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Witam wszystkich czytelników „Nowej Jedynki”,
w szczególności przedstawicielki płci pięknej. Słońce świeci
coraz dłużej, robi się cieplej, na drzewach widać pierwsze
pączki i słychać radosne świergotanie ptaszków. Tak, tak...
Wiosna już do nas przyszła i mam nadzieję, że zostanie
z nami na dłużej.
Rozpoczął się marzec, ósmego dnia tego miesiąca
wszystkie Panie obchodzą swoje święto.
W imieniu swoim i całej Redakcji pragnę złożyć wszystkim
nauczycielkom, pracowniczkom szkoły oraz koleżankom
najlepsze życzenia.
Marcowy numer poświęcony jest Kobietom i każda
z Was znajdzie w nim specjalne artykuły dla siebie.
Jako przedstawiciel płci męskiej na wstępie zaznaczam,
że my także znajdziemy coś dla nas drodzy panowie. Stałe
rubryki, a w nich — jak zawsze — ciekawe wydarzenia
kulturalne, informacje związane ze szkołą oraz liczne
ciekawostki. W „Głodnym licealiście” propozycja na słodką
niespodziankę dla Pań (Panowie do dzieła!).
Z myślą o Was drodzy Czytelnicy przygotowaliśmy nowy
adres mailowy (patrz: stopka redakcyjna), na który możecie
przysyłać swoje opinie o naszej gazecie, artykuły jak również
pozdrowienia, życzenia itp. — najciekawsze opublikujemy
na łamach kwietniowego numeru (świątecznego).
Życzę przyjemnej lektury!

Mateusz Lewandowski II G
Mateusz Lewandowski

Współpraca:

prof. Sławomira Sudnicka
tapety.szucio.info

Opiekun:

prof. Sławomira Sudnicka
Kontakt:
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Temat numeru
4 — Dzień Kobiet — Inga Nowak II G
5 — O kobietach powiedzieli... — Adrianna Smoczyńska i Inga Nowak II G
7 — Humor dla Pań — Angelika Łuczak II G
8 — Sztuka kamuflażu — Angelika Łuczak II G
9 — Kącik liryczny — Kinga Wiatr II G

Szkoła i świat
10 — Nie tłuczmy butelek — Inga Nowak II G
12 — Tolerancja — temat zawsze aktualny — Paulina Kopeć II G
13 — Sen to furtka duszy — Adrianna Smoczyńska IIG

Kulturomaniacy
14 — Wewnątrz rozporka — Ewa Struniawska II G
15 — Upał w środku zimy — Monika Chojnowska i Mateusz Lewandowski II G
16 — Przez żołądek do serca… Kobiety — Monika Chojnowska i Mateusz Lewandowski II G

W dniach 23-27.02.2009 na naszej hali sportowej odbyły się Mistrzostwa Dzielnicy
w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców. Udział wzięli:
•Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Gen. Zajączka 7
•I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
•Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. I. J. Paderewskiego
•Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. Stefanii Sempołowskiej
•CXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kilińskiego ZS
•LXIV Liceum Ogólnokształcące im. St. I. Witkiewicza
Z w/w szkół wystąpiło 5 zespołów dziewcząt (oprócz Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych), mecze odegrano pod dowództwem prof. Bożeny Chlewickiej
oraz 6 drużyn chłopców pod dowództwem prof. Krystyny Pazio. Każda ekipa zagrała mecz z każdym zespołem. W piątek (27 lutego) atmosfera w „Jedynce” wzrosła. Po zaciętej walce wyłoniono zwycięzców: Mistrzostw Dzielnicy w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców zdobyła Żoliborska Jedynka! Gratulujemy! Nasi
dzielni gracze będą reprezentować nas w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży
(informacji udzieliła prof. Krystyna Pazio).
Angelika Łuczak II G
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Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca, ustanowione już w 1975
roku. Jest ono wyrazem szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.
Trochę historii…
Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych,
które miały miejsce w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego
Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały one przez Socjalistyczną Partię Ameryki. Chciała ona upamiętnić odbywający się rok wcześniej nowojorski strajk pracownic przemysłu odzieżowego. Strajkowały one przeciwko złym warunkom pracy.
Współcześnie…
Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w: Albanii, Algierii, Armenii,
Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Burkina Faso, Kamerunie,
Chinach, Kubie, Włoszech, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii,
Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie,
Uzbekistanie, Wietnamie i Zambii. Mężczyźni tego dnia wręczają kobietom
(matkom, żonom, partnerkom, koleżankom) głownie kwiaty, ale również drobne
podarunki. W niektórych krajach, jak np. w Rumunii, Dzień Kobiet jest równie
ważny jak Dzień Matki (Źródło: wikipedia.org).
A w Polsce…?
W Polsce Święto Kobiet było obchodzone uroczyście w czasach PRL-u. Dostawały one wówczas
zwyczajowo goździki i rajstopy;). Przestało być
tak ważne od 1993 roku. Mimo niezbyt wielkiej
sławy Dnia Kobiet — warto go uczcić. Każda okazja jest dobra do tego, aby lubianej przez nas osobie pokazać, że się o niej myśli i pamięta.
Uzewnętrznijmy uczucia szczególnie 8 marca!
Okażmy je jednak niekoniecznie goździkiem
i rajstopami:) Nasze propozycje prezentów:

