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 O planac h i pr zyszło ści
Sulejówka w rozmowie z
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Fryderyk Chopin urodził się
w 1810 roku w Żelazowej
Woli. Był on synem spolonizowanego Francuza, uczestnika Powstania Kościuszkowskiego. Talent muzyczny
małego Frycka objawił się
bardzo wcześnie. Uchodził
za tak zwane cudowne dziecko.
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Fryderyk Chopin, portret pędzla Leona Wyczółkowskiego.
Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej ogłosił rok 2010
Rokiem Fryderyka Chopina. Kim był ten romantyczny artysta? I co powinniśmy wiedzieć o tym
znakomitym muzyku?

Mając 6 lat dobrze grał na
fortepianie, a rok później
zaczął komponować. Urodzony na wsi i na wsi spędzający każde chwile poznał
wiele tradycyjnych melodii
ludowych Mazowsza, Kujaw, Wielkopolski i Lubelszczyzny. W dzieciństwie był
nimi zauroczony. W swojej
muzyce stworzył indywidualny styl, łączący narodowe
i ludowe tradycje muzyki
polskiej połączonej ze zdo-

byczami muzyki romantyzmu.
Ale w muzyce Chopina jest
coś więcej poza echami ludowych pieśni. Jej dźwięki oddają szczególną atmosferę polskiej wsi — wyczarowują
w naszej wyobraźni rozległe,
zielone i złote pola, wysmukłe
— topole i pochylone nad
wodą wierzby płaczące. Bez
tego wszystkiego nie byłoby
Chopina. Ale tylko jego geniusz mógł zakląć to wszystko
w dźwięki i poddać całemu
światu. Chopin komponował
głównie krótkie utwory fortepianowe. Najbardziej znane
spośród nich są mazurki
i polonezy, nawet nazwą
związane są z naszym krajem.
Ciąg dalszy na stronie 5
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1. Ilu radnych jest w
naszej gminie? Jakie
zadania realizują radni?
W naszej gminie jest 15
radnych. Ich kompetencje są
określone w Statucie Miasta
Sulejówka. Radni są zobowiązani do obecności na każdej
sesji, powinni znać bieżące
potrzeby mieszkańców i organizować regularne spotkania
z obywatelami.
W naszym Urzędzie Miasta dyżury radnych odbywają
się w każdy poniedziałek
w godzinach od 1700 do 1800
w pokoju nr 9.
2. Panie Burmistrzu,
wiemy, że spoczywa na Panu
ogromna odpowiedzialność.
Nad czym Pan szczególnie
czuwa ?
Burmistrz miasta jest
organem
zarządzającym
i jest odpowiedzialny za wszelkie działania, które odbywają

się
w
mieście.
W szczególności do Burmistrza należy:
 Pełnienie funkcji organu
wykonawczego;
 Kierowanie
pracami
Urzędu;
 Reprezentowanie Urzędu
na zewnątrz;
 Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu oraz kierowników
jednostek organizacyjnych;
 Powołanie
zastępcy
Burmistrza;
 Zatrudnianie, ustalanie
wynagrodzeń i zwolnień
pracowników;
 Podejmowanie decyzji
w sprawie nagród i kar;
 Udzielanie odpowiedzi





na interpelacje i zapytania
radnych;
Rozpatrywania
skarg
i wniosków;
Ogłoszenie uchwały budżetowej
i
sprawozdania
z jej wykonania;
Informowanie
mieszkańców gmin o założenia projektu budżetu, kierunkach
polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
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3. Co udało się zrealizować w
2009 roku ?
Większość naszych inwestycji, jakie
mieliśmy zaplanowane udało się zrealizować, poza małymi wyjątkami.
Utwardzono szereg ulic np. Szekspira,
Przybyszewskiego. Wykonano rondo
u zbiegu ulic Głowackiego, Narutowicza, Wilsona i Solskiego. Zakończono
również
prace
z w i ą za n e
z ulicą Świętochowskiego i Okrzei.
Wybudowano nową przychodnie,
której koszt wyniósł około 5 100 000
zł. W mieście powstały nowe punkty
świetlne ul. Szklarniowa i Małego
Księcia, Kościuszki i Kasztanowej.
Rozpoczęto również budowę boisk
sportowych w parku Glinianki. Powodzeniem zakończyły się wakacyjne
remonty w szkołach. Wbudowano
także kamień z tablicą pamiątkową
o Marianie Jonkajtysie – aktorze, poecie, który w latach 1997-2000 mieszkał z rodziną w Sulejówku.
4. Dlaczego na terenie miasta jest
tak mało pojemników na odpady ?
Z przykrością muszę stwierdzić,
iż część mieszkańców nie umie korzystać poprawnie z pojemników, które
już są na terenie Sulejówka. Ludzie
wrzucają do nich po prostu wszystko,
nie segregując śmieci. Natomiast
w każdy wtorek na miejskim bazarze
w godzinach popołudniowych są podstawiane kontenery na odpady i wtedy mieszkańcy mogą wrzucać do nich
śmieci.
5. Jakie plany inwestycyjne macie

