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10 listopada 2009 roku w naszej szkole

odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie kl. III b, III d, II c i III c
pod opieką pań: Joanny Zyskowskiej i Ilony Tkaczyk
przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. „Polsko
przestałaś być już niewolnicą”, w którym zaprezentowali dzieje naszej udręczonej Ojczyzny przez trzech
zaborców. Recytacjom wierszy towarzyszył śpiew

Lasy naszej okolicy

6

patriotycznych pieśni, w którym nie zabrakło
„Roty”, „Legionów Polskich”, „Mazurka Dąbrow-

skiego”. Cała społeczność szkolna z wielką uwagą
wsłuchała się w to, co przekazywali nam nasi szkol-

6
Co warto zwiedzić? :
Tatry – Morskie Oko -

ni artyści o tych niezwykłych, a zarazem pamiętnych dniach. 91 lat temu Polska pojawiła się na
mapie Europy po 123 latach niewoli.

Hulaj dusza, piekła nie
ma !

7

Krzyżówka

8

Prace naszych uczniów—

8

Myślę, że ta uroczystość szkolna była dla nas
wszystkich piękną lekcją historii i ważną wycieczką
w przeszłość.
Redakcja

Kubizm

„Zło z piekła nie przychodzi, samo się w człowieku rodzi”
21 października 2009 r. nasza klasa IId udała się do

podkreślenie, iż coraz częściej narażona jest na

u

teatru Rampa na spektakl pt. „Awantura w piekle”

groźne pokusy jak alkohol, hazard, czy narkotyki.

ze w każdym z nas tkwi ziarenko zła i niepotrzebna jest

w reżyserii Cezarego Domagały.

Jednak jeżeli posiada się jakiś określony cel, jakąś

specjalna pomoc diabelskich sił, by złu pozwolić się

pasję, potrafi się uniknąć tych pokus, a nawet sku-

rozwinąć były świetnym morałem, wciąż pobrzmiewa

tecznie je zwalczać.

mi w uchu tekst piosenki „ Zło z piekła nie przychodzi,

Zbiórka rozpoczęła się o 17.45 pod naszą szkołą. Około 18.00 doczekaliśmy się autokaru. Można się domyślić,
że dojechaliśmy na czas.
Akcja spektaklu toczy się na przemian w piekle i na
ziemi, raz w diabelskim świecie, raz we współczesnym
środowisku dorastającej młodzieży. Historia ta opowiada o pewnym diable, który ma dość atmosfery
i zawiści w swoim piekielnym otoczeniu, pragnie wyzwolić się z mocy Lucyfera i stać się zwykłym, śmiertelnym człowiekiem. Pomaga mu w tym pewien młodzie-

Jeśli chodzi o stroje uważam, że pani Bożena Pędziwiatr doskonale je przygotowała. Najbardziej podo-

Słowa

finałowe,

które

mówiły,

samo się w człowieku rodzi” .
Dorota

bał mi się strój sceniczny Mastera, który wyjątkowo
dobrze odzwierciedlał jego osobowość. W spektaklu
pełno było barwnych widowisk wokalno-tanecznych,
co bardzo mi się spodobało. Jednym słowem był to
relaks dla ucha i oka widza. Aktorzy poruszali się
płynnie, pięknie śpiewali.

niec pseudo Master, który zmusił Lucyfera do zrzucenia

Sztukę oglądałam z dużym zainteresowaniem, przed-

klątwy z diabła Kaduka za pomocą pogróżek krzyżem

stawienie zrobiło na mnie wrażenie. Najbardziej

i wodą święconą. Tym sposobem łatwo poradził sobie

utkwiło mi w pamięci zakończenie. Kaduk, ku swe-

z nim, a Kaduk mógł spełnić swe marzenie.

mu zdziwieniu odkrył, że ziemia tak wiele nie różni

W życiu ziemskim zaś ukazane jest życie młodzieży,

diabłów.

się od piekła i że wśród ludzi nie jest wcale lepiej niż

Zdjęcie z przedstawienia http://content.eventim.com/
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Co o l sc ho o l

Wywiad z Panią Dyrektor Anną Rogalą
1. Jak to się stało,
że wybrała Pani
zawód związany
ze współpracą z
młodzieżą? Czy od
dziecka marzyła
Pani o tym stanowisku?
Gdy
była m
uczennica,
wstąpiłam do
harcerstwa. W
I klasie liceum zastałam drużynową zuchów.
Bardzo mi się spodobała ta działalność i po
maturze wybrałam studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Nigdy nie żałowałam tej decyzji.
2. Jak łączy pani prace nauczyciela z obowiązkami
zarządzania szkołą?
Jest to trudne, ale możliwe. ,,Przy tablicy”
pracuję 9 godzin tygodniowo, ale nie kończę
pracy o 15- z chwilą wyjścia ze szkoły. W
domu sprawdzam prace uczniów i przygotowuję się do lekcji.
3. A jak układa się współpraca z Panią dyrektor,
z którą jest Pani współodpowiedzialna za szkołę?
Można powiedzieć, że „nadajemy na tych
samych falach”. Bardzo dobrze się rozumiemy, bo znamy się wiele lat. Mam pewne
stałe zadania, np. organizowanie zastępstw,
ale wiele spraw załatwiamy wspólnie.
4. Czy bycie wicedyrektorem szkoły to ciężka praca?
To przede wszystkim duża odpowiedzialność. Czasem trzeba szybko podejmować
decyzje, od których zależy właściwie funk-