www.insad.pl

• najprostszym pomysłem, lubianym przez chyba każdą kobietę, jest bukiet kwiatów;
• mile widziana jest biżuteria – kolczyki, wisiorek, zegarek;
• wiele Kobiet ucieszy się z ciekawej książki. Pamiętajmy jednak, by dostosować
ją do gustu i zainteresowań obdarowywanej przez nas damy;
• dobrym pomysłem może być wręczenie zestawu z porcelanową filiżanką lub
kubeczkiem do kawy czy herbaty. A jeśli nie czujemy się pewnie w sklepie
z porcelaną i bibelotami, to może kawa i ciastko w miłej kawiarence?
4
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Taki dzień jest tylko raz w roku, ale — Drodzy Panowie — pamiętajcie!
Kobiety należy czcić, cenić, szanować i obdarowywać prezentami nie tylko tego
jednego dnia! Ósmy marca codziennie? Czemu nie?
Dla Dziewcząt, które znamy,
moc życzeń dzisiaj mamy!
Dużo zdrowia szczęścia i miłości,
oraz kwiatów i radości!
Niechaj się to niesie na cały kraj!
Tego dnia dla Pań — wszystkiego naj… naj... naj!

www.digitalphot

Inga Nowak (Kobieta) II G

Kilka złotych myśli na temat Kobiet, z którymi
nie sposób się nie zgodzić…
Z tym większym zapałem pragniemy kobiety,
Im bardziej niemożliwa czy trudna jest do osiągnięcia.
Napoleon Bonaparte
Kobieta nie powinna być gorsza od anioła,
Mężczyzna zaś tylko trochę lepszy od diabła.
Friedrich Hebbel
Mężczyźni polują, kobiety łowią.
Wiktor Hugo
Siłą kobiety są słabostki mężczyzn.
Wolter
Kobieta jest zaproszeniem do szczęścia.
Charles Brantome
Nikt nie rozumie kobiety… ona sama siebie też nie.
Eliza Orzeszkowa
Ile razy mężczyzna patrzy na kobietę,
Szatan zakłada mu różowe okulary.
Bolesław Prus
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Kobieta jest arcydziełem wszechświata.
Gotthold Ephraim Lessing
Wystarczy potrącić jedną strunę w duszy kobiecej,
aby zadźwięczały wszystkie inne.
Wilhelm von Humboldt
Mężczyzna żyje, aby osłodzić życie kobiecie - a umiera,
aby jej było do twarzy w żałobie.
Karol Witold Aleksandrowicz
Godzien politowania mężczyzna, o którym wydaje sąd kobieta.
Szolem Alejchem
Nikt nie ma szczęścia u kobiet. Chodzi tylko o to, by nie robić z tego dramatu.
Jean Anouilh
Mężczyźni nie potrafią poznać kobiet, ale wciąż próbują. Kromka chleba
i dwa komplementy całkiem wystarczą kobiecie, aby przeżyć dzień.
Marcel Achard
Okropne jest to, że nie można żyć ani z kobietami,
ani bez nich.
George Byron
My rządzimy światem, a nami kobiety.
Ignacy Krasicki
Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swoich mężów.
Ignacy Paderewski
Kobiety umieją być nie tylko nad pannami i nad żonami, ale i nad… mężami.
Henryk Sienkiewicz
Królowa: kobieta, która rządzi państwem, gdy nie ma króla i która rządzi państwem, gdy król jest.
Julian Tuwim
Z kobietą nie ma żartów – w miłości czy gniewie. Co myśli, nikt nie zgadnie;
co zrobi, nikt nie wie.
Aleksander Fredro
Gdy kobieta odmawia miłości, ofiaruje ci przyjaźń –
nie bierz tego za odmowę: znaczy to, że chce postępować
według kolejności.
Molier
Źródło:
Księga aforyzmów, Jacek Illg; Złote aforyzmy.
Myśli o człowieku, Wojciech Głuch; Internet.
www.mediabistro.com
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Wybrały (Kobiety):
Adrianna Smoczyńska i Inga Nowak II G
Nowa Jedynka

