Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku

Kwiecień 2013

W tym numerze:

Obchody Roku Tuwima

6 stycznia 2013r.
w Łodzi oficjalnie rozpoczął się Rok Juliana Tuwima. Tego dnia 100 lat
temu w „Kurierze Warszawskim” ukazał się
debiutancki wiersz poety
pt. „Prośba”. 27 grudnia
2013 r. minie 60 rocznica
śmierci poety. To, ta data
była powodem ustanowienia przez Sejm RP Roku
Tuwima.
16 kwietnia 2013
roku w Zespole Szkół im.

Marii Skłodowskiej – Curie
w Mińsku Mazowieckim
odbył się VI Powiatowy
Konkurs Poezji Juliana
T u w i ma
„I
wiersze
sam
wy my śliłem”
pod patronatem
Starosty
Mińskiego.
Naszą
szkołę reprezentowała Wiktoria
Skorupska z III
b, która recytowała dwa wier-

Z tańcem przez życie.
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Bliższe spotkanie z Rumunią.
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Wielki sukces naszych siatka- 4
rzy.

sze: J. Tuwima „Z kinematografu” oraz W. Szymborskiej „Kot w pustym
mieszkaniu”. Wiktoria
pięknie wyrecytowała oba
wiersze, prezentując swoje
aktorskie zdolności i zajmując III miejsce w powiecie mińskim.
Wiktorii życzymy
k ol e j n yc h s uk c e s ó w
w konkursach recytatorskich, ale już w szkole
ponadgimnazjalnej.
Redakcja

Burmistrz miasta Sulejówka w 5
rozmowie z młodzieżą.
Recenzje, ach recenzje!
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Coś dla fanów Example.
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Włochy, Verona, Wenecja,
Rzym - wakacje tuż, tuż...
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Konkurs biblioteki szkolnej
11 kwietnia 2013 r. w naszej
szkolnej bibliotece odbył się konkurs na
recenzję książki. W konkursie wzięło
udział 11 uczniów naszej szkoły. Każdy
z nich zaprezentował recenzję wybranej
przez siebie książki. Większość uczestników solidnie przygotowała się do wystąpienia, ich wypowiedzi były ciekawe
i poradzili sobie dość dobrze z tremą
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Było to niewątpliwie
wielkie przeżycie zarówno dla prezentujących książki, jak i dla jury. Nieprzyznana pierwsza nagroda przechodzi do

puli nagród w konkursie zaplanowanym
na przyszły rok szkolny.
Przyznano dwie drugie nagrody: Jakub
Szudrowicz z kl. III b oraz Emilka Sawicka z kl. III a
Jury przyznało dwie trzecie nagrody :
Emilka Ciszkowska i Sylwia Szlendak z kl.
III d
Jury postanowiło wyróżnić Kingę Borek z
kl. I b
Redakcja

Uczestnicy konkursu
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„Z tańcem przez życie”

Taniec towarzyski zaczęłam
trenować gdy byłam w I klasie szkoły
podstawowej.
Pomysł podsunęła mama gdy
moja obecna trenerka w czasie ferii
zimowych prowadziła bezpłatne zajęcia
na których zaczęłam stawiać pierwsze
taneczne kroki. Bardzo spodobała mi
się ta forma czasu i poprosiłam rodziców, żeby zapisali mnie na treningi.
Pierwsze zajęcia odbywały się
na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulejówku. Pierwszy rok
nauki spędziłam w tym miejscu, a następnie grupa przeniosła się do szkoły
podstawowej nr 1 gdzie trenowaliśmy
blisko dwa lata. Kolejnym krokiem
w mojej przygodzie z tańcem było znalezienie odpowiedniego partnera. Niestety z pierwszym nie stanowiliśmy
udanego tandemu. Dlatego pani przydzieliła mnie do innego chłopca-mojego
obecnego partnera-z którym zaczęliśmy
tańczyć i startować na turniejach.
Początki nasze nie należały do
najlepszych. Na turniejach nie zajmowaliśmy ciągle pierwszych miejsc, ale
z uporem trenowaliśmy dalej. Gdy staliśmy się „bardziej zaawansowani” nasza
trenerka stworzyła grupę z nieco wyższym poziomem przydzieliła nas do niej
i od tej pory tańczyliśmy w budynku

