Nowa Jedynka
Niezależne pismo młodzieżowe działające przy I Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego.
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Ćwir, ćwir… tzn. witam Was drodzy czytelnicy!
Za oknami wiosna w pełni, przyroda budzi się z zimowego snu,
Niezależne pismo młodzieżowe
a słoneczko zaczyna grzać należycie, co powoduje uśmiech na
działające
przy I Liceum Ogólnokształcącym wszystkich twarzach. Chciałoby się rzec, jak w piosence Marka
z Oddziałami Integracyjnymi
Grechuty, „Wiosna, ach to ty…”

Nowa Jedynka

im. Bolesława Limanowskiego
( Kwiecień 5/17 2009 r. )

Trzymacie w rękach najświeższy numer „Nowej Jedynki”,
a w nim mnóstwo ciekawych artykułów... Jak wiosenne porządki
Redaktor naczelny:
- to tylko z nami! Tekst „Zmieńmy wystrój swojego pokoju” Wam
Mateusz Lewandowski II G w tym pomoże. Znajdziecie też u nas ciekawe porady, jak bronić
swojego zdania, co przyda się w szkole i pracy. Czy telewizja jest
Korekta:
Monika Chojnowska II G szkodliwa? — przekonajcie się razem z nami. Być może mieliście
sen, który was niepokoi? Sprawdźcie, może jest proroczy?! ZnajRedaktorzy:
dziecie tu także podsumowanie akcji „pomóżmy kasztanowcom”.
Monika Chojnowska II G Czy zakwitną na matury?... Doradzimy, jak zwykle, na co warto
Paulina Kopeć II G
wybrać się do teatru oraz jak zjeść szybko, lekko i smacznie.
Inga Nowak II G
24 kwietnia żegnamy trzecioklasistów. Już na początku
Adrianna Smoczyńska II G maja zaczynają zdawać egzaminy dojrzałości... Wszystkim
Ewa Struniawska II G
Maturzystom życzymy powodzenia!!!
Kinga Wiatr II G
Na zakończenie w imieniu całej Redakcji pragnę złożyć
Mateusz Lewandowski II G najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy całemu
Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Szkoły oraz Wam
Maciej Sychowicz II G
— Koleżankom i Kolegom, aby Święta spędzone w rodzinnym
Oprawa graficzna:
Mateusz Lewandowski II G gronie przyniosły Wam mnóstwo radości!
Mateusz Lewandowski

Współpraca:

prof. Sławomira Sudnicka
Opiekun:

prof. Sławomira Sudnicka
Kontakt:

nowa_jedynka@wp.pl
Dodatek:

prof. Jolanta Kuźma
prof. Anna Kaliszewska
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Temat numeru
3 — Wielkanoc — Inga Nowak II G
4 — Zmieńmy wystrój swojego pokoju! — Kinga Wiatr II G

Szkoła i świat
6 — Czy umiemy bronić swoich poglądów? — Inga Nowak II G
8 — Telewizja oknem na świat — Paulina Kopeć II G
9 — Prorocze sny? — Adrianna Smoczyńska II G
10 — Pożegnanie prof. Religi — Maciej Sychowicz II G
11 — Akcja: pomóżmy kasztanowcom — Monika Chojnowska II G

wrzuta.pl

Kulturomaniacy
12 — Ptaszek w klatce — Mateusz Lewandowski II G
13 — Gardenia — Ewa Struniawska II G
15 — Kącik liryczny