cjonowanie szkoły i bezpieczeństwo
uczniów. Czasem nauczyciele zadają trudne pytania, oczekując błyskawicznej odpowiedzi. W takich sytuacjach bardzo przydaje się dobra orientacja w przepisach
prawa oświatowego.
5. Co Pani najbardziej lubi w uczniach?
Cenię sobie poczucie humoru i optymizm.
Najbardziej imponują mi młodzi ludzie,
którzy jasno wytaczają sobie cele i osiągają je własną pracą. Nawet najzdolniejsi
niczego nie zdobędą, jeśli nie będą od
siebie wymagać i spełzną- na laurach.
6. Czy lubi Pani swoją pracę i czy gdyby była taka
możliwość, to chciałaby Pani robić coś innego?
Bardzo lubię uczyć i nie zamieniłabym tej
pracy na inną. Zawód nauczyciela wymaga
ciągłej pracy nad sobą. Nie jest monotonny, nie pozwala popaść w rutynę, bo każda lekcja jest inna. Wymaga kreatywności
i każe nieustannie poszukiwać nowych
rozwiązań, by uczyć jak najlepiej.
7. Co lubi Pani robić po kilkunastu godzinach spędzonych w pracy? Jak Pani odpoczywa?
W szkole jestem od 8 do 15.30. Zdarzają
się jeszcze dłuższe dni, gdy są np. zebrania
Rady Pedagogicznej lub spotkania z rodzicami. Wtedy po powrocie do domu najchętniej wypoczywam z pilotem do telewizora, poszukując najmniej inteligentnego
programu. Bardzo relaksujące jest dla
mnie przebywanie w kuchni – lubię gotować i piec ciasta. Lubię tez szyć, szydełkować, dziergać na drutach. To jednak wymaga większej ilości czasu i pełnej koncen-

tracji, więc pomaga całkowicie odpocząć
od spraw szkolnych.
8. Chcielibyśmy teraz zadań Pani kilka krótkich
pytań:






ulubiona książka
ulubiony film
-ulubiony zespół
-ulubiona piosenka.

Nie umiem wybrać jednej ulubionej książki, filmu, zespołu, piosenki. Lubię różnorodność i jest wiele pięknych i magicznych
utworów. Czytałam różną literaturę – od
sensacyjnej po obyczajowe, od wyciskaczy
łez po klasykę. Bardzo lubię muzykę i słucham różnych stylów. Nie przemawia do
mnie jedynie techno, punk i disco-polo.
Największe wrażenie robią na mnie tzw.
,,piosenki z tekstem” – takie, w których
słowa zawierają mądrość. Piosenkarką
wszech czasów jest dla mnie Ewa Demarczyk.
9. Czy zapamiętała Pani jakieś śmieszne wydarzenie,
które zdarzyło się w szkole ?
Kiedyś zdarzyło mi się, że pewien uczeń ,,typ niepokorny”- zamknął mnie z klasą
w sali na klucz, który zabrał ze sobą. Potem okazało się, że grzecznie wykonał
tylko moje prośbę: ,,zamknij drzwi Krzysiu”. Ale to długa historia.
Justyna i Marta

Prosto z kina
28 lat temu obcy przybywają na pieczołowicie i starannie.
Ziemię. Ludzie oczekują na wrogi atak lub
olbrzymi postęp technologiczny. Nic z tych
rzeczy obcy stają się uchodźcami. Zostają

Świetne dialogi i muzyka sprawiły, że 112
minut upłynęło nam dość szybko.

osadzeni w prozaicznej dzielnicy Dystrykt 9, Dystrykt 9 to jeden z najlepszych filmów
póki państwa świata nie zdecydują , co zro- science fiction wyprodukowanych w ostatnim
czasie.

bić.
Film porusza problemy współczesnego świata takie jak: rasizm, życie w slumDnia 27 października klasa IIId pod
opieką wychowawcy udała się do kina
Atlantic w Warszawie. Celem podróży
było obejrzenie filmu w reżyserii Neilla

sach oraz inność. Cała produkcja nie jest
stereotypową opowieścią o kosmitach. Zainteresowały mnie efekty specjalne do których
twórcy filmu musieli się przygotować

Paweł
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LISTOPADOWA NADZIEJA I WIARA W WOLNOŚĆ
swoje siły ulokowali w Dobrem i przyjęli
atak. Po pięciu godzinach walk polskie
oddziały wycofały się w kierunku Okuniewa. Zabili oni 750 żołnierzy rosyjskich
przy stratach 300 żołnierzy. Generał
Skrzynecki „rozreklamował” to nieduże
zwycięstwo i przemilczał błędy.

