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Naszym zdaniem….
Redakcja gazetki zaprasza
wszystkich uczniów lubiących pisać, przelewać swoje myśli na papier i obserwować otaczający nas
świat do współpracy. Zajęcia koła redakcyjnego odbywają się w każdy
poniedziałek w godz.
14:25 –15:25 w sali nr 14

Wakacje… Dlaczego tak szybko się skończyły? Pewnie każdy z nas zadaje
sobie to pytanie. Ale gdyby nie było szkoły to nie byłoby też wakacji :-)
Myślimy, że szkoła ma wiele zalet, choć na razie widzimy jej wady. Nie lubimy codziennego rannego wstawania, nie przepadamy za odrabianiem lekcji i
sprawdzaniem wiedzy w postaci kartkówek i sprawdzianów.

W pierwszym numerze naszej gazetki chcielibyśmy życzyć Wam, drodzy Uczniowie samych sukcesów
w nauce oraz jak najlepszych wyników z egzaminu gimnazjalnego.
Redakcja
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W bieżącym roku
szkolnym do naszego gimnazjum uczęszcza 335
uczniów w 14 oddziałach
klasowych. Kadra pedagogiczna liczy 31 nauczycieli.
Pracują tutaj również 4
osoby na stanowiskach
administracyjnych oraz 12
osób personelu obsługi.
Podczas wakacji
wymieniono instalację
grzewczą w naszej szkole.
Ten remont pociągnął za
sobą wiele korzyści, odmalowano wiele klas i korytarzy , wymieniono podłogi
w dwóch salach.
W planach mamy
wymianę drzwi do pracowni lekcyjnych, wymianę
podłogi na korytarzach,
odnowienie schodów
i barierek, zakup szafek dla

uczniów, systematyczną
wymianę stolików i krzeseł
uczniowskich. Staramy się
wyposażać szkołę w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który uatrakcyjnia
naukę. Zakupiono już
5 tablic interaktywnych
z dodatkowym wyposażeniem, w tym jedną przenośną.

W roku szkolnym
2009/10 w naszym gimnazjum klasy pierwsze uczą
się języka francuskiego.
Od września zamiast sklepiku szkolnego wprowadzono automaty, w których można zakupić napoje i słodycze.
Hubert
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Wywiad z Panią Magdaleną Wojtecką, nauczycielem geografii w
Gimnazjum nr 2 w Sulejówku.
1. Jest Pani nauczycielką w naszym gimnazjum. Dlaczego geografia, a nie historia?
Jako uczennica interesowałam się
bardziej historią, a może raczej pewnymi jej fragmentami – np. w historii
Polski niezmiernie bliski mi jest okres
II Wojny Światowej. Ostatecznie jednak zwyciężyła geografia ze względu
na jej interdyscyplinarność. Utożsamiam się z powiedzeniem
E. Kanta: „Nic tak nie rozświetla
umysłu jak właśnie geografia”.
2. Czy oprócz geografii może Pani uczyć
czegoś innego?
Drugim przedmiotem do którego
nauczania posiadam kwalifikacje jest
język angielski.

przedmiotem?
Obawiam się, że niewiele. Wciąż na
lekcjach brak mi czasu na realizację
obowiązkowego materiału. Wiele
tematów najpiękniej byłoby przeprowadzić w terenie, w Polsce, w Europie, gdzieś po prostu, ale to niemożliwe.
5. Jakie ma Pani pasje?
Uwielbiam podróże – „te małe i duże”. Każdą wolną chwilę wykorzystuje na czytanie. Z niecierpliwością
zawsze oczekuję ferii zimowych i
śniegu, bo lubię jeździć na nartach.
Moją pasją jest też język angielski i
zgłębianie jego tajników.
6. Jak gospodaruje Pani swój wolny czas?
Najczęściej spędzam go z rodziną, na
wspólnych spacerach lub wyjazdach.