liceum w Sulejówku. Od tej pory poczyniliśmy znaczne postępy: technicznie
i mentalnie.
Dzięki
treningom wszyscy
uczestnicy grupy stworzyli zgraną paczkę. Zarówno ja, jak i Paweł znaleźliśmy
sobie przyjaciół i razem tworzymy wesołą grupę fascynatów tańca. Jeździmy
razem na obozy organizowane przez
nasz klub, a nawet spotykamy się poza
zajęciami .
Teraz ja i mój partner zaczynamy odnosić niewielkie sukcesy. Gdy
jeździmy na turnieje zajmujemy coraz
wyższe miejsca, a dzięki temu niedługo
przejdziemy do wyższej klasy tanecznej.
Klas w tańcu sportowym jest
6, ale istnieje jeszcze tzw. „rekreacja”
gdzie startują początkujący i młodsi
tancerze. Kategorie taneczne dzielą się
na:
-„E” – najniższa klasa w tańcu
sp or t ow y m. U cz est ni cy t a ńcz ą
„standard” Walca Angielskiego, Tango
(w klasie wiekowej 12-13, 14-15 i pow.
15) Walca Wiedeńskiego , Quikstepa,
oraz „łacinę” Sambę, Cha-chę, Rumbę
(podobnie jak Tango w określonych
grupach wiekowych) i Jive
-„D”- klasa różni się jedynie
poziomem tańca uczestników
(uczestnicy tańczą to, co w klasie E)
-„C”- tu następuje już podział
na ST (czyli tańce standardowe: Walc
Angielski, Tango, Walc Wiedeński,
Slow Foxtrot i Quikstep)i na LA (czyli
tańce latyno amerykańskie: Samba,
Cha-cha, Rumba, Pasodoble i Jive)
gdzie poziom jest już wyższy i dochodzą
dwa nowe tańce.
-„B”- podobnie jak w klasie C
jest podział na dwa style taneczne, ale
dochodzą inne choreografie z trudniejszymi figurami i strojami ozdobionymi
„kamieniami” czyli diamentami
-„A”- klasa nie różni się prawie
od klasy tanecznej B, lecz tą klasę można najwyżej zdobyć w turniejach ogólnopolskich
-„S”- klasa międzynarodowajest ona najwyższą z możliwych klas

tanecznych, z tą klasą można wyjeżdżać na turnieje zagraniczne
Na turniejach obowiązują
ściśle określone zasady dotyczące
choreografii, ubioru, fryzury a nawet
butów! Choreografia musi być dostosowana do poziomu tanecznego.
Układy zwykle wymyśla trener, który
dobiera właściwe figury do poziomu
tańca.
Fryzura musi być starannie
zrobiona. Czesanie dziewcząt zajmuje
ok. 1 godziny, a chłopców ok. 30 min.
W klasach B, A i S do fryzur tancerek
„dokleja się” kamienie ozdobne. Do
czesania używa się mnóstwa lakieru,
żelu do włosów, szpilek, wsuwek jak i
również dla ozdoby i wzmocnienia
fryzury używane są guma do stylizacji
lub wosk do stylizowania.
Ubiór to istotny element
w tańcu. Od niego zależy jak para
będzie się prezentować. Do poszczególnych klas jak również stylów potrzebne są różne stroje. Do tańców
łacińskich sukienka powinna być
krótka, ale musi zakrywać odpowiednie partie ciała. Sukienka do tańców
standardowych powinna być długaza kolana (często też za kostki).
W klasach B, A i S stroje muszą być
przystrojone kamieniami ozdobnymi.
Tańczę już od 8 lat i mam
nadzieję, że będę tańczyć jeszcze drugie tyle.
Monika
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Bliższe spotkanie z Rumunią

Dnia 10 marca 2013 roku
czekała na nas wielka przygoda.
Pięć osób z naszej szkoły, tym
razem sami chłopcy, wyleciało
pod opieką pani Anny Rogali
i Doroty Tarkowskiej do Rumunii
w ramach projektu Comenius.
Lot nie trwał tak długo, więc na
lotnisku w Bukareszcie byliśmy
około 12.30. Tam czekały na nas
rodziny, które miały nas gościć
na miejscu. Spędziliśmy z nimi
resztę dnia, poznając się wzajemnie.
W poniedziałek z samego
rana mieliśmy zbiórkę w rumuńskiej
szkole,
która
gościła
uczestników projektu. Szkoła
była dość duża, a uczyło się
w niej osiem klas-6 i 2 gimnazjum. Sala sportowa była olbrzymim, osobnym budynkiem. W
szkole miała miejsce prezentac
j
a
,
w czasie której każdy z krajów
przedstawił raport dotyczący
przygotowywanej książki. Potem
podzieliliśmy się na dwie grupy.
Jedna z grup malowała farbami
na szkle Matkę Boską, a druga
robiła pisanki. Po warsztatach
wszyscy poszliśmy na salę gim-

