawdy się nigdy już

nie dowiemy.
Monika
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Audiobooki
Audiobook czyli książka
mówiona to nagranie
dźwiękowe zawierające
odczytany przez lektora
tekst publikacji
książkowej. Zazwyczaj
zapisane są na kasecie
magnetofonowej lub
płycie kompaktowej. W
Polsce audiobooki
rozpowszechniono w
latach sześćdziesiątych
XX w. ( na taśmach
magnetofonowych).
Obecnie największy zbiór
książek mówionych
wynosi ok. 500000 kaset.
Źródło: www.wikipedia.pl

Dlaczego coraz więcej ludzi wybiera audiobooki?
W dzisiejszych czasach ludzie mają mało czasu na
czytanie książek. Dlatego coraz częściej sięgają po
audiobooki. Z jednej strony to plus, z drugiej natomiast
minus.
Plusy:/ Minusy:
 zaoszczędzenie czasu
 tradycyjną książkę można czytać,

 czytając książkę zyskujemy możliwość dłuższego
koncentrowania się na lekturze

Wniosek: Mimo, iż
audiobooki mają
więcej negatywnych
stron niż dodatnich,
to jednak jeszcze
przez dłuższy czas
będą gościć w
naszym życiu.

 śledzenie fabuły, ,,przeniesienie się w inny świat”

Karolina

 bardzo ważne są dla osób niewidomych siadając
wygodnie w fotelu
 coraz mniej wycinanych drzew
 przyjemność czytania,

Powtórka z mitologii
Dnia 20 listopada kl. Ib i IIId
uczestniczyły w kolejnym już
spotkaniu lekcji muzealnych w
Wilanowie. Tym razem temat
brzmiał intrygująco: „Motywy
mitologiczne w sztuce i modzie
baroku”.
Zajęcia prowadziła dobrze nam
znana Pani Maria Zielńska. Na
początku odbył się wykład
dotyczący miologii w sztuce
baroku połączony ze
zwiedzaniem przepięknych sal
pałacowych i rzeźb, w których
odnaleźć można wątki
mitologiczne. Jan Sobieski
zwycięzca spod Wiednia,
zwyczajem tamtej epoki został
przedstawiany jako grecki heros
— Herakles. Wskazywały na to
lwia skóra i zbroja wzorowana na
rzymskiej, z orłem umieszczonym
na hełmie.
Zwiedzając pałacowe wnętrza
mogliśmy dostrzec rzeźby i
obrazy przypominające nam mity
greckie np. mit o Syzyfie, mit o
Ikarze oraz Demeter i Korze.

Plafony na sufitach przedstawiały
sceny mitologiczne i historyczne.
Pierwsi właściciele Pałacu w
Wilanowie zostali gloryfikowani,
ponieważ w wielu scenach bogowie i
boginie mają ich twarze. Oczywiście
chodzi mi o Marię Kazimierę i Jana
III Sobieskiego.
Druga część zajęć polegała na
przebieraniu się w stroje greckich
bogów i bogiń, na to wszyscy z
niecierpliwością czekaliśmy. Pani
Maria czuwała nad tym, aby
prawidłowo włożyć na siebie strój,

który nazywa Się peplos. Peplos to
strój kobiecy uszyty z kawałka
materiału i
Spięty fibulami ( agrafkami),
chlamida to krótki ubiór męski, a
tunika to szata z krótkimi rękawami
przepasana w pasie.
Oprócz strojów dostaliśmy atrybuty
bogów min. jabłko, maczugę, lirę,
tarczę i róg obfitości.
To były niezapomniane chwile…
Ilona

NASZ SZKOLNY OLIMP

COOLSCHOOL
Str. 6

Wakacyjna miłość cz.4

Przyjechali po mnie pod wieczór.
Byłam taka szczęśliwa, że w końcu
mogę wyjść z czterech ścian.
- Lepiej się już czujesz?- zapytał
Kuba.
- Na zdrowie nie narzekam, lecz
humor mi nie dopisuje.
- Dlaczego? – zapytały jednocześnie
dziewczyny.
Opowiedziałam im, co mnie dręczy.
Pewien nieznany mi chłopak uratował
mnie. Ja niestety nie mogę mu się
odwdzięczyć, gdyż nawet nie
wiem, w jaki sposób mogę go
odnaleźć.
- Pomożemy ci.
- Naprawdę? –ucieszyłam się.
- Od czego są przyjaciele- poklepała
mnie po ramieniu Zuza.
Następnego dnia wstałam dość
wcześnie. Byłam na tyle wypoczęta,
by móc ogarnąć nieco bałagan,
panujący w naszym pokoju. Na
szczęście nikogo nie obudziłam. Moi
przyjaciele dwie godziny później
zerwali się na równe nogi, mile
zaskoc zeni porządkie m w
pomieszczeniu.
Po porannej toalecie zeszliśmy na
dół na śniadanie. Dzień szybko nam
mijał. Nie chcieliśmy marnować ani
sekundy na bezczynność, także
wpadliśmy na pomysł, by udać się
ponownie na plażę. Dzień był upalny,
więc mogłam się trochę poopalać.