Jest noc z 29 na 30 listopada 1830r-ku.
Ludność Warszawy jest gotowa do
akcji narodowowyzwoleńczej. Nagle
cisza zamienia się w hałas, zaczął się
zamach na księcia Konstantego. Jednak nie był on udany. Działo się to około godziny 19:00. I wtedy to zaczęło się
powstanie listopadowe.
Powstanie, które zaczęło się
w Warszawie na początku przebiegało
chaotycznie, ale nie zostało stłumione,
dlatego, że książę Konstanty wykazywał
bierną postawę wobec powstańców. Jednak buntowniczy zryw Polaków rozwijał
się. Car Mikołaj I widząc niebezpieczeństwo i zagrożenie wysłał 1 lutego 1831r.
oddziały wojska rosyjskiego do Królestwa
Polskiego zaczynając wojnę polskorosyjską.
Walki były również prowadzone na
terenie dzisiejszego powiatu mińskiego.
Opiszę kilka bitew rozegranych na
terenie naszego powiatu.
Bitwa pod Dobrem - 17. 02. 1931r.
Gdy główne siły rosyjskie maszerowały
na Warszawę 6 korpus generała Rosena zaatakował dywizje generała Skrzyneckiego. Rosjanie atakowali drogą węgrowską w kierunku wsi Dobre. Na polanie, na której była wieś można było się
tylko dostać przez wąskie cieśniny. Polakom ułatwiało to obronę. Polacy główne

I bitwa pod Kałuszynem –
17.02.1831r. generał Geismar po przegranej bitwie pod Wawrem wycofał się
na Dębe Wielkie. Dołączył on do oddziałów generała Rosena tworząc silną armię. Zajął pozycje – na prawym skrzydle
osłaniał go las, z przodu chroniły go rozlewiska. Generał Skrzynecki, który dowodził polskimi siłami nie potrafił zdecydować się na atak. Rosjanie zarządzili
odwrót. Wtedy generał
Chrzanowski
zaproponował przeprowadzić szarżę
groblą. Na Rosjan ruszył oddział generała Skarżyńskiego częściowo ich rozbijając. Reszta oddziałów rosyjskich wycofała się w popłochu czego nie wykorzystali
Polacy. W tej bitwie zwyciężyło polskie
wojsko biorąc 900 jeńców oraz 12 dział
i sprzętu.

III bitwa pod Kałuszynem –
10.07.1831r. Przednia straż polskiego
korpusu generała Chrzanowskiego stoczyła walkę z tylną strażą rosyjskiego
korpusu Gołowina. Polacy odnieśli zwycięstwo biorąc 1200 jeńców.
II bitwa pod Mińskiem Mazowieckim
– 14.07.1831r. Wojsko polskie generała
Chrzanowskiego walczyło z rosyjską
grupą generała Gołowina. Po bitwie, siły
główne Rosjan wycofały się.
Na zakończenie chcę przytoczyć
wiersza pod tytułem „Marsz w przyszłość” Ryszarda Berwińskiego:
„Tu chce niszczyć lud człowieczy
Faraonów moc,
A aniołów ani mieczy
Bóg nie zsyła ku odsieczy,
Choć prosim dzień – noc!
Więc gdy stary Bóg nie słucha,
Pomódlmy się do obucha,
Uściśnijmy noże
Krwi!
Za czerwone morze!”
Artur

II bitwa pod Kałuszynem –
2.04.1831r. Przednia straż polska generała Łubieńskiego w czasie polskiej ofensywy starła się z tylną strażą generała
Rosena, który cofał się w kierunku Siedlec. Polacy zwyciężyli dzięki szarży IV
pułku ułanów kapitana Zamojskiego.
Polskie oddziały rozproszyły 3 bataliony
rosyjskiej piechoty i rozbili Kozaków oraz
wzięli 400 jeńców.
I bitwa pod Mińskiem Mazowieckim –
26.04.1831r. II Dywizja generała Giełguda weszła w potyczkę z 1 korpusem rosyjskim generała Pahlena wsparty przez
grupę Mandersterna. Bitwa zakończyła
się odwrotem wojska polskiego na Stojadła.

Kultura języka
Razem czy osobno ?

czy”- ,,Dostałam długogrającą płytę”.

- Krótko działający – płyta długogrająca

Czy to wyrażenie jest poprawne ?

Wyrażenia złożone z przysłówka i imie-

Akwen wody, fakty autentyczne, w

słowu przymiotnikowego na ogół pisze-

miesiącu lipcu

my oddzielnie (np. krótko działający,
szybko schnący). Kiedy jednak stają
się one określeniami stałej cechy danej
rzeczy lub osoby – wtedy zapisujemy je
łącznie (np. płyta długogrająca, osoba jasnowidząca). Dla porównania:
(Długo grający zespół zanudził słucha-

Jeśli zdarza się nam używać któregoś z
tych zwrotów, lepiej wykreślmy je ze
swojego słownika. Są to pleonazmy,
czyli niepoprawne wyrażenia, składające się z wyrażenia składające się z wyrazów to samo lub prawie to samo
znaczących (tzw. masło maślane). Przecież akwen to inaczej zbiornik wodny,

nie ma potrzeby dodawania przymiotnika
wodny, który będzie powtarzał znaczenie
pierwszego wyrazu. Podobnie fakt sam
w sobie jest autentyczny, a lipiec jest
miesiącem. Wystarczy więc, że użyjemy
ich samodzielnie: akwen, fakt, w lipcu.
Marta i Justyna

