Gimnazjum nr 2 im Janusza Korczaka w Sulejówku

Numer specjalny

W tym numerze:
Bezpieczne wakacje

2

Północ życia cz. II

3

Wszystko o walcu angielskim

4

Witajcie upragnione wakacje, żegnaj szkoło!
Bieszczady to pasmo górskie, kraina geograficzna. Ale skąd właściwie
Mówi się, że
nazwa ma związek z legendą o Biesie i czadach,
w staropolskiej literaturze
można odnaleźć określenia jak „ bieszczadź łez”,
co oznacza „padół płaczu”, czy „świat zbieszczadział”,
czyli
„zdziczał”, a same Bieszczady to teren bez wątpienia dziki i porośnięty
wieloma roślinami, które
skrywają tajemnice..
Bieszczady to
miejsce idealne na przyjazd o każdej porze roku,
owiane wieloma legendami, m. in. o Hnacie, Ocalałym Dzwonie, o tym co
diabły upuściły, o świątynie pochłoniętej przez
górę i długo by wymieniać.
W minione waka cje post a n owi ł a m
sprawdzić urok tych
stron. Niestety nie udało
mi się zdobyć żadnej
z gór, nie jest to sport dla
mnie. Nie myślcie, jednak, że będąc w Bieszczadach można zanudzić
się na śmierć, bo można
tam tylko zdobywać góry
i nic ciekawego tam nie
ma. Nic bardziej mylnego! Z miejsc, które według mnie są godne polecenia wybrałam m. in.
Solinę. Jest to sztuczne
jezioro, ale pomimo tego
budzi emocje. Jest tam

przepięknie.
Godna polecenia
jest też zapora na Solinie,
po której można się przespacerować. Mierzy ona
ponad 100 metrów! Niestety odnotowano na niej serię
samobójstw. W 2005, 2006, 2007, 2008 i 2012 roku
podczas wakacji, co rok to
jedna osoba rzucała się
z zapory. Są też tacy, którzy przeżyli skok, nazywanie przez miejscowych
„kamikadze”. Ale mieli
bardzo dużo szczęścia, bo
zazwyczaj Ci, którzy skaczą są pod wpływem alkoholu.
Jednak powróćmy
do samej zapory. Na początku i końcu zapory są
liczne sklepy. Można tam
kupić wspaniałe pamiątki i
spróbować nietypowych
dań typu żabie udka! Oczywiście nie braknie tam też
parków rozrywki i miejsc,
w których można zakupić
bilet na jeden z przepływów przez jezioro, podczas
którego wysłuchamy legend, a także wypożyczyć
rower wodny lub łódkę na
kilka godzin.
W Bieszczadach
kursuje także bieszczadzka
kolejka! W zależności od
trasy, którą się wybierze
można podziwiać widoki
będąc w wagonach ciągniętych przez prawdziwą parową lokomotywę! Start
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jest w Majdanie, do którego prowadzą bardzo
kręte, trudne, wąskie
i zmieniające swoją wysokość drogi. Na ciuchcie, na specjalne życzenie
może napaść konno
„banda Krzycha”. Niesamowite przeżycia!
W Myczkowcach znajduje się trochę
mniejsza od Solińskiej,
ale taka sama zapora
wodna oraz jezioro. Jest
tam też mini zoo, makiety
na jst ar sz ych cer kwi Bieszczadzki krajobraz
z okolicy zgromadzone
w jednym miejscu oraz
ogród biblijny. A wszystko w jednym miejscu!
W zoo można spotkać
różne rodzaje mniejszych
zwierzątek-sarny, gatunki
ptaków, kozy itp.. nieopodal mini zoo znajduje
się stadnina koni, gdzie
można przejechać się lub
być przewiezionym na Makiety cerkwi w Myczkowcach
koniu lub kucyku.
Wszystkie atrakcje można wymieniać
godzinami. Tak, więc
jeżeli nie pasjonuje was
wspinaczka po górach lub
wędrówka szlakami zapraszam w Bieszczady.

6

Kinga Borek
Parowóz, który jest jedną z głównych
atrakcji w Majdanie
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Wak acj e z b l iż aj ą si ę p owol i i n i eu ch r on n i e, k aż d y z nas ch ce j u ż od p o cz ąć. Jed n ak wyl eg u j ąc si ę n a
p l aż y l u b wędr u j ąc p o g ór ach n i e z ap om n i j m y o b ez p i ecz eń stwi e, b o p r z eci eż n ik t n i e ch ci ał b y
z ak oń cz yć sez on u wak acyj n eg o z n og ą w g i p si e!