Głodny Licealista
16 — Lekko i smacznie… — Monika Chojnowska II G

Wielkanoc jest najważniejszym i najstarszym świętem chrześcijańskim. Podczas
soboru nicejskiego w 325 r. ustalono, że Święta Wielkiej Nocy będą obchodzone w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca.
W Wielki Piątek zrób porządek, a w Sobotę kończ robotę.
Porządki w naszych domach powinniśmy skończyć do wtorku. W samą Wielkanoc nie
można ani sprzątać ani gotować, a dawniej nie można było palić ognia pod kuchnią.
Deszcz w Wielki Piątek napycha każdy kątek.
W Wielki Piątek zakazana była praca na roli. W Wielką Sobotę, gdy wróciło się z kościoła z koszyczkiem wypełnionym święconym pokarmem, należało obejść dom do koła trzy
razy. Miało to zapewnić powodzenie i urodzaj na cały rok.
Palma Wielkanocna symbolizuje odradzające się życie. Dawnym obyczajem już w środę
popielcową wstawiane były gałązki do wazonów, by do Niedzieli Palmowej wypuściły
pąki i pokryły się liśćmi. Po święceniu palemek, gdy nadchodziła burza, należało je postawić w oknie, co miało zapewnić bezpieczeństwo domownikom.
Bazie wówczas nie były połykane tylko przez najmłodszych. Ludowe tradycje mówią
o niezwykłej mocy bazi, miały one zabezpieczyć przed chorobami.
Nowa Jedynka
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Gdy mokro w Wielką Niedzielę, rok się sucho ściele. O „dyngowaniu”… J
Wielkanocny poniedziałek, potocznie nazywany „lanym poniedziałkiem”, kojarzy się
każdemu z oblewaniem się wodą. Dawniej chłopcy, by okazać zainteresowanie wybranej
pannie, polewali ją wodą. Było to zachowanie uznawane za zaloty, więc oblewana dziewczyna była zadowolona, bo świadczyło to o jej wielkim powodzeniu. Tak odbywało się to
na wsiach, a w miastach? Tu zwyczaj ten był jedynie symbolicznym skrapianiem się perfumami czy wodą kolońską. Kiedyś, aby nie zostać polanym, można było wykupić się
smakołykami. To właśnie ten zwyczaj nazywano „dyngowaniem”. W poniedziałek wielkanocny uderzano się również gałązkami wierzby lub palemkami, co symbolizowało
przekazanie sobie siły życia odradzających się drzew i całej przyrody. Był to tzw.
„śmigus”. właśnie z połączenia tych dwóch zwyczajów powstał dzisiejszy „śmigusdyngus”.
Walatka. Czyli jak bawiono się we wtorek po Wielkanocy
Jest to gra w parach, w której potrzebne jest po jednym jajku na osobę. Przeciwnicy siadali naprzeciwko siebie i toczyli pisanki. Wygrywał ten z graczy, którego pisanka nie została zbita. Nagrodą było zabieranie pisanki przeciwnika.
Jak widać, Wielkanoc to bardzo różne obrzędy, tradycje, które swoimi korzeniami sięgają
naprawdę odległych czasów. Dla nas – pokoleń XXI wieku – są one historią… Żeby
uświadomić sobie, jak są jednak one ważne, wystarczy pomyśleć, że święta są czasem
jedyną okazją w roku, by się zatrzymać… zasiąść przy stole z rodziną, wyłączyć TV…
I nie kojarzmy tych szczególnych świąt jedynie z witrynami sklepowymi, na których już
w lutym widnieją kolorowe pisanki. Niech nowo nabyte gadżety nie będą dla nas jedyną
atrakcją. Nie pozwólmy, by komercja zniszczyła prawdziwy wymiar pięknej tradycji.
Inga Nowak II G

republika.pl

Dzisiaj zajmiemy się przez chwilę dekorowaniem
wnętrz. Każdy nastolatek pragnie, by jego pokój odzwierciedlał w jakiś sposób jego osobowość. Musimy
pamiętać, że nawet najdrobniejsze zmiany mogą odświeżyć i upiększyć nasz mały kącik. Dlatego nie będziemy rozmawiać tu o zmianie mebli, lecz o małych
rzeczach, które naprawdę mogą zdziałać cuda.
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Na początek proponuję zmianę koloru ścian, Oczywiście
może to być tapeta, lub farba. Myślę, że dla małego
pokoju taka zmiana nie będzie bardzo kosztowna, a na
pewno ogromnie zauważalna. Barwa naszego otoczenia
jest ważna i warto się nad nią chwilkę zastanowić. Dlatego przygotowałam dla Was informacje o wybranych kolorach:
Nowa Jedynka

º Żółty jest radosny, ciepły, wspaniale rozjaśnia słabo oświetlony
pokoik. Pobudza mózg do myślenia i działa odprężająco.

ogniwo.ehost.pl

º Czerwony także należy do kolorów ciepłych, wzmaga aktywność
fizyczną oraz nadaje pomieszczeniu pewny i oryginalny charakter.
Przyspiesza krążenie krwi i akcję serca.
º Pomarańczowy oświetla pokój, zwiększa optymizm lecz czasem
także apetyt.
º Niebieski to jeden z podstawowych zimnych kolorów. Najczęściej kojarzy się z powagą,
stabilnością i inteligencją. Dlatego wskazany jest dla osób potrzebujących odpoczynku
oraz spokoju.
º Fioletowy stymuluje układ nerwowy, korzystnie wpływa na pracę mózgu, a także pobudza wyobraźnię i kreatywność.
º Zielony to kolor wywołujący skupienie, powagę i poczucie bezpieczeństwa. Nie jest
wskazany dla osób aktywnych, gdyż pogłębia nudę i bierność.
º Różowy dodaje ciepła, a także zwiększa panowanie nad sobą, stałość i umiarkowanie.
W dużej ilości może jednak wywołać uczucie lekkiego osłabienia.
º Biały przynosi spokój, dobre samopoczucie, jak również koi nerwy. Musimy jednak pamiętać, że w dużych pomieszczeniach ten kolor może się nie sprawdzać. Powoduje bowiem osamotnienie, lub po prostu smutek.
Mam nadzieję, że taka ścieżka kolorów wystarczy, żeby każdy z Was znalazł coś
specjalnego dla siebie. Jednak to nie koniec naszego ,,odświeżania” pokoju. Powitaliśmy
niedawno wiosnę, więc przydałyby się małe porządki. Poprzeglądajcie dokładnie wszystkie swoje rzeczy i pomyślcie, czego w ogóle nie używacie i co jest Wam niepotrzebne. Powyrzucajcie stare papiery i zeszyty, tak aby każda półka była przejrzysta i zaopatrzona
tylko w potrzebne i niezbędne Wam rzeczy. Poupychane stosy papierów nie wyglądają
zbyt dobrze, więc naprawdę przemyślcie swoje decyzje. Kiedy już wszystko uprzątniecie,
stańcie na środku pokoju i zastanówcie się, czego Wam jeszcze brakuje, co chcielibyście
jeszcze zmienić? Może jakiś mały dywanik w sam raz pod fotel, jakaś narzuta na łóżko, lub
ładne, ozdobne pudełko na stare książki? Jestem pewna, że takie drobiazgi zmienią całkowicie wizerunek Waszego pokoju. Lubicie motyle, lub ażurowe motywy? Warto więc wybrać się do jakiejś pasmanterii lub do innego sklepu i tam poszukać czegoś dla siebie.
Wszystko, co znajduje się w Waszym pokoju, można ozdobić, lub po prostu odświeżyć.
Poprzyczepiać zapinki do firanek, poukładać ramki ze zdjęciami na półkach, postawić piękny wazon na suszone kwiaty, lub zmienić lampkę nocną. Zaufajcie mi,
efekt gwarantowany!
Nowa Jedynka