Wakacyjna miłość cz.3
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Obudziłam się w szpitalu cała i zdrowa. To

go za dobry uczynek, lecz on powiedział, że

było dziwne, pomyślałam. Przecież to niemoż-

to nic wielkiego. Poinformował mnie, co się z

liwe. Morze zabierało mnie już w swoje głębi-

tobą stało, po czym skierował się w stronę

ny, nie posiadałam żadnej deski ratunku.

wyjścia. Po jakimś czasie przyjechali twoi

Krzycząc, nikt mnie nie słyszał. Byłam skaza-

przyjaciele. Opowiedzieli to,

na na śmierć. Myślałam, że to przesądzone. A

Dwaj chłopcy bardzo się winili za to, że zosta-

jednak żyję...

wili cię samą i poszli na lody, a dziewczyny,

Kończąc me rozmyślania, zauważyłam,
że do sali wszedł lekarz.
-Dzień dobry- przywitałam się.
Pan Zalewski odpowiedział mi grzecznie na
powitanie i od razu przeszedł do rozmowy.

co wiedzieli.

że były w pobliżu ,a nie dostrzegły, że toniesz.
Westchnęłam.

-Ale równie dobrze mieliście prawo pójść
na coś zimnego, bo słońce grzało niemi-

-Są tutaj?

łosiernie. Uważam temat za zakończony.

Tak, zaraz ich zawołam.

-Najważniejsze, że żyjesz- ucieszyła się

Gdy lekarz wyszedł z sali, zaczęłam zasta-

Magda. Podobno zostałaś uratowana

-Miałaś szczęście. Gdyby nie ten wspaniały

nawiać się, w jaki sposób odpłacić się memu

przez jakiegoś przystojniaka. Tyle tylko

młodzieniec, już byś nie żyła.

bohaterowi i przede wszystkim jak go odna-

wiemy. Widząc, że nigdzie cię nie ma,

leźć. Szybko skończyłam moje rozmyślania,

zadzwoniliśmy do ciebie na komórkę.

mówić dalej.

bo drzwi właśnie się otworzyły i do pomiesz-

Odebrał pan Zalewski poinformował nas

-Twój stan zdrowia nie uległ zmianie na gor-

czenia weszły tak bliskie mi osoby.

o całej zaistniałej sytuacji. Oczywiście od

sze. Jesteś tylko trochę osłabiona, ale uwa-

-Ola, tak bardzo cię przepraszamy, że nie

razu przyjechaliśmy. Naprawdę, cieszy-

żam, że najrozsądniej byłoby, gdybyś pobyła

ruszyliśmy ci z pomocą-powiedzieli ze smut-

my się, że nic ci nie jest.

w szpitalu jeszcze jeden dzień. Myślę, że

kiem na twarzy.

Długo jeszcze gawędziliśmy, ale po

zregenerujesz się w dwanaście godzin. To

-Naprawdę, to nie wasza wina - uśmiechnę-

jakimś czasie z niechęcią musieli opuścić

wystarczający okres, by móc znów powrócić

łam się do nich. Pan Zalewski

salę, gdyż było bardzo późno. Powiedzie-

do wakacyjnych rozrywek. Ale pamiętaj, by

zakomunikował mi, że macie wyrzuty sumie-

li, że przyjadą pomnie jutro wieczorem i

następnym razem pływać w towarzystwie

nia, ale niepotrzebnie. To jakiś facet, który

zniknęli za drzwiami. Ja zaś zostałam

przyjaciół.

przypadkowo popchnął mnie do tyłu był przy-

sam na sam z własną nierozwiązaną

Przez parę sekund milczałam. Zastanawia-

czyną tego wypadku. Jak mogłyście mnie

zagadką, jaką był nieznajomy chłopak.

łam się, kto był moim wybawcą. Jedyna rzecz,

usłyszeć, gdy krzyczałam o pomoc, skoro

Kim on jest? Gdzie się podziewa? Muszę

która nie uszła mej pamięci, to biegnący w

ledwo wydobywałam głos. A wy, chłopacy,

mu podziękować! Myśląc tak intensyw-

moją stronę nieznajomy chłopak. W końcu

byliście na lodach, więc to wręcz niemożliwe,

nie, zasnęłam w końcu ze zmęczenia.

odezwałam się:

byście cokolwiek zauważyli.

-Czy zna pan tego chłopca? Muszę mu się

-Mogliśmy zostać z tobą. Dobrze wiedzieli-

jakoś odwdzięczyć.

śmy, że nie potrafisz pływać-Kuba z Maćkiem

-Niestety nie. Był małomówny. Pochwaliłem

wciąż się winili.

Zapadła niezręczna cisza, po czym zaczął

Ciąg dalszy nastąpi…
Dorcia

Przysłowia listopadowe
Deszcz w początku listopada mrozy w styczniu zapowiada.

Na Wszystkich Świętych ziemia skrzepła, to będzie zima
ciepła, a jak deszcz, to trzeba będzie za piec wleść.

Deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w styczniu zapowiada.

Na Wszystkich Świętych mróz, na Boże Narodzenie zima i
susz.

Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.
Na Wszystkie Świątki zimy początki: śniegu, lodu kobiaDeszcze Michałowe prawią w zimie powietrze zdrowe.