nastyczną, gdzie graliśmy w różne gry, a nawet tańczyliśmy.
We wtorek pojechaliśmy
zwiedzać Bibliotekę Narodową,
gdzie również odbyło się spotkanie związane z projektowaną
książką. Po południu odwiedziliśmy szkołę specjalną dla głuchych dzieci. Tam również odbyły
się warsztaty. Wieczorem odbył
się tzw. „Wieczór Comeniusa”.
Każdy kraj zaprezentował swój
występ. Niestety ze względu na
dużą salę i dość liczną publiczność, wielu występujących osób
nie było można usłyszeć. Spotkanie zakończyła wspaniała uczta,
na której każdy z krajów mógł się
pochwalić swoją wielkanocną
tradycją,
We środę wyjechaliśmy na
dwudniową wycieczkę. W ciągu
tego czasu zwiedziliśmy wiele
ciekawych miejsc. Na początku
był wspaniały zamek Królewski
w Peles, potem zamek Draculi,
gdzie wysłuchaliśmy opowieści
o wampirach, a także zaporę
wodną w Vidraru. W czasie powrotu mieliśmy okazję obejrzeć
przedsiębiorstwo zajmujące się

wyrobem szklanych i ceramicznych rzeczy.
Ostatniego dnia naszego pobytu w Rumunii zwiedzaliśmy Bukareszt, stolicę tego
kraju. Miasto jest trochę podobne do Warszawy, ale podniszczone. Często można było
zobaczyć zabytkowe, lecz mało
zadbane zabytki. Mogliśmy też
zwiedzić Parlament. Niestety
zwiedziliśmy zaledwie 5% tego
budynku, bo jest to drugi co do
wielkości największy budynek
na świecie (ma około 300 tysięcy metrów kwadratowych
powierzchni) . O dziwo prace
nad nim trwały tylko 6 lat, ale
były okupione śmiercią wielu
ludzi. Początkowo miał to być
pałac dla człowieka, który stał
na czele państwa rumuńskiego
za czasów komunizmu, ale po
jego śmierci przeznaczono go
do innej, bardziej godnej funkcji.
Nasz czas w Rumunii
dobiegł końca. Pożegnaliśmy
się z rodzinami, które przez
cały ten czas nas gościły i opiekowały się nami. To naprawdę
bardzo serdeczni i gościnni
ludzie. Zaprzyjaźniliśmy się
z nimi i trochę było nam żal
wyjeżdżać.
Myślę, że był to udany
pobyt. Zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc, poznaliśmy nowych przyjaciół, mogliśmy też
podszkolić nasze umiejętności
językowe. Bardzo mi się tam
podobało i myślę, że może kiedyś jeszcze tam wrócę, tym razem z rodzicami.
Michał
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Wielki sukces naszych siatkarzy!

Końcówka marca okazała się
szczęśliwa dla obu naszych reprezentacji w siatkówce. 19 marca męska
kadra udała się do Mińska Mazowieckiego podczas meczu drużynie dopingowała wspaniała publiczność. Na
początku nasi sportowcy zmierzyli
się z gospodarzami, a mianowicie
z Gimnazjum nr 3 z Mińska Mazowieckiego. Kibice dodający nam
otuchy, przekrzykiwali uczniów, którzy byli za naszymi rywalami, chociaż było ich prawie dwa razy więcej.
Niesieni dopingiem zawodnicy zdominowali gospodarz y
i wygrali to spotkanie spokojnie 2:0.
W wielkim finale mierzyli się
z zespołem, który ograł ich na początku sezonu. Drużyna z Kałuszyna była
bardzo zmotywowana, żeby powtórzyć sukces. W pierwszym secie
kompletnie im się to nie udawało
i ekipa z Sulejówka wygrała 25:12.
W drugim secie, po bardzo
zaciętym boju i najbardziej nerwowej
końcówce sezonu nasza drużyna wygrała 26:24 pieczętując pierwsze w
historii naszej szkoły Mistrzostwo
Powiatu Mężczyzn. Teraz czas na
region! Trzymamy za Was kciuki!
Następnego dnia na finały
pojechała żeńska drużyna. Nasze zawodniczki były bardzo pewne siebie,
ale mimo wszystko również zabrały
ze sobą do Dobrego liczną gromadkę
kibiców, którzy zdzierali gardła przez
cały dzień, co było widoczne u niektórych następnego dnia.