Nad morzem
Pluskanie się w wodzie jest
bardzo przyjemne. Jednak
woda to naprawdę groźny
żywioł. Wypoczywając nad
morzem pamiętaj o najważniejszych zasadach:
1.Kąp się tylko w miejscach dozwolonych. Najlepiej pod okiem ratownika.
2.Nie wchodź do wody w pobliżu
mostów, portów oraz przystani.
3. Koniecznie zabierz ze sobą krem
z filtrem UV, nakrycie głowy, zapas
wody i napojów.
4.Nie skacz do wody miejscach
gdzie nie znasz dna bo może to
skutkować złamaniem kręgosłupa.
5.Po opalaniu nigdy nie wchodź do
zimnej wody, ponieważ zetknięcie
zimnej wody z gorącym ciałem może spowodować szok termiczny.
6.Na łodziach nie zdejmuj kapoka.
7.Weź ze sobą telefon z zapisanym
numerem

Zielony i żółty – krótkie trasy, najczęściej łączone z innymi szlakami.

flaga czerwona-zakaz kąpieli

Góry
Góry są bardzo nieprzewidywalne.
Dlatego pamiętajmy o:
1.Zostawieniu wiadomości o trasie
wycieczki i planowanej godzinie powrotu.
2.Wygodnych butach.
3.Naładowanym telefonie z zapisanym
numerem do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego –
601 100 300.
4.Wyjściu na wyprawę rano bo jeśli
pogoda ma się zepsuć to zrobi to
wczesnym popołudniem.
5.Nakryciu głowy.
6.Prowiancie.
7.Oznaczeniach szlaków turystycznych.

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 601 100 100.

Czerwony – szlaki główne, najczęściej
prowadzące prze widowiskowe rejony.

Czarny – krótki szlak dojściowy
Podczas podróży
Ale na wakacje najpierw trzeba dojechać, dlatego:
1.W każdą podróż weź ze sobą telefon, koniecznie zapisz w nim numery alarmowe.
2.Słuchaj poleceń personelu lotniska, pociągu czy samolotu.
3.W czasie postoju nie oddalaj się za
bardzo od środka transportu.
4.Nie zostawiaj bagażu bez opieki.
5.Podczas wysiadania z pociągu
wychodź na stronę gdzie nie ma
torów.
Mam nadzieję, że dzięki tym radom
miło i bezpiecznie spędzicie wolny
czas. Ale to zależy głownie od was,
waszej chęci i tego czy się do nich
zastosujecie. To już nie moja rola
więc nie pozostaje mi nic innego jak
życzyć wam wesołych i ciepłych
wakacji!

Emilka

flaga biała-kąpiel dozwolona
Niebieski – trasy dalekobieżne – o
dużych odległościach.
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Północ życia cz.2
fałszywi… W pokoju miałam mieć
współlokatorkę. Nie chcę jej znać…
Weszłam niepewnie do pokoju.

Obudziłam się cała obolała. Usłyszałam rytmiczne, ciche
piszczenie jakiejś maszyny. Odwróciłam głowę, żeby zobaczyć
gdzie jestem. Obok mnie stała
pielęgniarka. Jęknęłam cicho.
- Och… Nareszcie się ocknęłaś.
Zawołam lekarza. – wybiegła
z sali. To szpital? Gdzie moi rodzice i co się w ogóle stało?...
Ktoś wszedł.
Witaj Savannah… Jak się czujesz?- spytał smutno jakiś facet.
-Źle… - wychrypiałam. Na szyi
miałam kołnierz ortopedyczny,
a na lewej ręce gips… Jak ja będę
pisała w szkole?...- Gdzie mama… i tata…?- spytałam cicho.

kiedy będę mogła cię stąd zabrać…
- Już dzisiaj… leżała tu dwa
tygodnie… Już myśleliśmy, że
się nie obudzi… Zajmiemy się
nią i będzie mogła ja pani zabrać.- wyszedł.
- Zabrać… Ale dokąd…?
- Dzwoniliśmy do twojej ciotki
z Tennessee… Ale nie może
teraz przyjechać, więc na razie
zabierzemy cię do domu dziecka…
Boże nie… Co ja zrobiłam, że
spotkało mnie takie okropieństwo… Nikt mnie nie potrzebował… Czemu nie mogłam zginąć ja zamiast rodziców… ?