Państwo w stosunku do naszego
gimnazjum ?
W planach mamy wybudowanie boiska
do gry w piłkę plażową. Wymianę
drzwi we wszystkich pomieszczeniach
oraz zakup kolejnych tablic multimedialnych.
6. Sulejówek jest jednym z 44 miast
na Mazowszu ubiegających się
o dofinansowanie budowy zaplecza
pobytowo-treningowego na Mistrzostwa Euro 2012. Jakie ma to
znaczenie gospodarcze i społeczne
dla Sulejówka ?
Miasto gra o awans do ekstraklasy
i musi zwyciężyć. Graniczący bezpośrednio z Warszawą Sulejówek to doskonałe połączenia komunikacyjne
ze stolicą.
Od Stadionu Narodowego dzieli
go odległość, którą można pokonać
w ciągu 20 minut, samochodem lub
podmiejską SKM –ką czy pociągiem
Kolei Mazowieckich. Na lotnisko dostaniemy się z Sulejówka w ciągu 40 minut. Budowane obiekty sportowe
są bardzo nowoczesne i stanowić będą
część większego kompleksu sportowego w ramach Parku Glinianki. Mieszkańcy Sulejówka wierzą w zwycięstwo,
bo Sulejówek zasługuje na wszystko ,co najlepsze.
7. 13 czerwca 2010 roku zostanie
odsłonięty pomnik J. Piłsudskiego.
Kto objął honorowy patronat nad
budową ?
Pomnik Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego powstaje ze składek miesz-

kańców i nie tylko. Jego budowę patronuje m.in. Prezydent Polski Lech Kaczyński i Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski oraz wielu innych
mężów stanu, artystów czy ludzi nauki.
Takiego pomnika Marszałka, jaki
powstaje w Sulejówku, nie ma jeszcze
nigdzie w Polsce. Pomnik nie przedstawia bowiem majestatycznego Marszałka Piłsudskiego na koniu czy z szablą,
ale siedzącego na ławeczce ogrodowej
i wsłuchanych w jego opowieści, córek. Obok Marszałka pozostawiono
wolne miejsce, tak by każdy mógł
przysiąść. Pomnik zaprojektował i
wykonuje światowej sławy artysta
Karol Badyna z Krakowskiej ASP.
Serdecznie dziękujemy za wywiad
i życzymy wielu sukcesów w pracy
zawodowej i w życiu osobistym oraz
realizacji wszystkich marzeń dotyczących rozwoju naszego miasta.

Od lewej: Artur Teodorski, Marta Wieczorek, Justyna Rendaszka i Burmistrz
Sulejówka Waldemar Chachulski.

POEZJA NASZYCH UCZNIÓW
Jezu mały- malusieńki
Zwróć się do swej matuleńki
Niech owinie Cię pierzynką
Przyjdzie do nas wraz z pielgrzymką.
Z pasterzami, zwierzętami
Z każdym bożym tym stworzeniem
Co czekało na zbawienie

Bo w tę noc, tę jedyną
Dawno temu przyszedłeś na świat
dziecino
A w tą noc, w jej rocznicę
Na twą matkę dziewicę
Spadł dar w świecie jedyny
- Twoje narodziny

A na niebie…
Gwiazda Betlejemska
- Prowadzi wszystkich do Ciebie
A Ty w szopie słomianej
Naszą miłością jesteś ogrzany