Oczywiście wolę pluskanie w morzu,
ale musiałam zrezygnować z tej
przyjemności dla przyjaciół. Bali się
o mnie. Został im lęk sprzed dwóch
dni, kiedy to zdarzył się ten
nieszczęsny wypadek.
- Wiesz, nie potrafię tak po prostu
wylegiwać się w słońcu - wyznałam
Zuzi.- Wciąż myślę o tym chłopaku.
Naprawdę, zasługuje on na miano
bohatera, muszę mu podziękować.
Nie mogę tak po prostu o tym
zapomnieć.
- Nie bądź taka niecierpliwazwróciła mi uwagę Magda.- Nie
możemy ciągle ganiać za tym
chłopakiem, marnując jednocześnie
wakacje. Ja mam dobry plan, nie
musisz się o nic obawiać. Popołudnia
będziemy spędzać na plaży, a
później wrócimy do ośrodka,
przegryziemy coś i wyruszymy na
poszukiwanie twego bohatera.
- Rzeczywiście dobry plan. Wakacje
będą niezapomniane, a na szukanie
jego również znajdziemy czas. Ty to
jednak jesteś wspaniałomyślna. I
przepraszam, że jestem taka
upierdliwa. Nie pomyślałam, że
przeze mnie moglibyście mieć
stracone resztę dni spędzonych nad
morzem. Trzeba rozplanowywać
sobie czas we właściwy sposób, a ty
wybrałaś ten najwłaściwszy.
Po godzinie zaczęliśmy się powoli

zbierać, gdyż zrobiło się
pochmurno. Zasmuciło mnie to, bo
dziś najwidoczniej z tego powodu
nie wyruszymy na poszukiwanie.
Będąc już blisko ośrodka rozpadał
się grad. Mieliśmy szczęście, że
nie złapał nas w połowie drogi.
Szłam z tyłu za nimi, nie miałam
zbytnio humoru, by przyłączyć się
do konwersacji. W pewnym
momencie, wchodząc już do drzwi
usłyszałam z oddali głos jakiegoś
chłopaka który mówił: „Ja ją tylko
wyciągnąłem z tej wody,
zauważyłem, że tonie jakaś
dziewczyna, więc skoczyłem jej na
pomoc, ludziom trzeba pomagać”.
- Już nie musimy go szukaćpowiedziałam cicho.
- Jak to?- zapytali wszyscy
jednocześnie wielce zaskoczeni.
- Jest tam!- wskazałam palcem na
idących dwóch chłopaków w stronę
ośrodka.
Po tych słowach czym prędzej
ruszyliśmy w ich stronę, nie
zważając nawet na grad i żołądek,
który domagał się posiłku.
Ciąg dalszy nastąpi...
Dorcia

Finlandia - kraj Świętego Mikołaja
Gdy słyszymy słowo Finlandia kojarzy nam się to z między
innymi pięknym krajem na północy Europy, ale dla wielu jest to
kraj świętego Mikołaja.
Zacznijmy od tego, co warto zwiedzić w tym kraju. Finlandia to
kraina 60 tys. jezior, które znajdują się głównie w południowowschodniej części kraju, na Pojezierzu Fińskim. Największe
jezioro Finlandii to Saimaa - 4400 km2. Duża część turystów
odwiedzających Finlandię udaje się właśnie w jej okolice gdzie
uprawiać można żeglarstwo, wędkarstwo czy tradycyjnie
wypocząć na łonie natury i spędzić wymarzone wakacje.
W Finlandii oprócz pięknych jezior znajdują się liczne Parki
Narodowe (ponad 30), a co z tym idzie, dzikie, mało tknięte
ręką człowieka, lasy. Jednym z najpiękniejszych parków jest z
pewnością park Oulanka, niedaleko Kuusamo - lasy,
poprzecinane dolinami rwących rzek, z kataraktami i małymi
jeziorkami. Inny piękny park to Koli, gdzie z zalesionych wzgórz
można podziwiać typowo fiński krajobraz, z największym
jeziorem kraju na pierwszym planie. Park położony najbardziej
na północ to Lemmenjoki - raj dla fanów trekkingu. Jest to
największy park w Finlandii, a także jeden z największych
terenów niezamieszkanych i bez sieci dróg.
Zwiedzając dalej warto zahaczyć o wspaniałe miasta: Z
pewnością trzeba zobaczyć Helsinki, które i tak ciężko ominąć,
bo czy samolotem czy promem, Helsinki to najpewniej miejsce