Mężczyzna wszedł do kwiaciarni i mówi, że chce kupić jakieś kwiaty.
Ekspedientka:
- Oczywiście, a jakie ma pan na myśli?
- No sam nie wiem...
- Hmmm... no to pozwoli pan, że pomogę.
Co konkretnie pan przeskrobał?
ga
foto

Co dla mężczyzny oznacza robienie porządków w domu?
- Podniesienie nogi tak, byś mogła odkurzyć.

.p l
lerie

Pewnego dnia dwaj blondyni spotkali się w windzie, gdzie jeden mówi do drugiego:
-Jakie masz piękne zęby.
-Dzięki, to po mamie!
-Naprawdę? Pasowały?!
Pewien chłopak chciał przyszpanować przed dziewczyną, że zna angielski, pomimo,
że nauczył się zaledwie kilku słów. Tak więc, gdy spotkał się ze swoją ukochaną,
zebrał się na odwagę i powiedział:
- I Love You.
na to ona:
- I Love You too.
Zaskoczony chłopak odpowiada:
- I Love You three.
www.barrington.co.za
0 - 20 lat - mężczyzna jest jak FIAT: mały i figlarny.
20-30 lat - mężczyzna jest jak PORSCHE: szybki i energiczny.
30-40 lat - mężczyzna jest jak CITROEN: perfekcyjny.
40-50 lat - mężczyzna jest jak POLONEZ: obiecuje więcej niż może zrobić.
50-60 lat - mężczyzna jest jak ŻUK: trzeba go ręcznie uruchomić.
60- ... lat - wypada zmienić markę.

Co powiedział Bóg po stworzeniu mężczyzny?
- Stać mnie na więcej.
Trwa impreza na Księżycu. W pewnej chwili ktoś mówi:
- Wiesz co, Armstrong? Niby wszystko się zgadza... Rozpaliliśmy grilla,
jest wódeczka, są kobitki, a jakoś atmosfery nie ma…
Wyszukała (Kobieta):
Angelika Łuczak II G
Źródło: Internet
Nowa Jedynka
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Każda z nas chciałaby wyglądać jak modelka…. Oto parę sposobów na zbliżenie się do ideału:
ZBYT SZEROKIE BIODRA
Rozkloszowana spódnica o kształcie litery A - maskuje dokładnie ten
fragment ciała, który chcesz ukryć. W przypadku takiego fasonu długość spódnicy nie ma znaczenia.
Spódnica ze skosu zbyt ciasno przywiera do bioder i uwydatnia je.
Dodatkowo eksponuje masywne uda.