Dwa tysiące lat… O Tobie pamiętamy
Dzięki tej tradycji wszyscy przetrwamy
Będziemy rozmawiać, pamiętać i
Cię kochać
Żadne z nas nie będzie szlochać
Bo zbawiciel znów się pojawi
A przed tym Anioł Pański się objawi
Joanna Bieńczak kl. Ia
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POGORZEL – WIEŚ Z PRAWDZIWĄ HISTORIĄ
Nazwa pochodzi od obszaru celowo wypalonej
puszczy pod zasiedlenie i wybudowanie traktu m. in. Warszawa – Włodawa. W języku staropolskim pogorzel znaczyła pożogę, pożar, zgliszcza. Tą wieś nazywano różnie –
Pogorzely, to z łaciny lub Pogorshel, to znów z języka niemieckiego.
W średniowieczu obszar wsi Pogorzel porastały
wielkie puszcze królewskie, co utrudniało ludności osiedlenie.
Dopiero po Unii Polsko – Litewskiej i włączeniu Mazowsza do
Korony sytuacja się zmieniła. Na początku było to skupisko
kilku gospodarstw rolnych. W XVII w. właścicielami zostali
Sienniccy. Wtedy również pojawiły się udokumentowane
wzmianki o Pogorzeli. W 1526 r. księżna Anna Mazowiecka
nadała pierwsze prawa miejskie do założenie miasta w tej okolicy. Tym miastem był Janów. Potem utworzono również parafię do której należała Pogorzel.
W początkach XVIII w. zmienili się właściciele.
Nowymi została rodzina Rudzieńskich. Przed 1740 r. Kazimierz Rudzieński wybudował w Pogorzeli dwór. Miał on być
siedzibą rodziny. Kazimierz był starostą chęcińskim, potem
wojewodą mazowieckim, a także pułkownikiem wojsk husarskich. Projektantem prawdopodobnie był Symeon Gaygier.
Pogorzel przechodziła z rąk do rąk. Następnymi właścicielami
byli m. in. Michał Rudzieński ( po śmierci rodziców ), Antoni
Rudzieński ( po śmierci ojca, Michała ), Michał Modzelewski
(1802 r. ), Stanisław Kraiński ( 1813r. ), rodzina Antoszewskich.

Na przełomie XIX i XX w. sytuacja chłopów się
poprawiła. Dostawali oni działki gruntu na własność. Pogorzel
szybko się rozrastała. Powstała m. in. szkoła, straż pożarna.
W czasie II wojny światowej odbyła się tu bardzo
ważna bitwa w dniach 28-29.07. 1944r. pod Pogorzelą spotkała się niemiecka I Dywizja Spadochronowo Pancerna
„Hermann Goering” z pancernymi sowieckimi jednostkami 8
Gwardyjskiego Korpusu Pancernego 2 Armii Pancernej. Zwyciężyli Sowieci niszcząc m. in. 40 czołgów wroga.
Artur

GIMNAZJALIŚCI Z SULEJÓWKA W WIELKPOLSCE
Dnia 1 grudnia 2009r. O godzinie 7.30
uczniowie zaangażowani w projekt,, Uczenie
się przez całe życie– Comenius”- Woda jako
źródło życia, stawili się na zbiórkę przed
naszym gimnazjum i wspólnie wyruszyliśmy
do Poznania. Na miejsce dojechaliśmy
ok.godz.15. Wszyscy byliśmy głodni, więc
obiad szybko zniknął nam z talerzy. Po posiłku wyruszyliśmy na Stary Rynek ( jest to
jeden z największych starych rynków
w Europie, uznawany za jeden najładniejszych w kraju). Zauroczył nas swoją atmosferą i pięknem, niestety musieliśmy szybko
wracać do schroniska młodzieżowego, gdzie
czekała na nas kolacja. Późnym wieczorem
odbyło się spotkanie i wspólne oglądanie
zdjęć, filmów oraz innych materiałów dotyczących projektu. Po zebraniu rozeszliśmy
się do swoich pokoi i (niekoniecznie) grzecznie poszliśmy spać.
W środę pierwszym punktem wycieczki
było zwiedzanie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie. Na nieszczęście pogoda nam
nie dopisywała. Wszystkim było zimno
i z trudem koncentrowaliśmy się na tym, co
mówił pan przewodnik. W muzeum znajdowały się zbiory, które możemy podzielić na
kategorie: chów i hodowla zwierząt, bartnictwo i pszczelarstwo, hodowla roślin i ogrod-