W pierwszym meczu przeciwnikiem był zespół z Mrozów. Ostatni mecz
wygrały rywalki 2:0, ale w tej rozgrywce
nasz zespół musiał sobie radzić bez
dwóch ważnych zawodniczek. Tym razem już z najmocniejszym składem, chociaż z kapitanem bez ogrania, nasza ekipa
bardzo chciała pokazać kto rządzi na parkiecie, ale rywalki były w bardzo dobrej
formie i prowadziły nawet 14:8. Jednak
kibice nie zawiedli i dzięki nim ten set
należał do nas, dziewczyny pozwoliły
zdobyć rywalkom tylko 19 punktów.
W drugim secie po nerwówce,
również zwyciężyły i awansowały do
wielkiego finału.
Dwa złote medale działały
wszystkim na wyobraźnie, ale trzeba było
jeszcze ograć gospodarzy dzisiejszego
turnieju.

W pierwszym secie nasza
drużyna dominowała i pewnie wygrała do 19. W drugim secie kibice gospodarzy zaczęli dopingować swoje
koleżanki i tego seta 26:24 wygrały
zawodniczki z Dobrego. Tie-break to
niesamowita wymiana ciosów, ale
niestety końcówka należała do gospodarzy, a decydujący set zakończył
się wynikiem 13:15. Nie będę rozpisywał się o atmosferze, to po prostu
trzeba było przeżyć.
Gratulujemy sukcesu obu
reprezentacjom i dziękujemy za rozsławienie naszej szkoły w powiecie
mińskim. To były niezapomniane
emocje! Życzymy sukcesów w kolejnych meczach piłki siatkowej.
Paweł Wikieł

Burmistrz Miasta Sulejówek Pan Arkadiusz Śliwa
w rozmowie z młodzieżą.

W dniu 20 marca 2013r.
zagościł w naszym gimnazjum Burmistrz Miasta Sulejówek p. Arkadiusz
Śliwa. Nasza gazetka „Coolschool”
postanowiła przeprowadzić wywiad.
1) Zanim został Pan Burmistrzem naszego miasta pracował
Pan jako nauczyciel historii i wosu
w liceum. Czy nie brakuje Panu
kontaktu z młodzieżą i pracy w
szkole?
Karierę nauczyciela rozpoczynałem w Szkole Podstawowej nr 2
przy ul. Okuniewskiej w Sulejówku.
Równocześnie pracowałem w szkolepodstawowej i liceum. Bardzo lubiłem tą pracę, jednak najpierw funkcja
radnego, teraz burmistrza jest dla
mnie satysfakcjonująca. W dalszym
ciągu spotykam się z młodzieżą
w Domu Kult ur y na tz w.
„Spotkaniach z historią”.
2) Czy w dzieciństwie marzył Pan o pracy nauczyciela, czy
może urzędnika państwowego ?
Kiedy byłem małym chłopcem nie myślałem, ani o tym by być
nauczycielem, ani tym bardziej burmistrzem. Marzyłem o karierze piłkarskiej. Jak każdy chłopiec w tym
wieku.
3) Jakie są plany inwestycyjne w stosunku do naszego miasta na 2013 r.?
Sulejówek jest nadal bardzo
zadłużonym miastem, ale stale i systematycznie spłaca długi. Na przełomie 2013/2014 r. będzie nadal nad

kreską, która określa
możli wość
bankructwa.
To też w
tym
roku
większe
inwest ycje
są niemożliwe. Jednak
syst ema tycznie naprawian e
będą ulice i rozpocznie się budowa
przedszkola nr 2 i stacja uzdatniania
wody.
4) Panie Burmistrzu, spoczywa na Panu ogromna odpowiedzialność nad czym Pan szczególnie czuwa ?
Szczególnie czuwam nad
budżetem miasta i to jest moim
priorytetem.
5) Jakie ma Pan pasje,
zainteresowania, jak Pan spędza
czas wolny ?
Jestem fanem piłki nożnej.
Dwa razy w tygodniu gram z przyjaciółmi w klubie sportowym Victoria Sulejówek. Lubię też jeździć na
rowerze i biegać. Pilotuję wszystkie
wydarzenia piłkarskie w naszym
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6) Jakie są dalekosiężne plany
inwestycyjne dla naszego miasta ?
- Budowa Ratusza i centrum miasta
(rodzaj rynku) na Gliniankach.
- Budowa bezkolizyjnych przejazdów
kolejowych oraz budowa dróg przewidzianych w planie.
-W planach jest także darmowa sieć
wi– fi w kilku punktach Sulejówka.
7) Co było i jest najtrudniejsze
w pracy Burmistrza Miasta Sulejówek ?
Problematyczne są niektóre, długie
i niezapowiedziane podczas sesji dyskusje na temat drażliwy dla niektórych mieszkańców miasta, np. organizacji pracy na targowisku miejskim.
Dziękujemy bardzo, że znalazł
Pan dla nas czas i odpowiedział na
kilka pytań do naszej gazetki szkolnej
„Coolschool”.
Wywiad przeprowadziły:
Aleksandra Bielińska, Magdalena
Ciszkowska, Natalia Dubiło, Aleksandra Luty i Katarzyna Piwek.
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W cieniu skrzydeł
sze serca. Pierwsza część pt.
„Krew aniołów” jak i wszystkie
następne opisują historię łowczyni
Demonów- Eleny Deveraux
i archanioła Raphaela. Powieść
od pierwszej strony fascynuje
wartką akcją oraz fantastycznie
wykreowanymi postaciami.