TAK NIE

KRÓTKIE NOGI
Każda sukienka odcinana pod biustem wydłuża dolne partie Twojej
sylwetki. Alternatywa: jeśli nie lubisz stylu empire, wybieraj sukienki
z tzw. godetami (klinami poszerzającymi dół).
Długość 3/4 skraca. Nie odsłania dostatecznie nóg i nie ukrywa faktu,
że nie są idealne.
KRÓTKA SZYJA
Długi wisior sięgający mostka, układający się w literę V,
sprawi, że szyja wyda się optycznie dłuższa i szczuplejsza.
Alternatywa: cieniutka ozdoba układająca się na szyi poziomo
— pod warunkiem, że będzie naprawdę cienka.
Szeroka opaska (obróżka) — będzie wyglądała jakby Cię
dusiła, a poza tym jest to zbyt przytłaczająca ozdoba
dla za krótkiej szyi.
MASYWNE RAMIONA
Długie rękawy zawsze wydłużają optycznie przedramiona, a dekolt w szpic je zwęża. Pamiętaj też, że krótkie rękawki jeszcze bardziej powiększają ramiona,
a rozcięcia wzdłuż długich — równoważą szerokość
barków.
Cienkie ramiączka będą się wpijały w Twoje ciało,
ich delikatność uwypukli masywność ramion.
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TAK NIE

TAK

NIE

NIE

ZBYT DUŻY BIUST
Bluzka kopertowa naturalnie podkreśla kształt
biustu, nie deformując go i zbędnie nie powiększając. Przy dużym biuście zawsze noś odpowiednio
dobraną bieliznę, która utrzyma piersi w ryzach.
Golf bez rękawów zbija biust w bezkształtną masę,
dodatkowo go powiększając.
BRAK TALII
Ubranie z szerokim paskiem lub dokładnie dopasowane
w okolicach talii stworzy wrażenie naturalnego wcięcia.
Alternatywa: szeroki pasek wokół bioder.
Warunek: ubranie powinno naturalnie przylegać do ciała
i podkreślać jego kształty.
Workowate kształty ciuchów zamiast maskować, uwypuklają brak talii. W takim ubraniu Twoja sylwetka będzie
przypominać masywny kloc.

TAK

NIE

TAK

NIE

Źródło: avanti.biz.pl
Wybrała (Kobieta): Angelika Łuczak II G

Oblicze KOBIETY
Kinga Wiatr

Nowa Jedynka

Jestem kobietą…
Tak piękną jak Afrodyta,
Lecz grzeszną niczym Ewa.
Delikatna, wrażliwa?
— Kwiatek nasturcji — powiadasz.
A kiedy pokazuję kolce,
Uciekasz zlękniony.
Jestem wszystkim po trochu:
Miłością i cierpieniem,
Radością i łzami.
Nie myśl, że jestem ciepła i miła.
Możesz być w błędzie.
Tak naprawdę każda z nas jest inna…
Dużo zależy od Ciebie.
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Nie tłuczmy butelek
Młodość jest ciężka i gorzka, jest niezgodą na świat i niezgodą na siebie,
jest od początku zmaganiem się z czułością i cierpieniem.
(Zofia Nałkowska)