nictwo, chmielarstwo i wikliniarstwo,
transport wiejski i komunikacja, przetwórstwo i rolno-spożywczy, rzemiosło wiejskie, łowiectwo i rybactwo śródlądowe.
Jednak naszym celem było dowiedzieć się
jak najwięcej o wodzie, dlatego nasz informator pokazał nam fragment drewnianego wodociągu miejskiego, przemysłowe
urządzenia pompowe oraz gospodarstwo
folwarczne oraz zwykłą studnię.
Trochę zmarznięci udaliśmy się
do
Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń
Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu. Oglądaliśmy tam młyn napędzany turbiną i oglądaliśmy jego budowę. Pilot wycieczki ciekawie opowiadał o poszczególnych urządzeniach znajdujących się budynku i odkrywał
przed nami różne zakątki budowli.
Po zwiedzeniu szybko udaliśmy się do
naszego ośrodka na obiad. Nie zagrzaliśmy długo miejsca w naszych ciepłych
pokojach, ponieważ pojechaliśmy do jednego z najładniejszych centrów handlowych w Polsce, do Starego Browaru. Jest
to obiekt nadzwyczajnie ciekawy, gdzie w
sposób genialny połączono starą formę
architektury z nowym stylem. Wszystkich
zachwyciły budowle oraz dzieła sztuki,
które znajdują się na całej powierzchni
centrum. Z niechęcią wracaliśmy do auto-

karu, gdzie czekał na nas pan kierowca.
W czwartek ze smutnymi twarzami,
zeszliśmy na
śniadanie, ponieważ
za godzinę mieliśmy wracać do Sulejówka.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do
zamku w Kórniku, którego ostatnim właścicielem był Władysław Zamoyski. Gdy
poznaliśmy już historię jego rodu i komnat i fortecy, udaliśmy się na parking
i ruszyliśmy do domu. Podróż była męcząca , ale wszyscy wyprawę do Wielkopolski
wspominamy mile. Gdybyśmy choć jeszcze jeden dzień mogli pobyć w Poznaniu…..
Joanna Kotara
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PRAWIE JAK PTAK
Był piękny, wakacyjny dzień. Sławek jak
zwykle siedział sam w kuchni i jadł śniadanie. Kątem oka spoglądał na podwórko,
gdzie zebrało się stado gołębi. Widząc je,
poczuł wielką radość w sercu. Gdyby nie
Rudy i jego paczka, z pewnością wybiegłby
z domu, aby podziwiać ulubione ptaki.
Nieoczekiwanie do kuchni weszła mama
i zapytała:
- Na co się tak patrzysz?
Na ptaki– odpowiedział chłopiec
- A ty znowu o nich. Co takiego widzisz
w tych gołębiach? - zapytała po raz kolejny
- Już ci mówiłem. Ja po prostu chciałbym
być taki jak one.
-Coś mi wspominałeś. Ale nadal cię nie
rozumiem. Być ptakiem? I umieć latać?
Żaden chłopiec w twoim wieku, o tym nie
marzy– wytłumaczyła mu mama
-Ale ja marzę. I …- przerwał jakby zabrakło
mu słów– i myślę, że prędzej czy później
moje marzenia się spełnią.– dokończył
wahając się, czy dobrze ujął swoje myśli

to, zeszła na dół do swojego męża, który tym
razem nie mógł znaleźć krawatu
Sławek znowu został sam. Nadal patrzył
się przez okno i śledził każdy ruch ptaków.
Rozmyślał, jak spędzić dzisiejszy dzień. Czytając książkę o ptakach, a może obejrzeć film
przyrodniczy. ,,Nie — powiedział sam do siebie– dzisiejszy dzień musi być wyjątkowy”.
Około południa do pokoju Sławka weszła
mama.
-Rozmawiałam rano z twoim ojcem– oznajmiła
-Ale o czym?
-O twoich marzeniach.
-Tak?- zapytał nieco zaskoczony chłopiec.
Wiedział, że rodzice rzadko rozmawiają
o nim, szczególnie rano.
-Sądzę, że można rozwiązać twój problem.
-Ale w jaki sposób?- domagał się odpowiedzi
-Nauczysz się latać na paralotni pod okiem
instruktora.