Kinga Wiatr II G
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„Nie ma dwóch osób, które byłyby zgodne w poglądach na jeden i ten sam
temat: to, co jedna neguje, druga - akceptuje.” Mikołaj Gogol (źródło: Internet – aforyzmy o poglądach)

Poglądy to coś naprawdę cennego i indywidualnego, można by rzec „nasze własne
wnętrze”. Kiedy nie potrafisz bronić swojego zdania, ludzie postrzegają cię, jak
kogoś cichego, potulnego, miłego, życzliwego, itd. … Tyle że Ty sam męczysz się
z tym bardzo. A tak naprawdę przekonasz się w dorosłym życiu, że ludzie bez własnego stanowiska wobec pewnej sprawy, albo Ci, którzy go nie bronią, nie są szanowani i często ignorowani.
Powszechność jakiegoś poglądu nie jest, poważnie mówiąc,
żadnym dowodem, nie daje nawet prawdopodobieństwa słuszności.
Artur Schopenhauer „Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów”.
(źródło: Internet – aforyzmy o poglądach)

Dlaczego tak często nie umiemy bronić swego zdania?
Tak naprawdę wynika to z niskiej samooceny. Człowiek, który siedzi cicho, nie
wygłasza swoich opinii, nie dyskutuje w celu wyjaśnienia, dlaczego uważa tak, a
nie inaczej, nie jest nieśmiały, ale boi się krytyki. Obawia się, że zostanie negatywnie oceniony przez innych. Nie jest tu mowa o przemądrzaniu się, ale mówieniu
tego, co się myśli w taki sposób, by nie urazić nikogo.

konstytucja.wieszjak.pl
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Inną przyczyną może być to, że osoba słuchająca nas,
uniesie się i na wstępie powie, że to co my uważamy
za istotne, jest głupie i bezsensowne. Żeby tego uniknąć, już na początku zaznacz, że Ty po prostu masz
takie a nie inne zdanie, że tak uważasz i wiesz o tym,
że nie wszyscy zaraz się z tym zgodzą, bo każdy myśli
inaczej. Powiedz, że chciałeś podzielić się z innymi
tym, co myślisz i jak Ty postrzegasz tą konkretną sytuację, problem. Nie musisz uzasadniać, czemu tak
uważasz — i tyle.

Nowa Jedynka

Pamiętaj:
• nie znajdziesz nigdy człowieka, który będzie miał identyczne wyobrażenie na każdy
temat jak Ty
• czego byś nie zrobił, znajdą się ludzie, którzy uznają to za coś wspaniałego oraz tacy,
dla których będzie to bezsensowne
• nikt nie jest lubiany i doceniany przez wszystkich
• aby skutecznie bronić swoich poglądów, musisz odpowiednio dobierać słownictwo,
argumenty, wypowiadać się tak, by zostać zrozumianym, bo nikt nie lubi słuchać ludzi,
którzy potrafią tylko krzyczeć, a w ich słowach nie ma tak naprawdę niczego sensownego, godnego uwagi
Kilka zwrotów, które pomogą Ci stać się odważniejszym w sytuacjach, w których ktoś
ma inne zdanie niż Ty:
• „Wiesz, myślisz zupełnie odwrotnie niż ja, ale tak bywa.”
• „Różnimy się, a to jest normalne.”
• „Mamy zupełnie odwrotne poglądy, niesamowite nie?”
• „Rozumiem twój pogląd, ale jednak zostanę przy swoim.”
• „Mnie osobiście, mimo tego co ty uważasz, podobało się.”
• „Widzisz, jak pięknie będziemy się różnić?”
Ilu ludzi, tyle poglądów, opinii, zdań na każdy temat... Myślę, że słowa Alberta Einsteina
najlepiej zwieńczą moje rozważania na temat tego, czy radzimy sobie z obroną własnego
JA:
Wybitne umysły są zawsze atakowane przez miernoty, którym trudno pojąć, że ktoś może
odmówić ślepego hołdowania panującym przesądom, decydując się w zamian na odważne i uczciwe głoszenie własnych poglądów. Albert Einstein
(źródło: Internet – aforyzmy o poglądach)