gdzie przekroczycie granice, 2-3 dni wystarcza by zobaczyć
najciekawsze miejsca i zasmakować atmosfery. Poza
obowiązkową wizytą w Suomenlinna - zamku-fortecy położonym
na wyspie, gdzie dostać się można lokalnymi promami, i
robiącą niesamowite wrażenie Katedrą na Placu Senackim,
polecam po prostu poszwendać się po mieście. Przejdźmy
teraz do pięknej krainy położonej za kołem podbiegunowym Laponii. Krainy karłowatych lasów i setek jezior. Krainy "Białych
nocy" czyli niezwykle zjawiskowych zórz polarnych. Ale przede
wszystkim siedziby Św. Mikołaja i reniferów. Więc będąc w tej
pięknej krainie, warto zahaczyć o administracyjną stolicę Rovaniemi. Uważa się, że stamtąd właśnie pochodzi słynny na
cały świat Św. Mikołaj roznoszący grzecznym dzieciom
prezenty. Właśnie tam maluszki z całego świata wysyłają listy z
prośbą o wymarzone zabawki. Oczywiście Laponia to nie tylko
duży pan z brodą w czerwonym stroju, ale także jedno z
nielicznych już miejsc w Europie, gdzie człowiek czuje się jakby
był na świecie zupełnie sam. Tylko ty, bezgraniczna przestrzeń,
i pasące się renifery, których ilość przekracza liczbę
mieszkańców!
Ironicznie mówiąc, gorąco polecam do odwiedzenia tego
pięknego kraju z prawie wieczną zimą, zorzami polarnymi i
reniferami.
Marta
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JAN HIMILSBACH – CZŁOWIEK O STU TWARZACH
Urodzony na przełomie
listopada i grudnia 1931r. w Mińsku
Mazowieckim. Polski aktor, pisarz
i scenarzysta, samorodny talent
filmowy i literacki. Do roli sławnej
osoby przebył długą drogę. W tym
artykule przedstawię sylwetkę tego
kultowego człowieka.
Życiorys Jana Himilsbacha
nie jest w pełni jasny. Jednak nie
starał się on wyjaśnić tych
niejasnych faktów, a nawet chciał
wprowadzić w swojej biografii
zamęt. Przez całe życie udzielił
około siedmiuset wywiadów. Za
każdym razem wprowadzał nowe
wątki o sobie. Uzasadniał to
słowami: „no bo ile to razy można
piep…yć wciąż jedno i to samo”.
Wąt pl i w o śc i d o t yc z ą
również jego pochodzenia. Wielu
osobom powiedział, że jego rodzice
zginęli w czasie wojny, a on jako
żydowskie dziecko przeżył ukrywając
się na cmentarzu. J. Himilsbach
często przyjeżdżał do sióstr
zakonnych z Lasek pod Warszawą.
Jego akt chrztu potwierdza, że
urodził się w Mińsku Mazowieckim i
tam został ochrzczony.
Jednak dużo faktów ze
swojego życia było zawarte w jego
opowiadaniach. Mówił on, że urodził
się w biednej rodzinie i dorastał w
otoczeniu ludzi marginesu.

Takie również zazwyczaj
dostawał role filmowe. Mając 16 lat
trafił do więzienia. Po wyjściu z
niego przyuczał się do zawodu
kami eni arza w Strzeg omi u.
Pracował również na Powązkach
gdzie wykuł napis na płycie
nagrobnej Marka Hłaski. Zanim
rozpoczął karierę literacką pracował
jako górnik, piekarz, ślusarz. W
1951r. pracował jako palacz na
statku w Żegludze Śródlądowej na
Wiśle. W międzyczasie uczył się na
Uniwersyteckim Studium
Przygotowawczym, a później w
W oj ew ód z ki m Uni wer s y te c i e
Marksizmu – Leninizmu. W 1956r.
znów został kamieniarzem na
Powązkach gdzie pracował 12 lat.
Pisał opowiadania. Wydał trzy tomy
pt.: „Monidło” (1967),
„Przepychanka” (1974), „Łzy
sołtysa” (1982).
Za życia jako aktor nie był
doceniany. Zazwyczaj grał epizody.
Często grywał w duecie ze
Zdzisławem Maklakiewiczem.
Grał w takich filmach jak :
„Rejs” (1970), „Stawiam na Tolka
Banana” (1973), „Nie ma róży bez
ognia” (1974) , „Wiosna panie
sierżancie” (1974), „Daleko od
szosy” (1976), „Brunet wieczorową
porą”(1976),
„Polskie
drogi” (1976), „Przepraszam czy tu
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biją?” (1976), „Jan Serce” (1981),
„Pan Kleks w kosmosie” (1988).
Pisał również scenariusze do
filmów
takich
jak
:
„Wniebowzięci” (1973), „Party przy
świecach” (1980),
„Zabawa w
chowanego” (1985).
Słynął z dość ciętego języka. Oto
kilka jego cytatów :
- „Hamlet to nudna rola, a Ofelia
zwykła szm…ta.”
- „Myślę, że dlatego, że moim
dziełem granitowym nikt sobie du…
y nie podetrze.”
Ale również wypowiadał się
bardzo poetycko :
-„Ja
do
organizmu
wprowadzam bajkowy nastrój” – to
powiedział gdy mu zwrócono uwagę
żeby nie pił w miejscu publicznym
-„Życie jest piękne, ale niestety
trzeba umieć z tego korzystać.” –
film „Wniebowzięci”
Zmarł 11 listopada 1988r. w
Warszawie.
Artur