3. Czy w Pani rodzinie jako pierwsza zdecydowała się Pani na pracę w zawodzie
nauczyciela?
Nie. Jestem druga po siostrze – również nauczycielce geografii. Nauczycielką, obecnie emerytowaną, jest mama mojego męża. W rodzinie więc nie
jestem jedyna.
4. Co Pani robi aby zainteresować uczniów

7. A teraz zadamy Pani kilka krótkich
pytań…
- ulubiona książka?
Jest ich wiele i naprawdę przeróżne
od „Muminków” T. Jansson przez
prozę P. Coelho po „Trylogię Sapkowskiego, z którą spędziłam tegoroczny urlop.
- ulubiony wykonawca

STING
- ulubiona piosenka
„Nothing Else Matters” ballada
zespołu „Metallica”
-ulubiony film
„Jasminum” J.J Kolskiego.
8. Niedawno skończyły się wakacje.
Czy mogłaby Pani opowiedzieć jak
spędziła Pani swój urlop?
Leniwie i słonecznie.
9. Czy jest Pani usatysfakcjonowana ze
swojej pracy?
Tak, wiele satysfakcji daje mi nauczanie obu przedmiotów.
Dziękujemy Pani za rozmowę i życzymy sukcesów w życiu zawodowym i
prywatnym
Wywiad przeprowadziły: Justyna Rendaszka i Marta Wieczorek.

Tajemnicze ruiny
Każdy przejeżdżając lub
będąc w niedalekim Okuniewie
zauważył pośród drzew ruiny dworu, które nawet dziś budzą w nas
zastanowienie o historii tego miejsca. Są to ruiny klasycystycznego
dworu z początku XIX wieku, zbudowanego dla rodziny Łubieńskich
i zamieszkiwanego przez kolejnych właścicieli Okuniewa.
Z opisów i wspomnień
mieszkańców wiadomo, iż dwór
ten utrzymywany był bardzo dobrze, a wokół niego rosły dęby,
jesiony i modrzewie. U podnóża

dworu znajdowały się dwa stawy z
ptactwem wodnym i porostami.
Zimą jeżdżono po nich na łyżwach.
W latach międzywojennych oraz
po II wojnie światowej w pałacu
znajdował się urząd gminy oraz
szkoła. Z opowieści byłych
uczniów wynika, iż sale dworu były
bardzo przestrzenne i wysokie. Na
ścianach znajdowały się freski
przedstawiające ważne wydarzenia z historii Polski.
W okresie PRL niestety
nie zadbano o zachowanie pamiątek, tak cennych dla naszej kultury.

Dlatego też dziś ruiny pozostały jedynie wspomnieniem świetności tego
budynku i intrygującym, miejscem, o
którym można snuć przeróżne historie.
Justyna

2009/10 NUMER 1 (WRZESIEŃ)

STR. 3

Wycieczka po niezwykłym pałacu
Pewnego pięknego lipcowego
dnia wybrałam się z moim bratem
na wycieczkę do Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim. Z informacji do których dotarłam, wynika, że
był to kiedyś pałac państwa Dernałowiczów.
Gdy dojechaliśmy na miejsce,
ujrzeliśmy wspaniałą, klasycystyczną
budowlę. Nieopodal budynku natknęliśmy się na park, oraz amfiteatr. Po wejściu do wnętrza zobaczyliśmy piękne
freski na suficie, przedstawiające sceny
biblijne. Ściany zdobione były jakby
złotem, a żyrandole odzwierciedlały
XIX- wieczny gust i styl. Na piętro budynku prowadziły marmurowe, pokryte
czerwonym dywanem, szerokie schody.
Rzeczą, która najbardziej przykuła moją
uwagę, były portrety poprzednich właścicieli wiszące na ścianie wzdłuż schodów. Ramy tychże obrazów niemalże
ociekały złotem. Wszystko było w stanie
nienaruszonym, jakby ktoś cały czas
pielęgnował te dzieła malarskie. Wystrój
wnętrza cieszył oko zwiedzającego –