-To przecież nierealne.– zaprzeczyła mama

-Ale…- nie dokończył zdania. Teraz stał jak
słup i patrzył się na mamę.

-Mógłbym w przyszłości zostać ornitologiem– powiedział dumnie

-Pojedziesz razem z tatą.

Zbliżała się godzina 17:00. Mama Sławka czekała z niecierpliwością na syna. Kiedy
usłyszała dzwonek, od razu pobiegła
do drzwi. Sławek wbiegł do domu i zaczął
opowiadać z podekscytowaniem.
-Mamo, ale było fajnie! Instruktor powiedział, że dobrze mi poszło. Przez pierwsze
kilka lekcji będę z nim latać, ale później, jak
nabiorę doświadczenia, spróbuję sam.
-Och, to świetnie. Chodź, opowiesz mi
wszystko przy obiedzie….
Ten dzień dla Sławka był niezwykły i
z pewnością na długo pozostanie w jego
pamięci. Chociaż nie został ptakiem, to
jednak mógł latać jak te gołębie na podwórku. Ale dla niego najważniejsze są wspólnie
spędzone chwile z tatą.
Karolina

Super!- wreszcie wydusił z siebie jakieś słowo
Cieszę się, że masz takie plany– rzekłszy

WAKACYJNA MIŁOŚĆ CZ.5
W

ostatnim

Ale dzisiaj lepiej nie dręczmy go. Sama widzia-

dziewczyną, którą uratował i dlatego przyszłam

momencie

łaś, jest przemoczony do suchej nitki. Na pewno

mu podziękować.

zawahaliśmy

nie chciałby rozmawiać z nami w takim stanie,

-Są inne sposoby- odezwał się Kuba.- Możliwe,

się.

Pogoda

chociażby ze względu na to, że czułby się nie-

że spotkasz go gdzieś po drodze. Być może na

nie

by ła

zręcznie. Ty z pewnością też.

plaży, albo gdzieś w pobliżu ośrodka. Ale nie

-Masz rację- przyznałam.- Chodźmy już do poko-

zamartwiaj się tym, wszystko będzie dobrze.

ju.

A teraz idź już spać, nie przejmuj się niczym.

odpowiednia
na to, aby zatrzymywać kogokolwiek w taką
ulewę, tym bardziej tak wyjątkową osobę, która

Po chwili moja przyjaciółka zrobiła mi zdjęcie

uratowała mi życie. Jednak nie mogliśmy tak

i udowodniła mi, jak „pięknie” wyglądam. Obie

Jest już strasznie późno.
Łatwo mu powiedzieć. Jestem już tak

po prostu odpuścić, także zmieniliśmy nieco

zaśmiałyśmy się do łez, z trudem wchodząc na

blisko celu. Byłam tak podekscytowana, że nie

nasz plan działania.

schody do naszego pokoju:

mogłam zasnąć. Moi

Cała nasza piątka podążyła za chłopaka-

- Koniec już tych śmiechów chichów- powiedzia-

smacznie spali, a ja wciąż cierpiałam ...

mi. By nie zejść z tropu niezbędne były infor-

łam poważnie.-Teraz mamy poważniejsze rzeczy

Postanowiłam wyjść na balkon i popatrzeć na

macje o miejscu zakwaterowania mego boha-

na głowie ,a mianowicie jutrzejszy dzień, a do-

gwiazdy. Może coś wymyślę...

tera. Gdy wreszcie nasza pierwsza misja zo-

kładniej naszą drugą misję.

Założyłam szlafrok i cichutko tam podreptałam.

stała wykonana, wszyscy rozdziawili szeroko

-Eh, Ola, jesteś strasznie niecierpliwa- jęknęła

Gwiazdy nie podarowały mi żadnego pomysłu.

buzie ze zdziwienia. Okazało się, że chłopak,

Magda.- Przecież już wszystko jest na dobrej

Już chciałam wracać do łóżka, kiedy dostrze-

którego tak szukałam

był w zasięgu mego

przyjaciele już dawno

drodze. Na pewno poradzisz sobie z tą rozmową.

głam, że na balkonie obok jest jakiś chłopak,

otoczenia.

Podziękujesz mu i na tym koniec misji.

który cicho śpiewa miłosne piosnki.