Inga Nowak II G

kiosk.onet.pl

angliaodszkodowanie.pl
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Telewizja to jednookie monstrum pożerające nasz czas i aktywność —
twierdzą jedni. Dla innych — to najlepsze źródło rozrywki. A jaki jest Twój
pogląd?
Wielu poparłoby twierdzenie, że telewizja jest najlepszym źródłem rozrywki. Pojawia się jednak pytanie: Czy szklany ekran rzeczywiście spełnia postawione
wyżej wymagania?
Jedna z opinii mówi, że telewizja jest „oknem na świat”. Z pewnością tkwi w tym
sformułowaniu sporo prawdy. Pełni ona przecież niejednokrotnie rolę swoistego nauczyciela. W jej programie znajdziemy szereg pozycji edukacyjnych, mających na celu
krzewienie wiedzy, oprócz tego są audycje o tematyce historycznej, przyrodniczej, kulturowej itp. Jest ona także
jednym ze źródeł komunikacji społecznej, przekazuje najfit.pl
nowsze informacje z kraju i ze świata.
Tak więc można by stwierdzić, że zwolennicy szklanego ekranu łącza przyjemne
z pożytecznym. W tym momencie pojawiają się kontrargumenty. I tu zacytuję powiedzenie, że telewizja to „złodziej czasu”. Ciągłe bezmyślne wpatrywanie się
w ekran z „magicznym okiem” nie służy ani zdrowiu, dobremu samopoczuciu ani
należytemu wypoczynkowi, a przy tym wszystkim jest pożeraczem cennych chwil,
które można przecież spędzić w sposób o wiele bardziej wartościowy.
Co innego — jeśli nie telewizja — odsunęło grono odbiorców od książki?
Zaczęło się od kina. Nowy cud techniki przyciągnął do siebie miliony ludzi, jednak
po wielu latach triumfu duży ekran został zdominowany przez mały. Nie możemy
przekreślić przekreślić znaczącej roli telewizji we współczesnym świecie.
Powrócę jednak do pytania zawartego w temacie. Przyznam, że odpowiedź nie jest
łatwa. Z jednej strony nie można pozostać obojętnym
wobec telewizji, skupiającej wokół siebie największą
część społeczeństwa, zaś z drugiej — perspektywa zamiany w namiętnego telemana? Zdecydowanie nie! Nasuwa się refleksja, że należy wybierać tylko najciekawsze dla siebie oferty programowe, nie zaś wpatrywać się
bezmyślnie w „jednookie monstrum”.
Nasze zdrowie i samopoczucie zależy wyłącznie od nas
samych,
tak więc trzeba się nauczyć umiejętnie korzyserwis.magazynyinternetowe.pl
stać z dobrodziejstwa, jakim niewątpliwie jest telewizja.
Paulina Kopeć II G
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O roli snów w naszym życiu i technikach ich zapamiętywania pisałam w marcowym numerze naszej „Nowej Jedynki”.
W tym miesiącu skupię się na ich podziale. Jest to interesujące, ponieważ pojawiające się w nich symbole możemy interpretować na
różne sposoby – zależnie od rodzaju i głębokości snu, w którym się
ukazały. I tak wyróżniamy:
Sny fizyczne – ich nazwa wzięła się od czynników fizycznych, które
je wywołują. Są to wszelkie bodźce z zewnątrz, dochodzące do nas,
gdy śpimy. Przykład: dotyk naszego zwierzaka – psa, kota (możemy
śnić wtedy o dotyku jakiegoś człowieka). Inne, to m.in.: szum wiatru za oknem (śnimy, że jesteśmy na statku, a wokół szaleje sztorm);
głośno płynąca woda w rurach naszego mieszkania (że wylegujemy
się nad brzegiem morza) itp. Istnieje mnóstwo tego typu snów.