łeczkę, ale i ciepła troszeczkę.

Do Michała przymrozków ile, i w maju tyle.
Około dni Wszystkich Świętych
Dwudziesty pierwszy listopada pogodę zimy zapowiada.

zimę poznasz z drzew naciętych:ˇ
Jeśli bowiem jodła sucha, nie bar-

Dzień Zaduszny bywa pluśny.
Gdy deszcz w świętego Michała, będzie łagodna zima cała.

dzo trzeba kożucha.ˇ Jeśli mokra mroźna zima przez długie czasy
potrzyma.
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Przełożenie klasówki
Oklapnięty lub zerwany z klombu kwiatek i tekst: „Chcieliśmy przełożyć klasówkę” zadziała tylko w chwili
zbliżającego się kataklizmu lub gdy mijać będzie nas wielka kometa widoczna gołym okiem. Przelot komety
(na razie) na nie grozi, więc…

Mowa ciała
Ważna sprawa – kiedy prosicie o przełożenie

Prosto w oczy

klasówki, zwróćcie uwagę nie tylko na to, co i

Nawiążcie z nauczycielem wzrokowy kon-

jak mówicie, ale też co robicie w tym czasie z

takt. „Przepraszamy”, „Bardzo prosimy” –

własnym ciałem. Machanie łapkami, nerwowe

znane wszystkim magiczne słowa wypowia-

drapanie się czy ciągłe poprawianie fryzury,

dane prosto w oczy naprawdę mają moc.

ręce w kieszeniach… to nie wchodzi w ra-

Gusta guściki

chubę. A, jeszcze komórka - koniecznie ją

Każdy nauczyciel ma jakieś hobby, bzika na

wyłączcie. Sięganie po telefon to jeden z naj-

jakimś punkcie. Pewnie zdążyliście się już o

bardziej rozdrażniających nauczycieli gestów.

tym przekonać. Jeśli nie – koniecznie do-

Strategia

wiedzcie się, co to jest. Jeśli są to na przy-

Bądźcie pierwsi! Czyli – sprawdzian macie na

kład motyle znad Amazonii, nie musicie ich

któreś lekcji z kolei, a nauczyciel, u którego

importować. Odradzamy także kupowania

chcecie przełożyć sprawdzian, rozpoczyna

gotowców w stylu – album ( to byłoby

pracę rano, wystartujcie do niego jak naj-

ewidentne przekupstwo!) . Za to możecie

wcześniej. Przed lekcjami będzie mniej zmę-

bardzo, bardzo dobrze przygotować się do

czony – to raz. Dwa – jeśli kategorycznie

dyskusji na ten temat. Pamiętacie Sposób

odmówi, macie klika godzin na przygotowa-

na Alcybiadesa ? No właśnie – SPONA !

nie…

Pomożecie ? Pomożemy !

Możecie także zagrać w otwarte karty.
Powiedzieć wprost, że dzisiejszy termin
jest dla Was zabójczy. Podkreślcie, że nie
chcecie odwołać klasówki, tylko ją przełożyć. I jeszcze gratis dołożycie coś od siebie – wyplewicie szkolny ogródek, poukładacie na półkach w pracowni, pozwijacie
ładnie mapy itp.
Redakcja

Symbole Sulejówka
Sztandar- ma kształt kwadratu o boku
długości 1 m. Na stronie głównej o barwie błękitnej umieszczono Godło Miasta,
otoczone z trzech stron srebrnym ,, wężykiem” marszałkowskim, a z czwartej
strony złotym napisem- SULEJÓWEK.
Druga strona ma barwę czerwoną i widnieje na niej pierwsze godło RP z lat 1919- 1927 otoczone z czterech stron, tak
jak na pierwszej, srebrnym ,, wężykiem”
Marszałka. Płat sztandaru został zakończony z trzech stron złotą frędzlą. Złota
głowica symbolu naszego miasta jest od-

wzorowaniem oryginalnej buławy Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
Godło- ma błękitne tło, na którym znajduje się zwrócona w lewo głowa orła
białego ze złotym dziobem i w złotej
koronie z krzyżem.
Poniżej umieszczono
dwie, skrzyżowane,
złote buławy, których
zarówno kształt jak i
układ, odzwierciedla
stopień i buławę Piłsudskiego.

poziomy pas, zajmujący 1/5 jej wysokości, podzielony poziomo na
dwa równe pasy: biały ( odpowiednik srebra) i
żółty ( odpowiednik złota).

Hejnał- jest nim melodia refrenu ,,
Marszu Pierwszej Brygady”
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada, Na stos rzuciliśmy nasz życia los,
Na stos, na stos

Herb- kształtem przypomina tzw. tarczę hiszpańską ( stosunek jej wysokości
wynosi 7:6), na której umieszczono Godło Miasta.

Pieczęć urzędowa
miasta Sulejówek

Flaga- w kształcie prostokąta ma barwę
Godła Miasta. Przez środek przebiega

Karolina
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Lasy w naszej okolicy – miejsce historii i pięknej przyrody

Od końca Pierwszej Wojny Światowej

pów. Dawniej poligon zajmował obszar około

rembertowskie, położone w bezpośredniej

sześciu tysięcy hektarów, na części których

bliskości Warszawy, stały się łakomym

prowadzono ćwiczenia i manewry wojskowe,

kąskiem dla

często z użyciem czołgów.