kolorowe, wzorzyste dywany zdobiły
podłogi w pałacu, a ciemne zasłony
w oknach dodawały wnętrzu tajemniczości i majestatu. Przyznam, że przez
chwilę poczułam się, jakbym cofnęła
się w czasie i znalazła kilka wieków
wstecz, w okresie największej świetności tegoż pałacu, który teraz służy za
Miejski Dom Kultury.
Wchodząc po schodach,
spojrzałam na portret jednego z dawnych właścicieli pałacu - Stanisława
Warszyckiego. Wpatrywałam się
w niego, jak zahipnotyzowana, po
czym „odpłynęłam”, czyli myślami
powędrowałam w czasy, kiedy pałac
był zamieszkany przez rodzinę Dernałowiczów. Wyobraziłam siebie w eleganckiej, chabrowej sukni, noszonej
wtedy przez kobiety. W swoich marzeniach byłam właścicielką budynku
i organizowałam karnawałowy bal.
Z odrętwienia umysłowego wyrwał
mnie mój brat, szturchając mnie niemiłosiernie. Byłam tak wściekła, że nie
odzywałam się do niego przez resztę

naszego pobytu w pałacyku. Przestałam
się złościć dopiero wtedy, kiedy w żartach powiedział, że wracam na piechotę
do domu. Jakoś nie uśmiechało mi się to
i musiałam swoją złość na Marcina
odłożyć na inną okazję.
Lecz wszystko, co dobre, szybko się kończy. Równie szybko dobiegła
końca nasza wycieczka. Nim się obejrzeliśmy, musieliśmy wracać do domu.
Z bólem serca opuszczałam to miejsce,
lecz obiecałam sobie w duchu: „kiedyś
jeszcze tu wrócę”. Zrobię wszystko, by
wprowadzić tę myśl w życie, bo Dom
Kultury w Mińsku Mazowieckim jest
z pewnością tego wart.
Monika Kamińska

Bitewny wrzesień ’39 na terenie powiatu mińskiego

1 września 1939 roku to dla
wszystkich Polaków pamiętna data, życie
mieszkańców z nadwiślanego kraju zmieniło
się radykalnie. Już przed wojną został podpisany wyrok, który oznaczał rozbiór Polski, a
więc oprócz hitlerowskich Niemiec swój „nóż
w plecy” 17.09.1939 r. wbił w Polskę Związek
Radziecki. Ale rodacy nie poddawali się i to
właśnie wrzesień ’39 był przykładem heroicznej walki..
Walki na terenie powiatu mińskiego zaczęły
się po 10 września,. Właśnie w tym dniu
Niemcy coraz bardziej zaciskali pierścień
wokół polskiej armii. niemiecka armia wspierana była przez artylerie i lotnictwo. 11 września przyszły rozkazy dla Grupy Operacyjnej
„Wyszków” i 1 Dywizji Piechoty aby przegrupowały się w rejon miejscowości Jakubów.
1 DP Legionów miała za cel Kałuszyn. W
mieście stacjonowały 44 Pułk Piechoty z 11