XXI wiek. Czas noszenia dżinsów - biodrówek, włosów na żel, irokezów, „kroku spodni
w kolanach” i muzyki hip–hop, techno i in. To pewnie trendy, które z czasem przeminą,
podobnie jak minęła moda na dzwony czy era dzieci kwiatów. Młodzi zawsze wprowadzali zmiany. Niezmienna pozostaje jednak kwestia kultury, która wśród nich sytuuje się
na bardzo niskim poziomie i nie widać możliwości na zmianę tej sytuacji.
Nie zostaną tu poruszone żadne nowe tematy. Zajmę się jednak sprawą szczególnie interesującą – zachowaniem, kulturą nie tylko na linii młodzież – młodzież, ale również człowiek młody a… kobieta.
Brak pomysłu na samego siebie
Ze złym, nieodpowiednim zachowaniem spotykamy się każdego dnia. W szkole, na ulicy,
w środkach komunikacji miejskiej. Słowa wulgarne czy niestosowne są używane nagminnie. Współczesny młody człowiek chce się wyróżniać, a zachowując się w sposób wulgarny, jest identyfikowany jedynie z kimś, kto chce swoim zachowaniem nadrobić to, że nie
ma pomysłu na samego siebie. Bo o wiele łatwiej jest pójść za tłumem i robić to co inni,
a trudniej być wyróżniającym się (pozytywnie) człowiekiem.
Kiedyś imponowanie dziewczynie nie polegało na tym, by np. przeklinać w jej obecności,
ale imponowało się kulturą osobistą: ustąpieniem miejsca, zaproszeniem do kawiarni czy
nawet napisaniem wiersza! Było się po prostu dżentelmenem (Mężczyzna, lat 40).
Bezsensowne jest myślenie, że jak będę taki jak inni, to mnie polubią. Pewnie!
– „polubią”, bo będziesz taki sam, ale taka postawa nie będzie pozytywnie traktowana
w dorosłym życiu. Nie będziesz postrzegany jako ktoś wartościowy, osoba z którą warto
zawrzeć dłuższą znajomość, może na całe życie…
♀ ≈ ♂ czyli właściwie brak różnicy
Obecnie spora część młodych ludzi, zarówno chłopcy jak i dziewczęta, są traktowani
przez samych siebie tak samo. Odzwierciedla się to również w relacjach z dorosłymi.
Jeżeli nie masz szacunku dla koleżanki, siostry (młodszej czy starszej), to możliwe,
że też go nie będziesz miał np. dla nauczycielki w szkole. Może to wynikać również
z tego, że kiedyś, nawet jeszcze 20, 30 lat temu, kobieta, dziewczyna, nie pozwoliłaby
mężczyźnie w swoim towarzystwie używać wulgarnych wyrażeń, siedzieć, gdy ona
stoi czy chociażby nie przepuścić jej w drzwiach. Dziś nie przestrzeganie tych zasad
jest normą.
Kobieta, mimo wielu zmian na przestrzeni wieków, pozostaje nadal kobietą, której
należy się szacunek. Nieistotne w jakim jest wieku, ale nabiera to znaczenia, jeśli
nasz brak kultury wykracza poza granice własnego towarzystwa.
10
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Kiedyś o wiele bardziej podobały mi się relacje między młodymi ludźmi i ich wzajemny szacunek. Jeśli teraz dziewczyna sama siebie nie szanuje, to jak chłopak może ją
szanować? Młodzież miała wówczas inny system wartości, co innego było ważne.
Miała różne zajęcia dodatkowe i chętnie z nich korzystała. Młodzi nie mieli czasu
myśleć o głupotach. Dzieje się coraz gorzej, a nie lepiej… (Kobieta, lat 70).
Nauczycielka – też kobieta, pamiętasz o tym Kolego?
Większość nauczycieli w szkole, to kobiety. Niestety nie zmienia to faktu, że nauczycielki są dość nieciekawie traktowane, po prostu bezosobowo, jak nie posiadające
prawa do kobiecości i szacunku. Oczekują, choć nie często to otrzymują, by uczeń
otworzył przed nimi drzwi, wstał, gdy zostaje wywołany do odpowiedzi czy
(chociażby) zwracał się grzecznie.
Kiedyś był zdecydowanie większy szacunek dla kobiet. Ludzie młodzi szanowali
kobiety, w każdym wieku! Gdy nauczycielka wchodziła do sali lekcyjnej, to panowała
całkowita cisza. Była szanowana. Zwrócenie uwagi uczniowi było jednoznaczne
z tym, że on wysłucha tej uwagi i zmieni swoje zachowanie.
Kiedyś było zdecydowanie lepiej… (Kobieta, lat 47).
Młody człowiek spędza w szkole połowę (lub czasem więcej) dnia niż w domu. To
tutaj zawiera znajomości, ma kontakt z rówieśnikami, nauczycielami. Wracając z niej,
często zapomina, że drzwi otwiera mama, którą należy spytać, czy może potrzebuje
pomocy. Szacunek, wsparcie można okazywać każdego dnia. Nie dotyczy to zresztą
tylko mamy, ale również babci, siostry, koleżanki, sympatii…
Ułóż piękny witraż
Wzorce wynosi się z domu. Zachowując się więc nietaktownie, wulgarnie dajecie
świadectwo o sobie, ale również (a może przede wszystkim) o swoich rodzicach.
A oni starają się wychować Was na wartościowych ludzi, którzy za kilka, kilkanaście
lat założą własną rodzinę. Będziecie wtedy chcieli (tak jak wasi rodzice teraz),
dać swoim dzieciom jak najlepszy przykład. Tak byście nie musieli się za nich
nigdy wstydzić.
Dajmy sobie kilka minut na zastanowienie się nad poziomem własnej kultury.
Co nam w nas samych nie odpowiada, czy jest coś, co przynosi wstyd naszym
rodzicom? Jeśli coś takiego znajdziemy – zmieńmy to jak najszybciej.