Sny psychiczne – dość częste, będące odbiciem silnych emocji, jakie ostatnio przeżywaliśmy. Może to być przedłużenie tego, czym zajmowaliśmy się w ciągu dnia. Na pewno wielu z nas po obejrzeniu jakiegoś filmu (najczęściej horroru), który wyzwolił stres i napięcie,
miało związane z nim koszmary senne – są to właśnie sny psychiczne.
Sny fizjologiczne natomiast, są kształtowane przez aktualne potrzeby ciała. Może to być
głód – wtedy przyśni nam się uczta, restauracja itp. Czasami ten typ snu zamienia się
w proroczy. Mamy z nim do czynienia, kiedy sny informują nas o chorobach organizmu,
zanim się one ujawnią, często dotyczą zagrożenia życia. Zdarzają się jednak niezwykle
rzadko.
Sny o zmarłych są bardzo ważne, ponieważ jedynie dzięki nim dusze zmarłych mogą kontaktować się z duszami osób żyjących. Sama doświadczyłam czegoś takiego po śmierci
bliskiej mi osoby. Cel takich kontaktów bywa różny, np. powiadomienie o śmierci, prośba
o modlitwę lub załatwienie jakichś niedokończonych spraw za życia. Czasem bywa ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwem, lub przygotowaniem do czegoś trudnego
w naszym życiu. Takie sny nie zawsze bywają przyjemne, dla wrażliwych osób mogą być
wręcz przerażające.

Nowa Jedynka
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Ostatnim typem są sny na życzenie. Wystarczy przed zaśnięciem intensywnie
myśleć o problemie, jaki mamy do rozwiązania. Jeśli we śnie nie otrzymamy rozwiązania, po prostu należy to powtarzać. Ja bardzo często, jeśli o czymś/kimśJ dużo myślę, później doświadczam tego w moich snach.
Myślę, że odróżnienie snów jest stosunkowo proste. Taka umiejętność pozwala nam
na łatwiejsze zinterpretowanie snu, czasami nawet na rozwiązanie problemu (a propos
snów na życzenie, czy o zmarłych).
Osobiście, życzę tylko tych pięknych, kolorowych snów, po których budzimy się ze
szczerym uśmiechem na twarzy i żałujemy, że to był tylko sen :) Dobranoc….
Adrianna Smoczyńska II G

polityka.pl

13 marca uczciliśmy wszyscy minutą ciszy
pamięć prof. Zbigniewa Religi, zmarłego na raka płuc
8 marca w Warszawie. Profesor miał 70 lat. Wiadomość o jego śmierci była dla nas tym smutniejsza, że
był on absolwentem naszej szkoły. Odszedł od nas
wybitny człowiek, wspaniały lekarz, mąż i ojciec,
a także wytrwały i kompetentny polityk.

Studiował na Akademii Medycznej w Warszawie, tutaj też specjalizował się
w Szpitalu Wolskim, potem w Mercy Hospital w stanie Nowy Jork oraz w Sinai
Hospital w Detroit.
Od 1984 roku kierował Katedrą i Kliniką Kardiochirurgii w Zabrzu. Do końca życia był związany z tym miejscem. W 1985 roku dokonał pierwszego udanego
przeszczepu serca w Polsce, w 1998 — pierwszego w Polsce zabiegu wstrzyknięcia
do serca preparatu powodującego powstawanie nowych naczyń krwionośnych.
Od 2001 roku poseł i marszałek — senior Sejmu — otwierał pierwsze posiedzenie.
W 2005 roku został Ministrem Zdrowia w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza,
a następnie Jarosława Kaczyńskiego.
Przy tym wszystkim profesor Zbigniew Religa to także kibic Górnika Zabrze
oraz zapalony wędkarz. Lubił wracać wspomnieniami do wysp Zielonego Przylądka,
dopóki nie było tam jeszcze zbyt wielu hoteli i tłumów turystów.
O śmierci mówił bez strachu, uznając ją za naturalną kolej rzeczy, której nie
należy się bać. Żył o wiele za krótko, jak na człowieka tak wielkiego formatu. Gdyby nie on, setki, albo nawet tysiące ludzi, żyłoby dużo krócej.
Maciej Sychowicz II G
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Za oknami wiosna, robi się coraz
cieplej i już wkrótce wszystko się zazieleni.
Ale czy na pewno? Czy nasze szkolne kasztanowce, tak jak inne drzewa, pokażą się
w całej swej okazałości? Niestety w tym
roku może nie być tak zielono jak w podrzewapolski.pl
przednich latach, gdyż w pobliżu grasuje
szrotówek — motyl z rodziny kibitnikowatych, który niszczy te piękne drzewa. Aby temu
zapobiec, już od początku tego roku szkolnego w szkole ruszyła głośna akcja pod nazwą
„POMÓŻMY KASZTANOWCOM”. Przedsięwzięcie, nad którym opiekę objęła prof.
Jolanta Kuźma, składa się z kilku etapów:
Jesienią
• Monitoring drzew — sprawdzenie stanu liści.
• Zagrabienie wszystkich liści (poczwarki zimują w opadłych liściach kasztanowców) i spakowanie ich w szczelne worki, a następnie utylizacja.
• Zbieranie owoców kasztanowca, a następnie
Obszar inwentaryzacji
sprzedaż w celu pozyskania pieniędzy na zakup
specjalnych szczepionek przeciwko szrotówkowi
Obecnie:
• Sprzedaż cegiełek o wartości 1, 2 i 10 zł, za które
również zostaną kupione bardzo kosztowne szczepionki.
Na dobrej kondycji kasztanowców powinno szczególnie zależeć tegorocznym maturzystom. Ilekroć
bowiem zakwitły, za każdym razem przynosiły
szczęście i pomyślność podczas matury.
Czasu coraz mniej (pierwsze dorosłe osobniki tego
insekta pojawiają się już pod koniec kwietnia),
także nie traćmy go i wszyscy wspomóżmy tę akcję. Wystarczy tylko odrobina chęci, a uratowane
kasztanowce na pewno odwdzięczą się nam
i znów zakwitną…
Zainteresowanych odsyłam na stronę: pomozmykasztanowcom.pl
Monika Chojnowska II G
Nowa Jedynka
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Capitol
Tytuł: Pornografia
Reżyseria: Andrzej Pawłowski
Obsada: Marek Lewandowski, Henryk Talar,
Marta Dobecka, Bartek Magdziarz, Marek
Barbasiewicz, Grażyna Barszczewska
(źródło: scenacapitol.pl)