Prócz wymienianych tu walorów przyrodni-

Lasy

okuniewsko

potencjalnych

—

inwestorów.

Prócz takiej działalności ingerencja

czo-krajobrazowych teren ten charakteryzu-

ludzka nie odcisnęła jeszcze swojego piętna

je się też cennymi walorami historyczno -

na tym terenie. Właśnie ten brak znacznego

kulturowymi.

wpływu na przyrodę zdecydował o walorach

Na terenie lasów okuniewsko -

tego obszaru. Poligon jest nie tylko domem

rembertowskich

dzikich zwierząt. Są to także cenne miejsca

z najważniejszych bitew w naszej historii -

Polskiego. Natomiast wcześniej był to poli-

występowania rzadkich i zagrożonych gatun-

Bitwa Warszawska 1920 r.

gon carski. Lasów na tym terenie było daw-

ków roślin. Znajdują się tutaj także ruchome

Na szczególną uwagę z punktu

niej niewiele, natomiast dzisiejsze drzewo-

do niedawna wydmy. Pomiędzy wydmami

widzenia historycznego zasługuje położone

stany powstały zarówno w wyniku sztucz-

rozwijają się torfowiska, pełniące funkcję

w Ossowie miejsce śmierci ks. Ignacego

nych zalesień jak i z samosiewu. Liczne

zbiorników

Skorupki wraz z krzyżem i obeliskiem upa-

niegdyś na tym terenie (a obecnie zanikają-

porach roku.

i

okuniewsko

zlikwidowana.

—

otwarte

lasów

większość poligonów została ostatecznie

ramach dzierżawy przez okolicznych chło-

rembertowskich był w posiadaniu Wojska

ce)

teren

i wypasane, bądź to przez wojsko, bądź w

torfowiska,

wrzosowiska,

były

podmokłe

dawniej

retencyjnych

w

najsuchszych

rozegrała

się

jedna

miętniającym te wydarzenie.

łąki

Jednak stopniowo wojsko zaczęło

koszone

się wycofywać z zajmowanych terenów,

Justyna

Co warto zwiedzić?: Tatry – Morskie Oko - Zakopane
„Kłaniaj się górom, córeczko, kłaniaj się górom,
Śniegom słonecznie kipiącym, świtom tatrzańskim,
Olśniewającym lazurom, olśnionym chmurom,
Kłaniaj się, córko wysokim dniom zakopiańskim!”
Julian Tuwim

cych 1500 zawodników, a 80% tytułów

polecam przejście pętli wokół całego stawu.

mistrzów Polski należało do zakopiańczy-

Należy dodać tutaj, że w Morskim Oku żyją

chciałabym

ków. Centrum Zakopanego stanowi połą-

pstrągi, a w zimie odcinek drogi asfaltowej

Wam zaproponować wycieczkę na połu-

czenie Krupówek z ul. Kościeliską. Najcie-

u stóp Opalonego Wierchu jest najbardziej

dnie Polski w Tatry,

gdzie znajduje się

kawsza część, z Gubałówką włącznie mieści

niebezpiecznym kawałkiem szlaku ze wzglę-

najpiękniej położone jezioro w Polsce –

się w kole o promieniu 2 km, spacery nie

du na możliwość... zejścia lawiny na drogę!

Morskie Oko oraz najbardziej znane mia-

przekraczają więc 2 godzin. Można je do-

Mimo uciążliwej i długiej trasy warto wybrać

sto w Tatrach – Zakopane.

wolnie łączyć z wycieczkami w okolice.

się w to miejsce.

W

tym

Zakopane

numerze

jest

największym

ośrodkiem miejskim w otoczeniu Tatr
i główną bazą sportów górskich w Polsce.

Wiele uroku ma znaczenie miasta dorożką
konną, a w zimie – sankami.
Morskie

Oko

jest

uważane

Leży na wysokości 830m.n.p.m. Od półno-

za najpiękniejsze jezioro całych Tatr i jedno

cy graniczy z pasmem Gubałówki, od połu-

z najładniejszych jezior górskich w Europie.

dnia nad miastem góruje Giewont. Miasto

Leży w odległości 14 km w linii prostej

jest jedną z większych w Europie stacji

od Zakopanego na wysokości 139m.n.p.m.

rekreacyjnych i klimatyczno-leczniczych.

W celu zobaczenia limb, wodospadów oraz

Jest też stolicą polskiego narciarstwa – do

przepięknych odbić Opalonego Wierchu

niedawna działało tu 6 klubów zrzeszają-

i Miedzianego w wodach Morskiego Oka

Marta
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Hulaj dusza, piekła nie ma!
Polskie gimnazja w XXI wieku nie są zbyt bezpieczne dla

A co z przemocą psychiczną?

uczącej się w nich młodzieży. Dlaczego tak jest? Co robić, by
było lepiej? Dlaczego ofiary przemocy w szkole milczą? Postaram się odpowiedzieć na te wszystkie pytania.