Póki nie jest za późno na to, by stać się dobrym.
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić
z powrotem, ale jest jeszcze szansa dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie
ktoś, kto ułoży z nich witraże (Piotr Czerwiński, Pokalanie).
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Tolerancja to wielkie słowo. Zbyt często używane staje
się wytartym sloganem, jednak nie traci na wartości mimo upływu czasu. Co zatem oznacza? Przede wszystkim wyrozumiałość
dla cudzych poglądów, wierzeń, praktyk, postaw, choćby różniły
się diametralnie od własnych lub były z nimi sprzeczne. Obecnie
wiele się mówi o tolerancji, ludzie uważają się za bardzo wyrozumiałych… Nie rozumiem więc dlaczego na świecie jest tyle
konfliktów, które z tolerancją mają niewiele wspólnego, wręcz
świadczą o agresji i nienawiści człowieka do człowieka. Zadaję
sobie zatem pytanie, kto powinien być tolerancyjny. Myślę,
że każdego człowieka powinien cechować ten wspaniały przymiot. Ludzie obdarzeni
tą cechą potrafią spojrzeć na każdą sprawę z dystansem, szanują drugiego i są zdolni
nawet do pokochania osoby o skrajnie innych poglądach. Uważam, że w takiej postawie możemy dopatrywać się prawdziwej wielkości człowieczeństwa.
A jak wygląda to w życiu? Czy naprawdę
jesteśmy tolerancyjni? Przykłady tolerancji lub
jej brak obserwujemy w różnych dziedzinach.
Najczęściej dochodzi do konfliktów międzypokoleniowych. Przyczyny są różne: sposób ubierania się, mówienia, zachowania… Myślę, że powww29.patrz.pl
między młodymi ludźmi, a dorosłymi byłaby
znacznie lepsza więź, gdyby oni nie krytykowali www.duch.krasnik.pl
wszystkiego, co robimy. Poprzez różne odmienne zachowanie podkreślamy własną osobowość. Nasuwa się przy okazji jeszcze jedna
refleksja: młodzi ludzie nie lubią, aby wywierano na nich presję i w swoich zachowaniach chcą udowodnić, że mogą sami o sobie decydować.
Chciałabym przy okazji mych refleksji na temat tolerancji wyrazić pewną myśl.
Sądzę, że nie można być obojętnym na zachowania przynoszące krzywdę drugiemu
człowiekowi. Każde nasze zachowanie powinno być nacechowane szacunkiem do
bliźniego i zdrowym rozsądkiem. Jeżeli chcemy być lepiej postrzeganym, powinniśmy umieć wyciągać pomocną dłoń do każdego, starać się znaleźć płaszczyznę porozumienia, nie narzucając jednocześnie swego zdania, ale w mądry sposób ukazywać
drogę postępowania.
O tolerancji można mówić nieskończenie. Jest to szeroki i zawsze aktualny temat.
Nigdy nie zdołamy go wyczerpać. Pamiętajmy zatem o szacunku dla każdego!
Paulina Kopeć (Kobieta) II G
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Stefan Napierski
Według przeprowadzonych badań potrzebujemy od siedmiu do dziewięciu
godzin snu na dobę. Sen jest więc niezaprzeczalnie czymś bardzo ważnym, bez
niego nie moglibyśmy sprawnie funkcjonować. Jak twierdzą naukowcy za każdym
razem, gdy śpimy — śnimy.
Każdy z nas śni… Nie zawsze jednak pamiętamy, o czym.
Zastanówmy się głębiej, jaką rolę odgrywają sny w naszym życiu. Na pewno wielu
z nas wielokrotnie dręczy pytanie, czemu akurat TO nam się przyśniło. Bardzo często są to kompletnie nieznane wręcz niemożliwe dla nas rzeczy, sytuacje. Czasami
śnimy o czymś, co zaprząta nasza głowę, np. ukochany, ktoś z rodziny lub znajomy.
Dzieje się tak, ponieważ sny są odbiciem naszych pragnień, nawet tych, z których
nie zdajemy sobie sprawy, inaczej — podświadome marzenia.
Na temat snów przeprowadzono wiele badań, między innymi ustalono,
że charakter snów jest znacznie częściej nieprzyjemny i związany z sytuacją życiową osoby śniącej.
Myślę, że wielu z nas intrygują sny, których doświadczyliśmy. Nie zawsze jednak
pamiętamy szczegóły, a często po jakimś czasie zapominamy o wyjątkowo pięknych marzeniach sennych. Z drugiej strony bywa, że niektóre z nich powtarzają się
co jakiś czas.
Okazuje się, że istnieją sposoby, aby „wyćwiczyć” zapamiętywanie snów.
Wydaje mi się to całkiem ciekawe, dlatego też zaprezentuję jedną z technik.
Po pierwsze powinniśmy zacząć prowadzić nasz osobisty „dziennik snów”. Najlepiej jeżeli będzie znajdować się w pobliżu łóżka tuż przed zaśnięciem. Każdego
dnia po przebudzeniu należy zostać chwilę w łóżku z zamkniętymi oczami, starając
się przypomnieć sobie jak najwięcej szczegółów. Po chwili zapisujemy to, co pamiętamy, zwracając uwagę na nierealistyczne momenty we śnie. Regularne czytanie swojego dziennika pomoże Ci ustalić powtarzające się elementy snów. Dzięki
temu po jakimś czasie zapisywania marzeń sennych, będziesz w stanie przypomnieć sobie nawet po kilkanaście snów z jednej nocy.
Czasami lepiej jest spać
W cieniu ogrodu dzikich traw
We śnie budować nowy świat
Czasami lepiej spać...
Niech ci się przyśnią dzikie drzewa
Niech ci się przyśni kwiatów rój
Niech ci się przyśni leśny skrzat
... Tylko zaśnij...