- Możemy ci już to zdjąć. Nie
masz urazu kręgosłupa.- powiedział kompletnie ignorując moje
pytanie. Nie chciał mi powiedzieć.
Wiedziałam to… Zdjął mi to paskudztwo z szyi.
- Gdzie rodzice?- spytałam mocniejszym głosem.
- Savannah… Oni… Nie żyją… szepnął lekarz. Nie żyją?! Ale…
Nie..To nie możliwe… Poza nimi
nie maiłam nikogo. Po policzkach
słynęły mi łzy. Co teraz ze mną
będzie…? Do pokoju weszła jeszcze jakaś kobieta z teczką.

Kiedy już mnie wypisali ze szpitala pani Anna zabrała mnie do
domu, żebym spakowała rzeczy… Wzięłam swoje ubrania i
wszystko czego jeszcze potrzebowałam… Z pokoju rodziców
wzięłam wisiorek mamy i założyłam go. Zamknęłam dom na
klucz i pobiegłam do kobiety.
To potworne… Nie chcę tam
jechać… A poza tym… Moja
ciotka z Tennessee? Nie znam
jej… Ale czemu? Nie wiem już
kompletnie nic… A moi przyjaciele ze szkoły?... Nikt nie odwiedził mnie w szpitalu… Byli

- Witaj… nazywam się Anna i
przyszłam zobaczyć co u ciebie i

- Cześć…- mruknęłam i rzuciłam torbę na łóżko. Rozejrzałam się po pokoju. Stare plakaty koncertowe. Moje
ulubione zespoły… Usiadłam na łóżku i podkuliłam kolana pod brodę.
Spojrzałam na dziewczynę, która pochylała się nad książką i chyba nawet
nie zauważyła, że weszłam… Była…
krótko mówiąc śliczna… Miedziane
loki opadające kaskadami na jej plecy
i oczy jak szmaragdy, ale inne niż
moje… Bardziej ludzkie… Znów zaczęłam płakać… Kiedy byłam
w śpiączce wyprawili im pogrzeb…
- O… Hej nie zauważyłam cię… Jestem… zaraz coś się stało…? – spytała i szybko usiadła obok mnie. – Nie
płacz. Skoro cię oddali nie byli ciebie
warci…- powiedziała bez emocji w
głosie.
- Nie oddali mnie. Zginęli w wypadku…- wyszeptałam.
- Ja… Przepraszam… Przykro mi…przytuliła mnie.- Nie chciałam cie
urazić.
- Rozumiem. Nic nie szkodzi. To nie
twoja wina…
Była bardzo miła. Starała się mnie
pocieszyć… To fajnie… Ale…
- Czemu sądziłaś, że mnie zostawili?spytałam.
- Bo właśnie to zrobili mi… Miałam
wtedy 9 lat…- zaczęła się bawić bransoletką na nadgarstku. Ja też tak robiłam kiedy się denerwowałam.- Nazywam się Rebekah, a ty?- uśmiechnęła
się niepewnie.
Savannah… Miło mi.- W dziwny sposób poczułam z nią jakąś więź, jakbym instynktownie jej ufała. Też
uśmiechnęłam się przez łzy..
Koniec części drugiej.

Str. 4

Wszystko o walcu angielskim
Jednym z moich ulubionych tańców jest walc angielski. Jest to bardzo stary taniec,
ponieważ, pochodzi z Anglii i po raz pierwszy został wykonany około roku 1910 w Londynie.
wych. Niezwykle istotny jest
także sposób trzymania partnerów, który przez cały czas tańczenia nie powinien się zmieniać, zaś sylwetki tancerzy powinny tworzyć subtelne linie.
Walc angielski jest tańczony
w kontakcie - ciała tancerzy
stykają się od bioder, aż do
mostka partnerki ,co pozwala
na prowadzenie tancerzowi
ciałem partnerki. Stroje tancerzy są ściśle określone przez
Walc angielski jest tań- przepisy. Kobiety powinny
cem swingowym, także metrono- mieć sukienkę najczęściej do
metrycznym i wirowym. Na po- kostek, a mężczyźni frak.
czątku pierwszego uderzenia tańczy się płasko, pod koniec zaczyna się akcja unoszenia. Na turniejach tańca towarzyskiego jest tańczony przez pary jako pierwszy
z tańców standardowych. Walc
angielski jest tańcem ruchowoprzestrzennym tańczonym po liniach ukośnych.