Dywizji i oddziały Dywizji Pancernej
„Kampf”, które naciągały z Siedlec. Wtedy
gen. Wincenty Kowalski postanowił się przebić przez niemiecki kordon właśnie w rejonie
tej miejscowości. I właśnie wtedy w nocy z 11
na 12 września 1939r. odbyła się bitwa pod
Kałuszynem. Polacy byli w potrzasku. Musieli się przebić pozycje niemieckie. Niemcy
pozycje w tejże miejscowości obsadzili zmotoryzowaną grupą pułkownik Gustava Wagnera. Rozkaz zamknięcia drogi ucieczki
Polakom dostała grupa ”Alfa” pułkownik
Franca Landgrafa i grupa SS Feliksa Steinera
z Dywizji Pancernej ,,Kampf” 1 DP Legionów
ruszyła do Kałuszyna dwoma kolumnami.
Jedna z kolumn ruszyła w stronę miejscowości Lipiny i Mrozów. Druga kolumna skierowała się na Kałuszyn. pod Leonowem miała
ona się podzielić na dwa ugrupowania:
pierwsza miała powędrować do Cegłowa, a
potem do Łukowa, druga miała powędrować
w stronę Jemzala. W tym czasie miano współpracować z Mazowiecką Brygadą Kawalerii.
Marsz był utrudniony ze względu na liczne
zatory kolumn cywilów i wojskowych. Tą
sytuację wykorzystał dowódca 6 pułku piechoty pułkownik Stanisław Engel. III batalion
miał obejść miasto od północy i zdobyć wzgórze, a także miał zaatakować miasto od północy, a II batalion centrum.

Pierwsze krwawe starcie miało
miejsce na Zawodzie. 4 szwadron 11 Pułku
Ułanów porucznika Andrzeja Żylińskiego
przeprowadził nieudaną szarżę. Stracił tam
52 konie. W ślad za ułanami ruszyły bataliony
6 pułku piechoty Legionów. Niestety brak
wsparcia artylerii i silny opór przeciwnika
zmusił siły polskie do wycofania się. Tuż po
północy pierwszy 1 pułk piechoty zaatakowały ubezpieczenia niemieckie w Kałuszynie.
W wyniku walki część oddziału z majorem
Roczniakiem została odcięta w mieście. Dalszy atak na miasto został wstrzymany cały
wysiłek przeszedł na obronę pozycji. Teraz
miasto atakował 6 pułk piechoty Legionów.
12 września ok. drugiej w nocy zaczął się
atak. I i II batalion miał za zadanie wejść w
potyczkę z Niemcami od frontu. III batalion
w tym czasie zaatakował wzgórze. Podczas
Natarcie na początku nie szło
dobrze, ale powoli tracił orientacje. Polacy to
wykorzystali i przełamali pierwszą linie obrony. Nad ranem pułkownik. Kasztekowicz
wznowił natarcie i rozniósł 44 Pułk Piechoty
Niemieckiej. Zdobycie wzgórza pomogło w
szturmie na Kałuszyn. Natarcie wspomagane
artylerią i moździerzami przyniosły skutek.
Niemcy nie stawiali oporu i zawrócili w stronę Siedlec. .
Artur CDN
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Co warto zobaczyć, co warto zwiedzić?
Polska jest atrakcyjnym
krajem pod względem turystycznym, gdyż na stosunkowo niewielkim obszarze występują różnorodne
krajobrazy. Możemy podziwiać
góry, morze i jeziora. Poza tym kraj
nasz ma bogatą historię, więc jest
wiele miejsc związanych z jego
przeszłością.
Polecam zwiedzić następujące miejsce:
Słowiński Park Narodowy - ruchome wydmy na Mierzei
Łebskiej, które przesuwają się pod
naporem wiatrów zachodnich
z szybkością 6-10m w ciągu roku.

amatorów natury ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze
nie zagraża koegzystencji setek
gatunków flory i fauny dzięki istnieniu rezerwatów, parków krajobrazowych i wspomnianych obszarów chronionego krajobrazu