-Wreszcie mogę spokojnie spać po nocach-

-Ale nawet nie wiem, w jaki sposób mam do

odetchnęłam z ulgą.

niego podejść, przecież nie zapukam do jego

-Cieszymy się- uśmiechnęła się do mnie Zuza.-

pokoju i oznajmię mu, że jestem tą właśnie

Dorota
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Szkolna wigilia

Dnia 22 grudnia 2009r. na sali
gimnastycznej naszej szkoły odbyło
się wspólne kolędowanie. Wzięli
w nim udział uczniowie, dyrekcja,

nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły.
Ton nadawał chór złożony z
uczniów klas: IIId, IIIb,
IIIc, IIIe
Przepiękne polskie kolędy
w wykonaniu naszych koleżanek i kolegów
wprowadziły nas w świąteczny nastrój. Chórowi
akompaniował zespół muzyczny w składzie:
Magdalena Kałużyńska IIIb - flet,
Ola Domańska IIIb - klawisze,
Marcin Turlej IIId - gitara,
Olek Balcerek IIIb- gitara basowa.
Po odśpiewaniu 6 kolęd pani Dyrektor Bożena Dec oraz ksiądz Wojciech złożyli świąteczne życzenia
całej uczniowskiej społeczności.
Wśród nocnej ciszy w wykonaniu
Magdy, Oli, Marcina i Olka
Tego dnia również odbywały się
wigilie klasowe, podczas których
uczniowie spotykali się z wychowawcami, aby podzielić się opłatkiem oraz spożyć wigilijne potrawy.

Biały kruchy opłatek łączy nas
wszystkich...

SPORTOWE FERIE
Już niedługo rozpoczną się ferie zimowe. Za
oknem śnieg, mróz, słońce rozbłyskuje
kryształki białego puchu. Taki krajobraz jest
wymarzony dla zwolenników sportów zimowych. Jaki sport dla siebie wybrać? Jakie
miejsce jest najdogodniejsze do uprawiania
sportów zimowych? Przeczytaj poniżej...

Jeśli zamierzamy spędzić tegoroczne ferie
w kraju, polecam pojechać do Zakopanego
zwanego polską stolicą sportów zimowych.
Najczęściej spotykanymi sportami uprawianymi zimą jest jazda na nartach, na biegówkach czy snowboarding . Reszta sportów nie
jest spotykana na co dzień, chociaż oglądanie
ich w telewizji lub na zawodach jest popularne. Do takich należą m.in..: skoki narciarskie,
saneczkarstwo, bobsleje, jazda figurowa na

lodzie, short
track, hokej,
jazda szybka
na lodzie. Od
niedawna
coraz bardziej
popularne
stają się bojer,
curling, a biathlon to częsty temat omawiany
przez widzów transmisji sportowych
Narciarstwo biegowe– jest od dłuższego czasu
coraz bardziej popularne wśród wielu entuzjastów sportów zimowych. Warto podkreślić, że
cały czas ich grono się powiększa. Nic w tym
dziwnego, gdyż sport ten można uprawiać
praktycznie wszędzie. Prawie każde miejsce
pokryte śniegiem nadaje się na tego typu
aktywność.
Dobór sprzętu do narciarstwa biegowego jest
również niezmiernie istotny. Wybierając narty
szersze, lekko okantowe zyskujemy dzięki nim
stabilniejszą postawę na śniegu.
Curling– jest całkiem nowym stylem narciarskim. Jest znacznie łatwiejszy i ze względu na
możliwości, jakie daje mniej doświadczonym,
atrakcyjniejszy. Mamy tu do czynienia z całkiem nową generacją nart.