Główna bohaterka Elena,
ku jej początkowemu przerażeniu
zostaje zatrudniona przez archanioła Manhattanu o imieniu Raphael. Za zadanie młoda łowczyni
ma złapać zdegradowanego bęCzy miłość śmiertelni- karta krwi, którym stał się archaka może równać się z
nioł Uram. Nie zna ona powodu
potęgą uczucia archa- ścigania zbiegłego anioła. Jest
zainteresowana anielskim świanioła?
tem, który dopiero poznaje. W
głównym centrum zainteresowania stawia tajemniczego, mroczNalini Singh napisała nego i niebiańsko przystojnego
serię książek, która podbiła na- Raphaela. Jednocześnie jest

przerażona światem pełnym brutalności, w którym największą wartość stanowi władza, a śmierć wcale nie oznacza końca. Poraniona dusza Eleny nie
daje o sobie zapomnieć i rozpamiętuje
brutalną śmierć jej matki oraz sióstr z
rąk nowo przemienionego wampira.
Gdy dojdzie do ostatecznej
rozgrywki , stawką będzie życie łowczyni jak i również miłość pomiędzy
śmiertelniczką, a jej archaniołem.
Polecamy serię książek Nalini
Singh. Spodobała się ona milionom
czytelnikom na całym świecie.
Jeśli interesujesz się światem,
który istnieje poza naszą wiedzą, ta
książka na pewno znajdzie miejsce
w Waszym sercu!
Ewelina i Paulina

Chłopcy zawsze będą chłopcami.
Film w reżyserii: Joshua
Trank’a pt. „Kronika” opowiada o losach chłopaka, który
pewnego dnia postanawia kupić kamerę i sfilmować kilka
dni ze swojego życia. A nie ma
on łatwo! W szkole się z niego
śmieją, ojciec bije go za byle
przewinienie, a matka jest chora.
Pewnego dnia brat cioteczny zabiera go na imprezę.
W lesie obok dyskoteki brat
chłopaka- Matt wraz z jego
kumplem-Steve znajdują tajemniczy tunel, a na jego końcu
jeszcze bardziej podejrzane
i tajemnicze zjawisko. Ich życie
zmienia się nie do poznania!
Zyskują nietypowe zdolności.

Jednak jak to nastolatki, bawią się nimi, bo w końcu
kto by nie chciał zgniatać jedną
ręką samochodu. Po jakimś
czasie to przestaje być zabawne. Na dodatek stan zdrowia
matki Andrewa z dnia na
dzień co raz bardziej się pogorsza, ojciec wymaga od niego co
raz więcej, a co gorsza odkrywa nagrania na kamerze.
Chłopak wplątuje się w problemy.
W filmie tym zaintrygowało mnie to, że fabuła łączyła rzeczywistość z fantastycznymi zjawiskami, w których uczestniczyli bohaterowie.
Jest to film wart obejrzenia., a
muzyka także wywołuje pozytywne odczucia.
Kinga
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Spotkania z naszymi nauczycielami.
i zła w człowieku. Polecam również
„Listy Starego diabła do młodego”
C.S Luisa zawierająca głęboką analizę duchowości człowieka i roli zła
w świecie. Wspomnę też ostatnio
przeczytałam książkę „ Ludzie na
walizkach” Sz. Hołowni, która opowiada o losach ludzi będących na
granicy życia i śmierci, o sensie cierpienia i wartości życia ludzkiego.
6. Jaki film jest Pani ulubionym ?