Przemoc można podzielić na dwie kategorie – fizyczną i psychiczną. O ile skutki tej pierwszej są widoczne
gołym okiem (siniaki, zadrapania), to ta druga jest

Sprzeczki między rówieśnikami w szkole to norma.
Nieraz, przechodząc korytarzem szkolnym widzę

przemocą prawie niezauważalną. Jak można komuś
zadać ból psychiczny? Bardzo łatwo. Wystarczy zna-

kłótnie dwóch chłopców z niższej klasy. Takie zacho-

leźć słaby punkt ofiary i już jest zabawa na całego.

wanie jest normalne i nie ma tu powodu do obaw.

Formy przemocy psychicznej są bardzo różne –

Jednak gdy w grę wchodzi wyzywanie, wyśmiewanie

szantaże, wyśmiewanie się, straszenie, itp. Można by

się z innych, szantażowanie czy bicie, to w tym mo-

tak wymieniać w nieskończoność. Jednak w szkole

mencie możemy mówić o agresji.

najczęściej występują te trzy wymienione przeze mnie

Skąd się bierze przemoc z gimnazjum?

formy. Na szantażowanie i straszenie w mojej szkole

Należałoby się zastanowić, skąd się bierze psychiczna

jeszcze chyba nikt się nie zdobył, jednak wyśmiewanie
się z innych jest na porządku dziennym. Sama wielo-

i fizyczna przemoc wobec innych uczniów w gimna-

krotnie byłam ofiarą takiego wyśmiewania. Nie było

zjum. Źródeł takiego zachowania może być mnóstwo

to miłe, ale teraz się uodporniłam. Znam jedną

– od domu rodzinnego zaczynając, poprzez naślado-

dziewczynę, która również jest obiektem drwin i

wanie innych agresywnych rówieśników i kończąc na

szykan ze strony rówieśników. Poznałam ją w łazien-

filmach czy grach komputerowych, w których wystę-

ce, kiedy siedziała pod oknem cała zapłakana, a to

puje przemoc.

dlatego, że wygląda tak jak wygląda. Ja też wielokrot-

Dom rodzinny szkołą agresji

nie płakałam przez docinki innych. Myślałam nawet o
zmianie szkoły. Mimo wszystko zostałam w tej, w

Jak już wspomniałam, chęć wyładowania się na in-

której uczę się do dziś.

nych młody człowiek wynosi m.in. z domu rodzinnego. Najczęściej są to domy patologiczne. Rodzice

Dlaczego właśnie ja?

„Tu jestem! Dzieje mi się krzywda! Śmieją się ze
mnie! Pomóżcie mi! Dlaczego nikt nie widzi, że
przechodzę gehennę?”, lecz krzyczą to w duszy,
aby nikt się nie dowiedział. Należy w tym miejscu mówić o „niemym krzyku” – ofiara prosi o
pomoc, lecz jest to prośba tłumiona we własnej
duszy. Nikt na taką prośbę nie zareaguje, bo nie
umie czytać w ludzkich myślach.

Co robić?
Co ma robić osoba zastraszana bądź bita w
szkole? Przede wszystkim nie milczeć! Należy
zgłosić to jak najszybciej wychowawcy lub pedagogowi. Nikt nie ma prawa nikogo szarpać, bić,
straszyć lub też się wyśmiewać. Nie są to jedynie
puste słowa pewnej gimnazjalistki, która pisze

powinni być przykładem dla swoich dzieci. Jaki przy-

Ofiary przemocy w szkole wiele razy zastanawiają się,

kład bierze syn, widząc, jak jego ojciec okłada matkę

dlaczego akurat na nich padło. Przyczyn jest mnó-

pięściami za to, że zupa była za słona? Taki młody

stwo. Wystarczy, że ktoś choćby odrobinę różni się

człowiek przyjdzie do szkoły i zrobi to samo młodszemu koledze. Nastolatek wychowany w „szkole

od innych i już jest na językach całej klasy, a często i

Rzeczpospolitej Polskiej, lecz także w Prawach
Ucznia lub też w Powszechnej Deklaracji Praw

szkoły. Przyczyny przemocy psychicznej to na przykład: słuchanie innej muzyki niż wszyscy pozostali,

Człowieka. Wynika z tych dokumentów m.in.,

agresji” zna tylko jeden sposób załatwiania swoich
spraw – użycie siły fizycznej przeciwko drugiemu

inny styl ubierania się, inne zachowanie, wyznawanie

człowiekowi. Taki wzorzec wyniósł z domu i tylko

innych religii, odmienne zdanie na dany temat bądź

nim umie się posługiwać, bo innych sposobów na

też mankamenty urody.

rozładowanie złości mu nie przedstawiono.

Naśladownictwo starszych agresorów

Szkoła bez reakcji

artykuł o przemocy w szkole. Takie twierdzenia
są czarno na białym wypisane w Konstytucji

że:

„Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku, wolnym
od przemocy, a obowiązkiem dorosłych
jest im to zapewnić”.