Jaskinia „Raj” - jest jedną
z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich
i jedną z najpiękniejszych jaskiń
krasowych naszego kraju. Zachwyca bogactwem i różnorodnością
kalcytowych form naciekowych.
Występują tutaj skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu. Jaskinia uznana
została za rezerwat przyrody nie-

ożywionej i stanowisko archeologiczne.
Gniezno – miasto i gmina
w powiecie gnieźnieńskim, województwie wielkopolskim, szóste co
do wielkości, leżące na Pojezierzu
Gnieźnieńskim wśród jezior Jelonek, Świętokrzyskie i Winiary, na
terenie dawnego jeziora plioceńskiego. Pierwsza stolica Polski,
kolebka Państwa Polskiego, siedziba arcybiskupów gnieźnieńskich,
stolica pierwszej metropolii kościelnej, ośrodek akademicki; od
19 grudnia 2009 stolica prymasowska Polski. Miasto wznosi się na
siedmiu pagórkach: Lechowym, św.
Piotra, św. Wawrzyńca, św. Michała, Panieńskim, Krzyżackim i Żnińskim. Według danych
z 31.XII.2008r ludność Gniezna
wynosiła 69 618 mieszkańców.

Kanał
ElbląskoOstródzki - Niepowtarzalne walory
przyrodniczo-krajobrazowe poznaje
i podziwia tu corocznie tysiące turystów - pasażerów żeglugi wycieczkowej i indywidualnych wodniaków. Mimo tak wielkiej rzeszy

Przygotował Ł. Baka III c

Kultura języka
Proszę kawę czy proszę kawy?
Czasownikowi „proszę” odpowiadają dwa pytania: prosić o coś i
prosić czegoś. Stąd łączący się z
nim rzeczownik może wystąpić w
obu formach – w pierwszym wypadku jednak musimy pamiętać o
dodaniu przyimka „o”. Czyli proszę
o kawę (o herbatę), a nie: proszę
kawę (herbatę). Prawidłowo też
będzie, jeśli powiemy: proszę kawy
(herbaty). Podsumowując: gdy posługujemy się wersją z „o”, to doda-

jemy „kawę”; jeśli bez „o”, to
„kawy”.
Czy oznacza to samo?
Cyniczny i kpiący
Zdarza się nam mówić o kimś, że
jest cyniczny albo ze sobie kpi.
Zastanówmy się jednak: czy na
pewno są to wyrazy określające
to samo? Otóż nie. Człowiek
cyniczny to ktoś drwiący, sarkastyczny, który z lekceważeniem
odnosi się do ogólnie szanowa-

nych wartości, uznawanych autorytetów, wyśmiewa się z powszechnie przyjętych norm. Jeśli
chodzi o osobę kpiącą, ona żartuje sobie z kogoś lub czegoś, wyrażając dystans i lekceważenie.
Daje przy tym do zrozumienia, iż
nie traktuje podmiotu (lub przedmiotu) swojej kpiny poważnie.
Naigrawa się z osoby lub rzeczy,
czyniąc ją przedmiotem złośliwych żartów.
Monia
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Wakacyjna miłość cz. 1

Nadeszły długo oczekiwane wakacje. Wraz ze swymi przyjaciółmi
postanowiłam wyjechać na tygodniowy wyjazd nad morze. Jesteśmy już na tyle dorośli, by móc
wyruszyć w dalszą podróż bez opieki rodziców. W końcu osiemnasty
rok życia to już dość poważny
wiek.
Długi czas poświęciłam na pakowanie się. Włożyłam do torby także
laptopa na wszelki wypadek, gdy
przyjdzie dzień, w którym wiałoby
nudą. Sprawdziłam dla pewności,
czy wszystko wzięłam, po czym
zeszłam na dół, by zadzwonić do
Magdy:
- Halo?- odezwała się przyjaciółka.
-To ja, Ola- zakomunikowałam.
-A, hej! Spakowałaś się już?
-No jasne- odpowiedziałam.zabrałam ze sobą laptopa, na pewno
się przyda.
-To super- roześmiała się Magda. –
Ja już jestem gotowa. Maciek , Kuba i Zuza też.
-No to pożegnam się z rodzicami
i spotykamy się przy Kuby domupoinformowałam ją.
-Jak to? A nie przy stacji PKP?
- Tak zamierzaliśmy- powiedziałam– ale trochę się pozmieniało.
Myśleliśmy, że nikomu z nas rodzice nie dadzą samochodu. Jednak