Burzliwy okres okupacji. Ziemiański dworek należący do Hipolita
pozornie z dala od problemów, niebezpieczeństw i innych budzących niepokój nieszczęść jest miejscem akcji dla wydarzeń sztuki pt: „Pornografia”
na podstawie książki Witolda Gombrowicza o tym samym tytule. Przybywa do niego dwóch starszych panów z Warszawy – Witold i Fryderyk —
którzy są znajomymi właściciela podmiejskiej posiadłości. W celu urozmaicenia sobie pobytu starzy przyjaciele wpadają na dość prozaiczny pomysł
wyswatania Hani (córki Hipolita) oraz Karola (chłopaka z gospodarstwa).
Jednak zwykłej chęci połączenia szesnastolatków zaczyna towarzyszyć
niezdrowa satysfakcja, podniecenie, a niewinne „zapoznanie” młodych
zaczyna pochłaniać Witolda i Fryderyka. Od tego momentu zaczynają manipulować Hanią i Karolem tak, by ci byli ze sobą coraz bliżej, tym samym
dostarczając sobie przyjemności. Np. Fryderyk przeprowadza z nimi lekcję
pantomimy, w której ruchy młodych aktorów są dwuznaczne, wręcz wyzywające. Młodzi nie wiedzą, że są marionetkami, których losem bawią się
tajemniczy goście z Warszawy. W ten sposób Witold i Fryderyk próbują
wrócić do swoich młodzieńczych lat, prowadzą dysputy i dorabiają do tego
własną filozofię, jednocześnie realizując swoje fantazje. Zdawać by się
mogło, że na tej zabawie sztuka się zakończy, a panowie zaspokajając swoje rządze wrócą do stolicy. Nic bardziej mylnego! Sielankowy dworek odwiedza Wacław, narzeczony Hani, wraz ze swoją matką Amelią. Przyjaciele podekscytowani przybyciem Wacława knują intrygę na większą skalę
i chcą przedstawić mu parę kochanków. Przykładny Hipolit nadstawia karku, ponieważ współpracuje z kryjącymi się w lesie partyzantami w tajemnicy przed Niemcami, a na domiar złego główny konspirator — Siemian
z podupadającym morale — prosi go o schronienie. Można zaobserwować,
że starsi panowie nie kierują tylko losami Hani oraz Karola, ale mają
wpływ na wszystkich dookoła. Powoli każdym zaczyna kierować chęć
zaspokojenia własnego pożądania, auto-realizacji na płaszczyźnie czysto
erotycznej. W ten sposób Hipolit będzie
romansować z własną służącą, a matka
Wacława spragniona doznań uda się
do…
Zobaczcie sami, kogo wybrała Amelia
i jak to się skończy? Jak poradzi sobie
Hipolit? Czy Wacław dowie się o zdradzie? Jaki będzie finał niewinnej zabawy,
która przerodziła się w wielką intrygę?
Nowa Jedynka

W sztuce pierwsze skrzypce grają Talar wraz
z Lewandowskim. Widać, że postać Witolda
(Lewandowski) ma nie tylko imię wspólne z Gombrowiczem ale również poglądy. Można zobaczyć walkę wewnętrzną bohatera, analizę działań wobec młodych. Fryderyk (Talar) jest zaprzeczeniem Witolda i jako jego
alter-ego nie ma skrupułów, jest bezwzględny i dąży do
zrealizowania planu. Jednocześnie zachowuje pewien
dystans i z rozwagą pociąga za sznurki tak, aby nikt nie
mógł go posądzić o coś złego. Patrząc na młodą parkę odnosi się wrażenie, że stanowi ją
dwoje młokosów, którzy bez żadnego zastanowienia poddają się manipulacji. Ich ożywienie następuje dopiero pod koniec sztuki, kiedy pomagają w spisku.
Czystej pornografii tu nie uświadczycie. Poza mniej lub bardziej pikantną, ale na
pewno dwuznaczną sceną pantomimy, fizycznego kontaktu pomiędzy bohaterami właściwie nie ma. I o to właśnie idzie.
Spektakl ten jest na pewno bardzo ciekawy, budzi refleksje na temat postrzegania
pornografii, jej interpretacji. Jest to raczej filozoficzne podejście do erotyki w szerokim
znaczeniu niż film z czerwonym kwadracikiem.
Mateusz Lewandowski II G