KONKURS POEZJI BOŻONARODZENIOWEJ
15 grudnia 2009 roku 16 uczniów
naszego gimnazjum uczestniczyło
w szkolnym konkursie recytatorskim,
którego celem była deklamacja wierszy
bożonarodzeniowych.
Uczniowie recytowali poezję L.
Staffa, J. Twardowskiego, J. Liberta, K.
Iłłakowiczówny, E. Waśniowskiej.
Opiekę nad startującymi uczniami
sprawowała p. Renata Szczecińska.
Jury oceniało uczestników
konkursu za: pamięciowe opanowanie
tekstu, właściwą ekspresję i intonację
oddającą nastrój wiersza, odpowiednie
tempo i artykulację oraz ogólne
wrażenie artystyczne.
Nagrodzeni uczniowie:
I miejsce ULA ROSŁOŃ kl. IIIE
II miejsce DAMIAN PAZIO kl. IIID
III miejsce RENATA ROGALA kl. I D

Wyróżnieni uczniowie:
Ilona Jachna, Mateusz Kopczyński
Agnieszka Gomulska,
Oto jeden z wierszy recytowany przez
gimnazjalistów.
Jan Twardowski
W kropki zielone
Nie malujcie Matki Bożej w stajence
betlejemskiej stale tylko na niebiesko i
różowo
Z niebieskimi oczami ni to ni owo
Tyle było wtedy w Betlejem złotego nieba
aniołów białych w oknie pstrokatych
pastuszków za progiem
Założę się, że ktoś świece zapalił przed
brązowym żłóbkiem
Jak czerwoną lampkę przed Bogiem
Osiołek podskakiwał na czarnym kopytkach
wół seplenił w fioletowym cieniu
Świety

Święty Józef rudych proroków kąpał w
srebrnym strumieniu
Nim Ci Mamusiu — myślał Jezus— kupią
koronę
Lepiej Ci w zwykłej szarej bluzce w kropki
zielone.
Uczestnicy konkursu wraz z p. Renatą
Szczecińską.

KKKKKRZYŻÓWKA
1.
2.

4.
5.
6.
7.

1.

Największy kraj świata.

2.

Założyciel Okuniewa.

3.

Najwyższy szczyt świata.

4.

Mały latający ssak.

5.

Po jesieni.

6.

Skrzekliwy, morski ptak.

7.

Duże miasto nad Odrą.

Prace naszych uczniów

Pierwszą kartkę z życzeniami z okazji świąt Bożego
Narodzenia wysłał w 1842 r. szesnastoletni londyński
artysta, William Maw Egley. “Wynalazcą” kartki
świątecznej jako takiej był jednak Szkot, Thomas
Sturrock, który swoje pierwsze dzieło stworzył w 1841
roku.
Natomiast zwyczaj wysyłania życzeń świątecznych na
specjalnych kartonikach stał się popularny na całym
świecie w latach dwudziestych XX wieku. W Polsce kartki
świąteczne pojawiły się pod koniec XIX wieku a
najwcześniej na terenie Galicji. W każdym bądź razie

teraz na całym świecie kartki świąteczne produkowane są
w miliardach sztuk i każdego roku wysyłamy do siebie
miliony kartek, a najciekawsze jest to, że coraz większą ich
część zaczynają stanowić kartki elektroniczne. Oczywiście
każdy z nas może również własnoręcznie zrobić taką
kartkę świąteczną i chyba każdy z Was się ze mną zgodzi,
że takie kartki zrobione samemu dla najbliższych i
przyjaciół są najpiękniejsze.
Monika
Karty świąteczne powstały pod opieką Pani Marzeny
Gańko.

Pismo redagują uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku:
M. Wieczorek, M. Kamińska, J. Rendaszka, D. Szewczak, A. Teodorski, H. Szudrowicz, Ł. Baka, K. Kozakiewicz, B. Kisiel.
Opiekunami pisma są: p. D. Stępień, p. R. Szczecińska.