Spotykamy się z naszymi nauczycielami pięć razy w tygodniu
i chciałoby się wiedzieć o nich więcej… . Dlaczego uczą takiego przedmiotu, co lubią robić w wolnym czasie
i jak postrzegają uczniów? Dlatego
zdecydowaliśmy się na cykl wywiadów,
w których będziemy prezentować nauczycieli.
Jako pierwsza zgodziła się udzielić
wywiadu Pani Anna Kacprzyk, nauczycielka chemii.
1. Skąd się wzięło u Pani zainteresowanie tym przedmiotem— chemią ?
Chemię polubiłam szczególnie w liceum. Miałam bardzo dobrą
nauczycielkę, która uczyła logicznego
postrzegania świata przyrody z perspektywy chemii. Dalszą edukację
związałam więc z tym przedmiotem.
2. Jakie jest Pani największe osiągnięcie w życiu zawodowym ?
Największe osiągnięcie ?
Trudno jest mi o tym mówić. Myślę, że
spełnia się ono zawsze wtedy, gdy
uczeń zaczyna w sposób rzeczywisty
interesować się tym całkiem trudnym
przedmiotem i wiążę z nim swoją przyszłość. Niewątpliwym sukcesem jest
zdobycie przez ucznia tytułu Laureata
Konkursu Chemicznego – Kuratoryjnego. Takich uczniów było 2, w tym jeden w bieżącym roku szkolnym,
w sąsiednim gimnazjum kilku uczniów
było finalistami Konkursu Chemiczne-

go. Miałam też wielu uczniów—13,
którzy zdobywali tytuły laureata
Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej. Byli też nich tacy, którzy zdobywali czołowe miejsca w bardzo trudnym konkursie Chemiczno - Fizycznym im. T. Tatarkiewicza.
3. Jaki jest Pani zdaniem doskonały
uczeń ?
Doskonały uczeń jest twórczy, kreatywny, świadomy własnych
możliwości intelektualnych i wartości
uczenia się dla rozwoju osobowości.
Uczeń taki jest obowiązkowy, pozostaje w dobrych relacjach z rówieśnikami, wykazuje dużo empatii dla innych. Ten młody człowiek oprócz
nauki realizuje własne marzenia, ma
pasję, np. muzykę, malarstwo…, rozwija ją i traktuje poważnie.
4.Co Pani najbardziej lubi robić w
wolnym czasie ?
Wolny czas, którego ciągle
mi brakuje, spędzam aktywnie. Nie
znoszę bezmyślnego wylegiwania
się , a więc czytam, pracuję w ogrodzie, jeżdżę na rowerze, spaceruję ,
pływam na basenie. Lubię iść do teatru czy kina.
5. Najciekawsza książka, którą
Pani przeczytała ?
Trudno określić moją ulubioną książkę. Dużo czytam, a moje
upodobania literackie zmieniają się.
Dobre książki to na pewno „ Mistrz
i Małgorzata”, „ Michała Bułhakowa”
i „Na wschód od Edenu” Johna Steinbecka przypowieść o walce dobra

Moje ulubiony filmy to
„Skazani na Shawshank” Franka
Drabonta, „ Misja Rolanda Joffe ”,
„Ostatni Samuraj”, E. Zwicka i ostatnio obejrzanych „Nietykalni”
O. Nakache i E. Toledano.
7. Którą piosenkę lubi Pani najbardziej ? Ulubiony wokalista lub
wokalistka ?
Muzyka zajmuje szczególne
miejsce w moim życiu. Mam wielu
ulubionych kompozytorów, np.
L. Einaudi. Piosenka, którą lubię
słuchać to np. „Rolling in the deep”
Adele, „Na dłoni”, „Ja wysiadam”
Anny Marii Jopek, „I will always
love you” - Whitney Houston. Ulubieni wokaliści i wokalistki to: Anna
Maria Jopek, Adele, M. Grechuta ,
Whitney Houston, G. Turnau.
Dziękujemy za udzielenie
odpowiedzi do naszego wywiadu
i życzymy dalszych sukcesów
w pracy oraz w życiu prywatnym.
Magda i Natalia
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Coś dla fanów!
Niespodziewanie na scenę
wszedł Example. Publiczność była
zachwycona. Każdy chciał być blisko
niego więc był niesamowity ścisk,
gdy ludzie oddaleni od sceny zaczęli
się pchać na tych stojących z przodu.
Doszło do ludzie zgromadzeni na
koncercie zagłuszali samego artystę
mogąc pochwalić się świetną znajomością tekstu.

22 marca w Warszawskim klubie Stodoła
odbył się koncert brytyjskiego wokalisty Example. Marcowy koncert był
jego pierwszą wizytą w
naszym kraju.