Adrianna Smoczyńska (Kobieta) II G

Źródło:internet
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Po kontrowersyjnych „Monologach
waginy” przeszedł czas na męską – nie mniej
zabawną – odpowiedź w postaci „Dialogów
penisa”. Balansująca na granicy dobrego smaku komedia, jest swoistym odzewem wobec
manifestującego feminizm i kobiece wyzwolenie seksualne poprzednika. Widoczne inspiracje francuskim ujęciem erotyzmu nadają sztuce lekkości i świeżości.
Główny bohater — Andy — jest prawie czterdziestoletnim, odnoszącym sukcesy, wolnym i przystojnym architektem. Nie ma większych
problemów z kobietami, a jego urok osobisty i błyskotliwość pozwalają
unikać pułapek życia codziennego. Ma on tylko jeden, niewielki, nieznaczący problem. Jego …. – „Roger” – mówi. I, trzeba przyznać, ma wiele
do powiedzenia w sprawie związków Andy’ego. Roger ma inne priorytety
życiowe, wysokie wymagania wobec kobiet oraz wiadome zakończenie
każdej znajomości na celu. Nie trudno domyśleć się, że na linii Andy Roger wybuchają kłótnie i nieporozumienia. Pragnący stabilizacji mężczyzna nie może dogadać się… ze swoim — pragnącym przygód —
„mniejszym ja”. Wraz ze zbliżającymi się czterdziestymi urodzinami
Andy’ego, nadchodzi wielki kryzys. Przełom i katastrofa, wszystko się
przeplata i zaskakuje widza.
Spektakl jest popisem dwóch aktorów: Marka Pitucha oraz Jakuba
Wonsa. Dystans, z jakim podchodzą do roli (zwłaszcza Wons – w różowym golfie, białych spodniach i z imitacją prezerwatywy na głowie), naturalność oraz talent komediowy sprawiają, że batalia o pozostanie po
stronie dobrego smaku jest wygrana prawie w całości. Wszystko zależy
jednak od osobistych granic widza i preferowanego poczucia humoru.
Krótsze i dłuższe scenki są ze sobą połączone dzięki dwóm kobietom
z życia Andy’ego. Francuzki, będącej dla bohatera szansą na założenie
rodziny, oraz Urszuli - wyzwolonej bizneswoman.
Lekkość scenariusza i urok opowiadanej historii sprawiają, że
perypetie Andy’ego dają nam wgląd w męskie umysły, fobie i... rozporki,
poprzez śmiech oraz ironię. Pogoń za pieniędzmi, oczekiwania świata,
kobiet, upływające lata, marzenia o domu, drzewie i potomku, żądne
uwagi gadające penisy nie pomagają w zażegnaniu kryzysu. Trudno
o bardziej żartobliwe ujęcie mechanizmów rządzących męskim światem.
Sztuka Sylwestra Biraga jest godną, męską odpowiedzią na
„Monologi waginy”. Dobre aktorstwo i ciekawy przekład francuskiego
scenariusza sprawiają, że przedstawienie staje się wspaniałą rozrywką
dla przedstawicieli obu płci.
Ewa Struniawska (Kobieta) II G