Kubie się udało, tata mu pożyczy
pod warunkiem, że to on będzie
prowadził:
-No to git!- ucieszyła się tą wiadomością Magda.
-Dobra, kończę już. Spotkamy się
za pół godziny.
- Na razie!
Rodzice oglądali telewizję w
salonie. Siedzieli na fotelach z zatroskanymi minami. Zrobiło mi się
ich żal. Na pewno przez ten tydzień
będą prowadzić stresowy tryb życia. Wyobrażam sobie, jak często
będą dzwonić. Martwią się o mnie.
Kochają mnie. Podeszłam do nich
po cichu, z zaskoczenia.
- Mamo, ja już powoli się zbieramwykrztusiłam.
- Ależ mnie przestraszyłaś. Nawet
nie wiedziałam, że jesteś w pokoju.
- Mamo, ja już wyjeżdżam- powtórzyłam.
Widziałam, jak omija ten
temat, ale w końcu powiedziała:
- Będę za Tobą tęsknić. Zadzwoń
jak dojedziesz. Opowiesz mi, jak
minęła podróż i czy podoba Ci się
w ośrodku wypoczynkowym.
Wiedziałam, że mama się
rozgada. Słuchałam cierpliwie, patrząc na ojca, który z pozoru wydawał się spokojnym, niczym nieprzejmującym się człowiekiem.
- Ja już nie jestem dzieckiemprzypomniałam jej - wszystko bę-

dzie dobrze.
- Dla mnie zawsze nim będzieszspojrzała na mnie czule, przytuliła
mnie, po czym usiadła z powrotem
na fotel.
Ojciec tylko życzył mi miłej
podróży, patrząc się w podłogę.
Przy drzwiach krzyknęłam jeszcze,
że ich kocham i ruszyłam w stronę
domu przyjaciela.
Wszyscy byli już na miejscu. Nie mierzyłam czasu. Widocznie się spóźniłam, bo wszyscy byli
już w samochodzie i czekali na
mnie z niecierpliwością. Wcisnęłam
się na tył samochodu i wyruszyliśmy w podróż.
Ciąg dalszy nastąpi…
Dorota

Savoir-vivre
Które potrawy są wygodne w jedzeniu?
Niewygodne w jedzeniu mogą być ryby
i d r ó b ( ze wzgl ę d u n a oś ci
i kości) oraz kurczak w postaci de vollaille’a (po wbiciu widelca w kotlet
może strzyknąć masłem na jedzącego).
Jeśli więc chcemy uraczyć gości kurczakiem czy rybą, podawajmy filety.
Zawsze też sprawdza się pieczone mięso serwowane w plastrach. Warto natomiast wystrzegać się spaghetti, gdyż
bywa „niesforne” przy nabieraniu,

a do tego ma tendencję do rozchlapywania sosu. Dlatego wybierajmy krótkie
makarony (np. muszelki, rurki, świderki) i proponujmy je z gęstymi, zawiesistymi sosami. Ponieważ buraczki i borówki silnie barwią zęby, przygotowujmy surówki z neutralnych w kolorze
warzyw ( np. marchwi, cykorii, ogórków), a do ciast i deserów zamiast jagód używajmy jabłek, gruszek, itp.
Podając sałatę, pamiętajmy, by porwać
ją na drobne kawałki; jeśli będą za du-

że, staną się kłopotliwe w nabieraniu na
widelec.
Monia
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Capoeira – cóż to takiego?
Capoeira, jest to
wywodząca się z
tradycji afrykańskiej i brazylijskiej sztuka walki, której formy
są rytmiczne, akrobatyczne i skupiają
się na kopnięciach.
Pierwotnie Capoeira był to taniec
brazylijskich niewolników, tzw. Taniec wyzwolenia. Jej historia zaczęła
się w XVIII i XIX wieku w Brazylii.
Zapoczątkowana została przez brazylijskich niewolników – stała się dla
nich sposobem na manifestowanie
odrębności kulturowej, sposobem
rozrywki i zabawy pozwalającej zapomnieć o codziennej niedoli.