Łyżwiarstwo szybkie–
jest niezwykle interesującym
sportem.
Przy tym bardzo widowiskowym, tak ze
względu na szybkość
jaki i rywalizację.
Zawody odbywają się na lodowisku o owalnym
kształcie podzielonym na dwa tory. Zawodnicy
zawsze poruszają się w przeciwną stronę do
ruchu wskazówek zegara.
Snowboarding- niezwykle ekstremalny sport
polegający głównie na desce snowboardowej,
czasami skokach i różnych ewolucjach.
Saneczkarstwo- lub inaczej sport saneczkowy –
jedna z dyscyplin zaliczanych do sportów zimowych… Wyścigi na sankach
sportowych są rozgrywane na
torach sztucznych lub naturalnych, w konkurencji kobiet
(jedynka) i mężczyzn (dwójka).
O zwycięstwie decyduje łączny
czas przejazdów, tzw. ślizgów.
Karolina
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NASZA MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU
W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie naszej szkoły przystąpili do programu
edukacyjno — kulturalnego
„Młodzież w działaniu”. W
ramach projektu zatytułowanego „Zapach powietrza”
uczniowie naszego gimnazjum
i młodzież z Ukrainy współpracuje i realizuje liczne zadania. Niektóre z nich to:
•opracowanie karty obserwacji i znaków graficznych odpowiadających różnym zapachom powietrza,
•wycieczka do wytwórni perfum i rozmowy ze specjalistami,
•wyznaczenie punktów obserwacji w obrębie Sulejówka i
Rivnego oraz wymiana pomysłami ze stroną ukraińską za

słami ze stroną ukraińską za pomocą poczty elektronicznej,
• wyjazd do miejsca o nieskażonej przyrodzie np. wycieczka do
Puszczy Kampinoskiej,
• spotkanie z rzecznikiem Ministerstwa Ochrony Środowiska w
celu zdobycia wiedzy na temat
przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska,
Jest to projekt o tematyce
ekologicznej. Celem działań w
ramach projektu jest ustalenie,
jaka jest jakość powietrza w naszych miastach i jak wpływa ona
na samopoczucie nasze i innych
mieszkańców.
Czas trwania projektu wynosi
240 dni. W ramach projektu

uczniowie prowadzą działania
praktyczne polegające na obserwacji stanu powietrza w
obydwu miasta. Zaplanowane
są wizyty młodzieży w miejscach o intensywnych zapachach – wytwórnia perfum i
drogeriach.
Na zakończenie i porównanie
obserwacji jakości powietrza w
Rivne i Sulejówku planowany
jest wyjazd naszego zespołu na
Ukrainę w dniach 16-25 maja

2010r.

KOLĘDOWE SERCE MAZOWSZA
W dniu 8 stycznia 2010r. w Sulejówku w Szkole Podstawowej nr
3 im. J. Piłsudskiego przy ul. Głowackiego odbył się miejski konkurs kolędowy „Kolędowe Serce
Mazowsza”. Festiwal adresowany był do wszystkich mieszkańców Sulejówka, a przesłuchanie konkursowe odbywało się w
następujących kategoriach:

Szkoły podstawowe kl. I-III

Szkoły podstawowe IV– VI

Gimnazja

Szkoły średnie, Rodziny i
Dorośli

Chóry
Z naszej szkoły wzięli
udział Magdalena Kałużyńska

(flet), Aleksandra Domańska
(pianino), Marcin Turlej
(gitara), Aleksander Balcerek
(basowa), wraz w składzie:
Sylwia Pazio, Sylwia Walewska, Monika Łuszczewska,
Katarzyna Górczyńska, Wioletta Krzaczkowska, Anna
Kleszcz, Joanna Bieńczak,
Olga Linek, Kuba Gąsior.
Zaśpiewali kolędę "Gdy się
Chrystus rodzi”, "Przybieżeli
do Betlejem... " i wywalczyli trzecie miejsce. Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów!

Kolędy i pastorałki w wykonaniu dzieci i
młodzieży Sulejówka
Redakcja
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PROSTO Z KINA ...
,, Trzeba ratować tonącego, nawet jeśli
nie umie się pływać…”
I.Sendlerowa
Dnia 08.12.2009r. Klasy 1b, 1c,
1d, 2d, 2e pojechały na wycieczkę do
kina Femina w Warszawie.
Seans rozpoczął się około godziny
9.15. Film oparty na książce Anny
Mieszkowskiej ,, Matka dzieci Holocaustu”, opowiada o działalności Ireny Sendlerowej. Podczas II wojny światowej
razem ze swoimi przyjaciółmi narażała
życie, aby ratować żydowskie dzieci
z warszawskiego getta. Trafiały one
później do kościołów lub klasztorów,
czasem zdarzało się, że opiekowały się
nimi polskie rodziny. Nasza bohaterka
zapisywała nazwisko każdego dziecka
na kartkach i wkładała do słoika prze-

chowanego w domu, mając nadzieję, że
w przyszłości odnajdą swoich rodziców.
Jednak tajemnice Ireny wychodzą na jaw
i tym samym zostaje aresztowana przez
gestapo. W więzieniu nieraz poczuwa
smak cierpienia i bólu. Kiedy nadchodzi
czas egzekucji, cudem unika śmierci,
a wyrok zostaje wykonany tylko „na papierze”.