Zazwyczaj jest tak, że pracownicy szkoły nic nie

Jak powszechnie wiadomo, młody człowiek uczy się

robią, by pomóc ofierze przemocy na terenie placów-

poprzez naśladownictwo dorosłych. Roczne dziecko
usłyszy, że jego mama czy tata wydają z siebie dziwne

ki szkolnej. Nie widzą problemu lub też nie chcą go
widzieć. Młodzi agresorzy pozostają bezkarni, bo

Nie ma się czego bać!

dźwięki (słowa), więc zacznie robić to samo. Iden-

dyrekcja nie chce rozgłosu. Ofiary pozostają z tym

Apeluję tu do ofiar przemocy w szkole. Moi

tycznie jest z agresywnym nastolatkiem. Widząc, że

problemem zupełnie same. Skutki przemocy, szcze-

drodzy, nie ma się czego bać! Wasza prośba o

jego starszy kolega bije młodszego i używa do wła-

gólnie psychicznej, nie wytrą się z ich pamięci. Może

pomoc na pewno nie zostanie bez odzewu! Nie

snych pięści, pójdzie w jego ślady. Zacznie przynosić

uda się takiej osobie zapomnieć, ale nie na długo.

pozwólcie, by Wasi oprawcy bezkarnie chodzili

do szkoły kije, pałki i za ich pomocą będzie się znęcał

Prędzej czy później te wspomnienia wrócą, lecz niko-

nad młodszymi.

go nie będzie to obchodzić, bo cała szkoła szybko

po szkolnym korytarzu! Jeśli zobaczą, że nikt nie
reaguje na zło, które oni popełniają, będą się

zapomni o sprawie.

nakręcać dalej i znęcać się nad innymi ofiarami!

Agresja sposobem na szkolną nudę

Nie milczcie, jeśli dzieje się Wam krzywda! Nie

Niemy krzyk

bądźcie też obojętni na krzywdę Waszej koleżan-

uczyć. Jednak są tacy, którzy uczyć się nie chcą, a

Często jednak nikt w szkole nie wie, że komuś z I czy

ki czy kolegi! Zgłaszajcie tego typu problemy

szkoła staje się dla nich miejscem śmiertelnej nudy.

II klasy dzieje się krzywda. Jest tak dlatego, że ofiary

nauczycielom lub rodzicom, a oni na pewną

Żeby jakoś ten czas sobie wypełnić, znęcają się nad

przemocy milczą. Nie mówią nikomu o swoim pro-

zajmą się Waszymi oprawcami. Chcecie żyć w

innymi. Jeszcze w dodatku sprawia im radość, że

blemie, bo boją się zemsty lub po prostu nie chcą

zadali komuś ból fizyczny czy psychiczny.

wyjść na „kabli”. W takiej sytuacji nie można winić

bezpiecznej szkole? Jeśli tak, to czas przerwać
zmowę milczenia.

szkoły, że ta nic nie robi. Jak może coś zrobić, skoro

Monika Kamińska

Po co uczeń przychodzi do szkoły? Po to, żeby się

ofiara przemocy milczy jak zaklęta? Mimo wszystko
osoby szykanowane w szkole bardzo często krzyczą:
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KRZYŻÓWKA
1
2
3
4
5
6
7
1.Symbol danego miasta.
2. Ranga wojskowa Józefa Piłsudskiego
3. …. Kolejowa MOSKWA-BERLIN
4. Serial Telewizji Polskiej emitowany w programie pierwszym, którego zdjęcia odbywają się w Okuniewie.
5. 11 listopada 1918r odzyskaliśmy …..
6. Po siódemce
7. Nazwisko polskiej wokalistki pochodzącej z Sulejówka
Hasło z poprzedniego numeru to: SULEJÓWEK

Prace naszych uczniów
Kubizm – kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie
i rzeźbie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku.
Prekursorami kubizmu byli Pablo Picasso i Georges
Braque. Po raz pierwszy określenia kubizm użył krytyk sztuki
Louis Vauxcelles. W języku francuskim brzmi ono cubisme i pochodzi od łacińskiego słowa cubus, co oznacza kostka lub sześcian . Ten termin przyjął się i szybko wszedł do powszechnego
użytku, jednak twórcy tego kierunku długo unikali jego stosowania.
Picasso i Braque zaczęli pracować razem, tworząc podstawy kubizmu analitycznego, a następnie kubizmu syntetycznego
(od roku 1912). W kubizmie syntetycznym w obrazach pojawiały
się wklejane kawałki gazet, tapet czy kolorowych kawałków papieru, a także trójwymiarowe formy wbudowywane w płaszczyznę obrazu.

Milena Rybarczyk

W całej historii malarstwa nie było innego tak intensywnego zerwania z osiągnięciami sztuki, jak to dokonane przez
kubistów. Przede wszystkim, do tej pory malarstwo miało iluzorycznie odzwierciedlać rzeczywistość – wywoływać na płótnie
wrażenie “jak żywej” natury. Kubistom zaś zależało na zdefiniowaniu rzeczywistości, wydobyciu “stereometrycznej struktury
przedmiotów”. Aby to osiągnąć, stosowali geometryzację, syntezę i odrzucenie perspektywy.
Małgorzata Matera
Źródło http://pl.wikipedia.org/wiki/Kubizm
Prace powstały na lekcjach plastyki pod opieką p. M. 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, A. Teodorski
Opiekunami pisma są: p. D. Stępień, p. R. Szczecińska.