Każdemu zdarza się pójść na sztukę nic o niej nie
wiedząc, nie mając jakichkolwiek oczekiwań. Oprócz
paru zdań o fabule na odwrocie broszury oraz kilku znajomych nazwisk w obsadzie jest tylko nadzieja na niezmarnowanie piątkowego wieczoru. I wtedy przychodzi Gardenia. Spektakl, który zmusza widza do ciągłych interakcji, zmieniania opinii oraz uważnego uczestnictwa. Tutaj
nie ma czasu na wpatrywanie się w sufit, czy zerkanie na zegarek. Figura – reżyserka zabiera nas w głąb alkoholizmu czyniąc z tego drogę, która odciska piętno na odbiorcach.
Historia jest prosta, rzec można, napisana przez życie. Jest alkohol, są problemy
i wybranie najprostszego wyjścia. Mamy cztery pokolenia kobiet, z których każda pragnąc nie pójść w ślady matki/ babki, uporczywie powiela jedyny znany wzorzec. Usprawiedliwienie jest zawsze inne, okoliczności też, ale skutek ten sam; izolacja od świata,
brak szczęścia, samotność. Czy to jest złamane serce, odtrącenie przez matkę, kalectwo,
rozwiązanie za każdym razem znajduje się przy kieliszku. Każda z kobiet reprezentuje
inny typ alkoholika. Tym sposobem mamy Kobietę I – konspiratorkę państwa podziemnego. Wyrwawszy się z nędzy bierze ślub z miłości i po wielu perypetiach rodzi córkę;
krótko potem mąż ją opuszcza, a ona sięga po jedyne znane rozwiązanie — alkohol.
Laboratorium Dramatu
Tytuł: Gardenia
Reżyseria: Aldona Figura
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Na przyjęciach, ze znajomymi wydaje się być damą, jak ze starych czarno-białych
filmów, w futrze i z nieodłącznym papierosem w ustach, dystyngowana i światowa.
Pije do lustra, tam gdzie widzi ją tylko córka.
Niekochana, niedoceniana i obarczana wszelkimi winami dziewczyna przeistacza
się w Kobietę II, tą która nie widzi problemu. Chcąc jak najszybciej uciec z domu,
zachodzi w ciążę, wychodzi za mąż za poczciwego, ale niezbyt bystrego mężczyznę
i ogłasza, że nie pozwoli swojej córce odczuć rozczarowania i braku miłości, jakiego
sama doświadczyła. Ciężko pracuje, aby zapewnić jej życie na konkretnym poziomie, ale jej choroba (jedna noga jest krótsza od drugiej) pochłania mnóstwo środków, co sprawia, że musi pracować dwa razy tyle, zostawiając córkę na przemian
z babcią alkoholiczką, czy samą z własnymi myślami. Wieczorem, nie mogąc wytrzymać presji, wypija „małe” piwo. Kobieta III uważa się za bezwartościowe popychadło. Pragnąc odciąć się od matki, ucieka się do tych samych środków co matka –
zachodzi w ciążę. Nie jest już cichą alkoholiczką. Chcąc zagłuszyć ból i uzyskać
kontrolę nad swoim życiem pije bez umiaru, sprowadzając do domu podejrzane towarzystwo. Zaniedbuje dziecko.
Uderzająca, już na samym początku spektaklu, jest niewyobrażalnie dobra
gra aktorska, która nadaje historii kształtu i sprawia, że staje się ona pełna realizmu
i tragizmu. Dorota Landowska nie zadziwia profesjonalizmem, ale jej kreacja cichej
alkoholiczki jest dopracowana w niuansach, o których ludzie nawet nie myślą.
Z dystyngowanej damy przemienia się w podchmieloną damulę w sekundę bez
zmiany dekoracji, czy kostiumu. Jej otwierający sztukę monolog w pełni ukazuje jej
wachlarz możliwości, nie przygotowując jednak na bombę, która ma nadejść.
Agnieszka Warchulska, która gra Kobietę II, jest najjaśniejszą gwiazdą Gardenii.
Widząc, jakimi środkami dysponuje oraz z jaką rozwagą i umiejętnością je wykorzystuje, trudno nie wyrazić ubolewania nad jej niemiłosiernie niewielką obecnością
na scenie. Jej postać jest na wyciągnięcie ręki, tak autentyczna jak osoba siedząca
obok na widowni. Każde pojawienie się Warchulskiej na scenie ożywia publiczność
i wynosi spektakl na inny poziom. Trzecią z aktorek jest Paulina Kinaszewska, która
mimo młodego wieku i relatywnie niewielkiego doświadczenia na scenie poraża
dojrzałością gry. Czy gra zaniedbywane dziecko obarczające się problemami matki,
czy nie radzącą sobie z dojrzałością młodą alkoholiczkę, jest jednakowo autentyczna, a jej wybuch agresji w stanie upojenia alkoholowego może śmiało konkurować
ze scenami partnerujących jej – bardziej obytych na scenie – aktorek.
Gardenia wymaga od widzów pewnej umowności, abyśmy mogli rozkoszować się wyśmienitym pokazem aktorskich umiejętności. Aczkolwiek żadna
z kobiet nie miałaby tej szansy, bez dopracowanego i zwyczajnie bardzo dobrego
scenariusza Elżbiety Chowaniec. Pozostaje więc zasiąść wygodnie w fotelu, wyjść
z teatru mądrzejszym o kilka ważnych życiowych dewiz i, zamiast następnego piwa,
wypić herbatę, w ostateczności z rumem.
Ewa Struniwska II G
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Stąpałeś cicho po ostrzu
Kamieni śmiertelnych
A ściśnięte pięści
Tłumiły atrament krwawy
By trwał
Płomień życia
Utkany z pogardy
Znasz to?
Zbyt dobrze się wgryzła
Oczami trysła
Nie znam czerwieni
A kim ty jesteś?
Skąd przybyłeś?
Co tu robisz?
Zgasły blask skrapla duszę
Sztywne serce
Nie pusz mi tu ramion swoich
To są druty same
Pióra złączone w sztucznym korpusie
Z pieśnią głuchą
Nie ma żadnych harf
Lśniące matowo
Kłamstwo nieba dane
Błędnie dychasz
Raju błękit zdusił ciebie
Żyjesz ginąc
Takie życie
Nie mów: anioł
Tego nie ma