szewska. Reżyserem i scenarzystą filmu jest John Kent Harrison, a muzykę
skomponował Jan Kaczmarek, nadając
opowieści zachwycający i wzruszający
wyraz.
Karolina

W ostatniej części filmu Irena wyjeżdża
razem z narzeczonym Stefanem na wieś
i zmienia swoje nazwisko.
Uważam, iż film ,,Dzieci Ireny Sendlerowej” jest bardzo ciekawy i z całą pewnością wzruszający. Główną bohaterkę zagrała doskonała aktorka Anna Paquing,
a w pozostałych rolach wystąpili m.in..
Fiona Glascott, Rebecca Windheim, Danny Webb, Danuta Stenka oraz Maja Osta-

NIEBANALNY ŻYCIORYS
Pomnik Fryderyka Chopina znajduję
się w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
Pierwotnie stanął na płaskowyżu skarpy w 1926 roku wykonany przez Wacława Szymanowskiego. Podczas niemieckiej okupacji został zniszczony
przez hitlerowców. Na nowo zrekonstruowany w 1958.

Jego dzieła noszą wyraźne piętno jego osobowości— po
prostu trudno ich nie rozpoznać.
Chopin wniósł nowe wartości do
muzyki światowej. Wywarł istotny
wpływ na twórczość wielu znakomitych kompozytorów, takich jak
Liszt, Wagner, Brahms, Debussy,
Czajkowski, Grieg, Rachmaninow.
Wcześnie zaczęto zdawać
sobie sprawę z ponadnarodowej
rangi talentu Chopina. Kiedy w
1830 roku opuszczał
- jak się
okazało na zawsze - Polskę, jego
nauczyciel Józef Elsner miał mu
powiedzieć: „Warszawa dla ciebie
za mała !”
Po klęsce Powstania Listopadowego Chopin postanowił

nie wracać do kraju, odrzucając
z pobudek patriotycznych ofiarowane mu stanowisko nadwornego pianisty carskiego. Chopin był niezrównanym pianistą wirtuozem.
W całej Europie przyjmowano z
entuzjazmem jego koncerty, szybko
też zyskał światowy rozgłos. Wielki
kompozytor niemiecki Robert
Schumann w recenzji koncertu
Choina napisał: „ Kapelusze
z głów, panowie. To geniusz!”.
Fryderyk Choin to także twórca
niebywałych listów, które stanowią

korespondencji romantycznego artysty. Kompozytor korespondował
z pisarka George Sand, z Delfina Potocką, z rodziną Wodzińskich i ich
córką Grzymały Marią — kochaną
przez Chopina.
Znane są także listy Chopina do przyjaciół : Tytusa Wojciechowskiego, Ludwika Fontany i Wojciecha Listy Chopina są dokumentem
biograficznym —bez tych listów niewiele dałoby się powiedzieć o życiu
Chopina. Zarazem poświadcza, że
biografia ta realizowała się jako istnienia artysty.
Chopin występował we Francji, w Niemczech, w Czechach,
w Austrii, w Anglii i w Szkocji.
Zmarł przedwcześnie,
17 października 1849 roku w Paryżu;
liczył wtedy niespełna czterdzieści
lat. Pochowany został na sławnym
cmentarzu paryskim Pere — Lachaise, jego serce zaś — zgonie z jego
wolą – przewieziono do kraju znajduje się w kościele św. Krzyża w Warszawie w środkowym filarze po lewej
stronie głównej nawy kościoła.
Redakcja

KRZYŻÓWKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Duże miasto nad Morzem Bałtyckim
2. Ojczysta, bardzo ważna.
3. Środek transportu i miasto
4. Zamienił … siekierkę na kijek.
5. Najcieplejszy miesiąc w roku
6. Bywa słodka.
7. Idzie … kuj buty
8. Do zjeżdżania po stoku.
Hasło z poprzedniego numeru Okuniew

7.
8.

PEJZAŻ
ZIMOWY

iemak
Martyna Z

Jaku
bU
rbań

ski

Pismo redagują uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku:
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