Po wielu godzinach stania na
mrozie, równo o godzinie 20.00
ochroniarze wpuścili nas - koncertowiczów, do środka. Po minucie kontroli przez ochroniarzy weszłam do
środka. Dzięki temu, że przyszłam na
samym początku mogłam stanąć przy
samej scenie. Z biegiem czasu przybywało coraz to więcej ludzi.
W końcu sala zapełniła się, aż po
brzegi.

Przed wyczekiwanym przez
cały tłum artystą zagrało jeszcze
dwóch DJ-ów.
O godzinie 21.00 na scenę
wszedł zespół The &. Przez godzinę
rozgrzewał nas swoją muzyką. Zaraz
po nim pojawił się Double Trouble.
Remiksował on wiele znanych piosenek m in. „Follow Rivers” w wykonaiu Lykke Li, „Sex on fire”- Kings of
Leon, Jamie Woon - „Night Air” oraz
Foster the People -„Pumped up kicks“ .
Gdy poleciały pierwsze takty piosenki
„Follow Rivers” publika zaczęła krzyczeć i piszczeć w niebogłosy . Okazało
się, że każdy znał jej tekst. Podczas
gdy tłum „wykrzykiwał”
kolejne
zwrotki ochroniarze uśmiechając się
lekko nucili cichutko pod nosem tekst.
Gdy DJ Double Trouble
zszedł ze sceny zrobiło się niewiarygodnie cicho. Każdy choć raz w tym
czasie spojrzał z wyczekiwaniem na
swoją komórkę, aby zobaczyć, która
godzina. Napięcie rosło, a muzyka
w tle tylko je potęgowała.
Gdy po 23.00 na scenę wszedł
DJ Wire na wszystkich twarzach zagościł uśmiech i wszyscy zaczęli tańczyć
i podskakiwać w rytm utworów.

Wiele piosenek pochodziło
z nowej płyty „The Evolution of
Man”. Jednak zagrano także parę
kawałków pochodzących ze starszych
płyt min. „Changed the way You
Kiss me”, „Kickstar” oraz „Stay
Awake”. O północy wykonawca zakończył widowisko. DJ Wire również chciał już schodzić, jednak
ubłagaliśmy go krzycząc jego pseudonim. Bardzo szybko się zgodził
i zagrał nam jeszcze parę kawałków.
Koniec swoich popisów dopełnił
potykając się o kabel i przewracając
się gdy już schodził ze sceny. Koniec
końców, koncert zakończył się pomyślnie o godz. 00.15.
Wierzę w to, że nikt nie
narzekał na koncert. Był bardzo udany. Widać było po minach koncert
uznali za udany.
Miejmy nadzieję, że Example już niedługo pojawi się znowu
w Polsce.
ALEKSANDRA
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Włochy

m. in.

Verona, Wenecja, Rzym

Włochy kojarzą się głównie ze spaghetti, pizzą, włoskim głośnym stylem bycia, Erosem Ramazzottim, Romeo i Julią, Watykanem i toskańskim niebem. Oprócz tego to miejsce, gdzie zaraz po Grecji
narodziła się wielka cywilizacja, rozwinęła kultura i nauka.

Włochy
to
także
wspaniałe zabytki i piękne
krajobrazy. Krystalicznie czysta woda, zatoki z szerokimi
piaszczystymi plażami, malownicze urwiska skalne wpadające do błękitnych wód Morza Tyrreńskiego, a w głębi
lądu wzniesienia pogórza apenińskiego ze szczytami Sila na
północy i Aspromonte na południu, wśród których znajdziemy nieduże senne miasteczka, gdzie życie płynie
powoli i idealnie charakteryzuje włoski nastrój.
Największą i najdoskonalszą perłą Włoch jest
stolica,
wieczne
miastoRzym pełen bogatych zabytków, kawiarenek, pubów i
dyskotek. Będąc na wakacjach w Rzymie koniecznie należy wybrać się do
symbolu miasta- Kapitolu
oraz do Forum Roma-

num, Koloseum i Bazyliki św.
Jana. Warto również zobaczyć
Plac Wenecki, Piazza Navona
z Panteonem, kościół San
Marco
oraz
Hiszpańskie
Schody.
Do Wenecji warto się
wybrać, by uczestniczyć w bajecznym weneckim karnawale,
ale także na festiwal filmowy,
biennale sztuki współczesnej,
romantyczną wyprawę we dwoje
albo by po prostu zwiedzić to
przepiękne miasto. Wenecja to
miasto kanałów. Nie ma w nim
samochodów, a transport odbywa się drogą wodną. Nad kanałami rozpościerają się liczne mosty. Jako pamiątkę z Wenecji
turyści przywożą najczęściej coś