Capoeira łączy w sobie rytmy rytualnych tańców plemion afrykańskich i
cechy kulturowe charakterystyczne dla
Indian południowoamerykańskich.
Capoeira spośród innych sztuk walki
wyróżnia się dynamizmem i taneczną
płynnością.
Capoeira w
Polsce:
W Piolsce
Capoeira
pojawiła się
po raz pierwszy w 1995 roku, kiedy to
grupa zapaleńców zaczęła ćwiczyć w
Dąbrowie Górniczej.

z kilkoma innymi osobami przyjechał
do Polski, by poprowadzić tu pierwsze warsztaty Capoeira (w Katowicach).
Przyjęcia do grupy – po wielu namowach Mestre zgodził się przyjąć pod
swoje skrzydła grupki ze Śląska. Był
to faktyczny początek Capoeira w
Poilsce.
Monika Kamińska

Pierwsze warsztaty Capoeira:
W listopadzie 1998 roku Mestre Nem

Wywiad z Aldo Martinsem, instruktorem grupy Capoeira Beribazu z filią w Sulejówku
niec kropka”?

1.Czym dla Ciebie jest Capoeira?
Capoeira jest moim zawodem, życiem, jego filozofią.
2.Czy pamiętasz swoje początki nauki? Opisz, jak
wyglądały.
Zacząłem ćwiczyć capoeira na ulicy wraz z kolegami z dzielnicy. Najpierw była zabawą, lecz z
czasem przerodziła się w
coś poważniejszego.
3.Czy kiedy czegoś nie umiałeś wykonać, mówiłeś:
„nie, ja tego nie robię, ko-

Nie, ponieważ zawsze byłem wytrwały i próbowałem zrobić wszystko.
Dzięki swojemu uporowi
mam za sobą wiele sukcesów, które podbudowują
psychikę człowieka.
4.Jesteś w Polsce od 1,5 roku.
W jaki sposób tu trafiłeś i jak
się czujesz z dala od domu
rodzinnego?
Trafiłem do Polski by
kontynuować pracę nad
capoeira w grupie Beribazu, która istniała już od 7
lat. Poza tym chciałem
poznać nową kulturę i
uczyć się nowych języków. Tęsknię za swoją
rodziną i przyjaciółmi, ale
tutaj mam pracę i swoje
życie.
5.Czy zdarzyła Ci się jakaś
śmieszna sytuacja związana

z capoeira w ciągu tych 20 lat
obcowania z nią?
Miałem wiele śmiesznych
sytuacji. Było ich tyle, że
nie jestem w stanie wymienić obecnie ani jednej.
6.Co lubisz robić gdy nie prowadzisz treningów?
Lubię spotykać się z przyjaciółmi, grać na instrumentach i chodzić z psem na
długie, wieczorne spacery.
7.Co jest Twoim największym
marzeniem?
Nie mam jednego największego marzenia. Jednym z
moich marzeń jest stworzenie wielkiego centrum kultury dla wszystkich, którzy
chcieliby poznać lepiej kulturę brazylijską.
Wywiad przeprowadziła Monika Kamińska
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Prace naszych uczniów pejzaż
Pejzaż (francuski. paysage) – malarstwo
krajobrazowe, czyli malarstwo przedstawiające krajobraz, widok natury lub
otoczenia miejskiego.
W zależności od przedstawionej rzeczywistości wyróżnia się pejzaż topograficzny – odzwierciedlający konkretny
motyw i pejzaż fantastyczny – będący
wytworem wyobraźni. Dzieli się też
pejzaże w zależności od obrazowanego
motywu:
weduta – pejzaż przedstawiający scenę
miejską
marina – krajobraz marynistyczny, morski
pejzaż ze sztafażem – w pejzażu pojawia
się postać ludzka lub zwierzęca