zastanawiałam się niekiedy
jak smakuje tęsknota
jaki wymiar ma ludzkie przywiązanie?
czy jest to zimny deszcz na twarzy
wśród wichru wolności?
a może głębi ciepłego spojrzenia?
nie umiem sprecyzować.
mogłabym zamknąć oczy
i tak jak kapłani sztuki parli naprzód
zgubiłabym za sobą wspomnienia.
zatraciłabym się w miejskich pierwiastkach
i miała przed sobą
styczne punkty
niespokojnych uśmiechów błędnego koła
pozaklejanych przymusem
i uległością.
tęsknota?
serce wyrywające się z przeciwstawnych pięści.
ciepły smak ulotnego dotyku
człowieczego anioła.
ziemskie niebo?
nie ma rajskich cudów.
to tylko
gwałtowna pewność czyjejś obecności.
gdziekolwiek.
i kiedykolwiek.

imageshack.us
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Wreszcie przyszła do Nas wiosna, mamy coraz więcej sił i chęci do działania. Bywa
nawet, że z większą niż do tej pory przyjemnością wstajemy z łóżka, aby iść do szkoły. Zdarza
się jednak i tak, że musimy szybko wyjść z domu i nie mamy czasu na śniadanie… Nadszedł
moment, by to zmienić! Wraz z wiosną pojawia się coraz więcej świeżych warzyw. Dlatego
przygotowałam dla Was dwie bardzo pyszne i szybkie w przygotowaniu rzeczy — sałatkę wiosenną oraz kanapki z twarożkiem ze szczypiorkiem.
Do przyrządzenia sałatki wiosennej potrzebujecie: pół kostki sera feta, kilka liści zielonej sałaty, pół ogórka zielonego, jednego pomidora, jedną paprykę, pół puszki kukurydzy oraz
sos vinaigrette.
Porwij sałatę. Pomidora, ogórka, paprykę oraz ser drobno pokrój. Dodaj kukurydzę i wszystko
razem dokładnie wymieszaj. Na koniec polej to sosem, przygotowanym z ziół (estragon, bazylia, oregano) wymieszanych z poszatkowaną cebulką, dwiema łyżeczkami octu winnego, czterema łyżkami oliwy, wyciśniętym czosnkiem, łyżką musztardy — doprawionym solą oraz pieprzem — według uznania.
Do zrobienia twarożku ze szczypiorkiem potrzebujesz:
Jedną kostkę białego sera, kilka łyżek śmietany, szczypiorek, sól i pieprz do smaku.
Ser rozdrobnij widelcem, następnie wlej śmietanę
i bardzo dokładnie wymieszaj. Dodaj drobno pokrojony
szczypiorek i dopraw — według upodobania — solą
i pieprzem.
Wskazówka na dziś:
- Zarówno sałatka jak i twarożek smakują rewelacyjnie
z chrupkim pieczywem typu Wasa.
- Jeżeli nie przepadasz za szczypiorkiem, dodaj zamiast
niego pokrojoną cienko rzodkiewkę

gwiazdywkuchni.pl

Mam nadzieję, że te proste i szybkie przepisy przekonają Was do regularnego jedzenia śniadań,
gdyż jest to jeden z najważniejszych posiłków z całego dnia…
Życzę smacznego!
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