szklanego albo słynne weneckie maski.
W Weronie zachowało
się wiele zabytków starożytnych.
Do najcenniejszych
z nich należy: rzymska arena
na 22 tysiące widzów, łuk
triumfalny oraz Porta dei Leoni
(Brama
Lwów).
Katedra
w Weronie zbudowana została w XII w. i przebudowana
w XV-XVIw. Kościół S. Tosca e
Teuteria z V przebudowany
w VIII i XII w.) należy do najstarszych zabytków wczesnego
średniowiecza. Miasto słynie
z
renesansowych
palazzi
i pięknych balkonów. Na jednym z nich rozgrywa się akcja
s z e k s p i ro w s k ie j
t r a g e d ii
"Romeo i Julia", zaś domy
zamieszkiwane niegdyś przez
oboje nieszczęśliwych kochanków i rzekomy nagrobek Julii,
są celem pielgrzymek turystów
z całego świata.
Natalia i Magda

Kolorowe Skrzydełka
Ciekawostki
-W Polsce występuje dokładnie 3156
gatunków motyli;
-Istnieją gatunki motyli których samice są
bezskrzydłe;
-Bezkolczy śnieżyczek to motyl którego
gąsienice żyją pod wodą;
-Największe motyle na świecie żyją
w strefie tropikalnej i subtropikalnej.
Należy do nich Ornithoptera alexandrae,
rozpiętość jego skrzydeł przekracza
280mm.

Motyle w oczach artystów:
Wiosenne przebudzenie
Na dobre rozpoczęła się wiosna, więc postanowiłam podjąć temat
dotyczący uroczych owadów -motyli.
Niedługo na łąkach będzie pełno tych
kolorowych stworzeń. Oglądając ich
barwne, trzepoczące skrzydła dobrze
jest cokolwiek o nich wiedzieć. Mam
nadzieję, że ten artykuł Wam w tym
pomoże.
Motyle stanowią drugą pod
względem liczebności grupę owadów.
Na świecie występuje ponad 150 tysięcy
gatunków motyli. W Polsce jest ich 3
tysiące. Żyją na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. Należą do najbardziej zaawansowanych ewolucyjnie
owadów.

Budowa motyli
Ich ciało składa się
z trzech części:
- głowa – jest kulista, znajduje się na
ni ej par a ocz u, par a cz ułków
i aparat gębowy
- tułów – znajdują się na niej trzy pary
odnóży oraz skrzydła. Ich kształty i barwy są bardzo różnorodne. Owady odbywające dalekie loty mają skrzydła długie i wąsko zakończone.
-odwłok

cykl rozwojowy
jaja- w zależności od gatunków
mają różne kształty i kolory. Miejsca i sposoby ich składania są bardzo różnorodne. Wiele motyli nocnych umieszcza jaja głęboko w
pęknięciach kory, motyle dzienne
przyklejają je do roślin. Niektóre
ćmy rozrzucają jaja w trawie
w czasie lotu.
- gąsienica– pożywieniem gąsienic
większości gatunków są miękkie
części roślin, choć są takie, które
żyją w drewnie drzew odżywiają
się woskiem plastrów miodu.
-poczwarka- jest to kolejne stadium
rozwoju motyla, przestaje on przyjmować pokarm i zmienia się w nieruchomą formę. W stadium poczwarki motyl nie odżywia się i nie
pobiera płynu. Jedynymi otworami, jakie funkcjonują, są służące do
oddychania przetchlinki.
-motyl- po wyjściu z poczwarki
jego skrzydła są krótkie i zmięte a
pancerz miękki. Po chwili jednak
skrzydła rozpościerają się, a pancerz twardnieje.

„Dni nasze jak dni motylka, Życiem
wschód, śmiercią południe”.
Autor: Adam Mickiewicz
„Gdy wiosenne słonko
Zbudzi w lesie kwiaty
Lata nad kwiatami
Motylek skrzydlaty”.
Autor: Czasław Janczarski
„Jaki jest motyl?
Złoty, śnieżny czy lekkomyślny?
Motyl? Bezdomny”.
Autor: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
„Miłość jest jak motyl – piękna, bajeczna, ale trudna do złapania”.
Autor nieznany
Zaś Wanda Chotomska proponuje, aby
dla motyli zrobić miejsce w szarych zakurzonych miastach:
„Dla motyli
trzeba miejsce zrobić w miastach
I odkurzyć zakurzony błękit nieba,
Żeby słońcem i kwiatami
Zakwitł asfalt,
Tylko tyle i nic więcej już nie trzeba.”
E. Kołak
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