Walc jest wolnym tańcem. Drugim najwolniejszym
z tańców standardowych. jest
rozliczany do ‘trzech’. Jego
technikę i styl ustalono w Anglii
w 1921 roku.
Walc angielski wchodzi
w skład światowego programu
tańca towarzyskiego i ma rangę
tańca międzynarodowego. Jest
to taniec powolny o charakterze
nieco romantycznym.
Tegoroczne najbardziej
prestiżowe zawody ‘Blackpool’
w walcu angielskim wygrała
para z USA- Arunas Bizokas
i Katusha Demidova. W pierw-

Walc angielski należy do
klasycznych tańców turniejo-

Turniej tańca towarzyskiego w Piaskach

szej trójce uplasowali się także:
Na II miejscu para także
z USA: Victor Fung i Anastasia
Muravyova
Na III miejscu para z Włoch Andrea Ghigiarelli i Sara Andracchio

Monika i Paweł, zwycięzcy turnieju w Piaskach

Monika Kowalczyk
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nieniem dla walczących
powstańców. W 1939 roku lasy stały się miejscem walk, a także masowych mordów dokonywanych przez Niemców
na ludności cywilnej
( Palmiry).

Pewnej czerwcowej
soboty członkowie koła
ekologicznego i geograficznego pod opieką Pani
M. Waliłko i Pani M. Wojteckiej udali się
do
Puszczy Kampinowskiej.
Jest to przepiękny kompleks leśny, który leży
niedaleko Sulejówka.
Puszcza była w przeszłości terenem łowów na łosie, jelenie i dziki. Polował tu prawdopodobnie
Władysław Jagiełło, na
pewno Jan III Sobieski i
August Poniatowski.

Miejsce to przez setki lat
stało się areną ważnych
wydarzeń historycznych
takich jak: w 1410 r.
skrajem puszczy podążał
na Grunwald Władysław
Jagiełło. W okresie powstania
styczniowego
puszcza stała się schro-

W Kampinosie mogliśmy podziwiać stuletnie i starsze przepiękne „Panu Tadeuszu” takie
sosny, a także unikalne jak: bąk, derkacz zobaczyrośliny takie jak: wiśnia łyśmy po raz pierwszy.
kwaśna, dąb czerwonyNa koniec wycieczki
brzoza czarna.
wszyscy posililiśmy się
Podobał się nam smacznymi kiełbaskami z
także pobyt w muzeum, ogniska. Nawet niewielki
gdzie mogliśmy podzi- deszczyk nie popsuł nam
wiać eksponaty zwierząt humorów.
żyjących na tym terenie:
Zmęczeni, ale wzbobobry, rysie, wydry, jelegaceni o nowe wiadomości
nie i lisy wyglądały jak
i przeżycia estetyczne wróżywe.
ciliśmy do domów szczęFirmow y
z nak śliwi i zadowoleni. Czekapuszczy, czyli łoś także my z niecierpliwością na
znalazł się wśród muze- następne takie wyjazdy.
alnych zbiorów.
Magda i Natalia
Ptaki
opisywane
przez A. Mickiewicza w

Galeria naszych prac
Secesja jest to styl w sztuce europejskiej ostatniego dziesięciolecia XIX wieku i pierwszego XX
wieku zaliczany w ramy modernizmu. Istotą secesji było dążenie do stylowej jedności sztuki dzięki
łączeniu działań w różnych jej dziedzinach, a w
szczególności rzemiosła artystycznego, architektury wnętrz, rzeźby i grafiki. Charakterystycznymi
cechami stylu secesyjnego są: płynne, faliste linie,
ornamentacja abstrakcyjna bądź roślinna, inspira-

cje sztuką japońską, swobodne układy kompozycyjne, asymetria, płaszczyznowość i linearyzm oraz subtelna pastelowa kolorystyka.
Najważniejszymi twórcami tego stylu byli
Aubrey Beardsley, Victor Horta, Gustav
Klimt, a w Polsce Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Xawery Dunikowski. A oto prace naszych uczniów w stylu secesyjnym

Kinga Borek Ib

Emilka Kołak Ib

Dominika Baliszewska Ib

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