Uczennica kl II

Źródło http://pl.wikipedia.org/wiki/Pejza%C5%BC

Uczennica kl II

Weronika Lipka

Paderewscy w Sulejówku
Ignacy Paderewski pod koniec XIX
w. zdobył sobie sławę na całym świecie świetnego wirtuoza. Imponował
wyśmienitą techniką gry i pełnym poezji wykonaniem utworów. Jego koncerty przyciągały tłumy entuzjastów.
Paderewski zajmował się również działalnością społeczną i polityczną. W
1919 roku, jako premier i minister
spraw zagranicznych podpisał w imieniu odrodzonej Polski wersalski traktat
pokojowy, kończący pierwszą wojnę

światową.
W grudniu 1919r. Paderewscy zakupili od rodziny Białobrzeskich
willę Białynia w Sulejówku, w
której założyli Instytut Oświatowy.
Instytut wspierany finansowo
przez Józefa Piłsudskiego, późniejsze Ognisko „HELIN”. W okresie
II wojny światowej w budynkach
instytutu mieściło się centrum hitlerowskiego wywiadu na Front
Wschodni.

Obecnie obiekty są bazą szkoleniową
Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Redakcja

KRZYŻÓWKA
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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5.
6.
7.
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15.
W którym miesiącu Mińsk Mazowiecki otrzymał prawa
miejskie?
W którym miesiącu Mińsk Mazowiecki stał się stolicą
obwodu stanisławowskiego?
Na jakiej wysoczyźnie leży Mińsk?
Kto nadał prawa miejskie Mińskowi Mazowieckiemu?
Jak początkowo zwany był Mińsk ?
Od jakiej rzeki pochodzi nazwa Mińska?
Które miejsce pod względem gęstości zaludnienia zajmował Mińsk Mazowiecki?
Dokończ zdanie: Gorszym czasem dla miasta był wiek
XVII i XVIII, ponieważ w tym okresie był potop _ _ _ _

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jaki klimat cechuje to miasto?
W jakiej części województwa mazowieckiego leży
Mińsk Mazowiecki?
Jaki pisarz pracował jako dróżnik przy stacji w Mińsku Mazowieckim?
Herb Mińska Mazowieckiego.
Patron Mińska Mazowieckiego.
W Mińsku Mazowieckim znajduje się pomnik sławnego
astronoma Mikołaja _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jaki budynek w Mińsku Mazowieckim został rozebrany
w 1936 roku ze względu na brak wiernych?

Z rozwiązaniem krzyżówki prosimy zgłaszać się do sekretarza redakcji Moniki Kamińskiej z klasy 3e lub pani R. Szczecińskiej
i pani D. Stępień. Dla pierwszych trzech osób, które przyniosą rozwiązanie, przewidziane są atrakcyjne nagrody.

NA KONIEC ….TROSZKĘ HUMORU Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH
W średniowieczu było wiele gangów, na przykład Wolfgang.

Jazon, wróciwszy do swojego stryjka, pokazał mu złote runo,
ten zdębiał i zbladł.

Kwas solny ma silne właściwości rżące.

Kain, który zabił Abla, był synem Abrahama.

Husarz to osoba jeżdżąca na koniu z wielkimi skrzydłami.
Wydawał takie dźwięki, że konie uciekały.

Co to jest uwłaszczenie? Kiedy chłop pozwala babie dysponować majątkiem.

Jan Kochanowski pisał fraszki, bo mu córka umarła.

Jak się nazywał syn Kazimierza Wielkiego? Kazimierz Mały...

Na urodziny chciałbym dostać sprzęt do latania
i sprzęt do spadania.

Bogurodzica śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod
Grunwaldem.
Redakcja
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