Teatr Druga Strefa
PIERRE-HENRI THÉROND
przekład: Jacek Kaduczak
reżyseria: Sylwester Biraga
Andy - Marek Pituch
Roger - Jakub Wons

Nowa Jedynka

Gorąc Afryki w środku zaśnieżonej Warszawy? Tak, za sprawą rozgrzewających rytmów, jakie zaserwowała Ayo. Niemka o nigeryjskich korzeniach przyjechała do Polski promować swój drugi solowy album zatytułowany „Gravity at
last”. Bilety nabyliśmy już na początku grudnia, gdyż wiedzieliśmy, że nie będą
zalegać w kasach ze względu na popularność artystki. I faktycznie. Długo nie
leżakowały;) Koncert miał się odbyć 17 lutego o godzinie 20.00 w Sali Kongresowej. Bilety w cenie 100 zł każdy przypisane były do miejsc gdzieś na środku sali
na tzw. „przycupkach”. Nawet nie macie pojęcia, jaką ogromną niespodzianką
okazały się nasze prawdziwe miejsca – drugi rząd przy samej scenie!
Koncert rozpoczął się godzinę później, ponieważ lot z przyczyn pogodowych został opóźniony. Sala była wypełniona po brzegi. O 21.00 Ayo wyszła na
scenę, a publiczność przywitała ją brawami. Po utworze „Love and hate” dołączył
do niej zespół. Od tego momentu zaczęło się prawdziwe show. Ayo prezentowała
nowe — jak i doskonale znane — piosenki, takie jak: „Help is comming”, czy
„Down on my knees”. Zespół składał się z bardzo dobrych muzyków, którzy dali
z siebie wszystko. Według nas najlepszą solówką popisał się perkusista, który
w trakcie swojej energicznej gry trzy razy złamał pałeczkę, przy czym na moment
nie stracił rytmu! Widać było, że wspólna gra sprawia artystom radość, która również udzieliła się publiczności. Wszyscy wstali ze swoich miejsc i, wyklaskując
rytm, tańczyli (każdy na swój sposób) do muzyki.
Ayo nie można zaszufladkować do konkretnego gatunku, gdyż jej styl jest
połączeniem soulu, bluesa, jazzu i muzyki etnicznej. Czysty śpiew i charakterystyczna barwa głosu w połączeniu z doskonałymi aranżacjami podkreślały profesjonalizm młodej gwiazdy. Tak, to nie jest przypadkowe lub naciągane określenie.
Po tym koncercie utwierdziliśmy się w przekonaniu, że artystka prezentuje wysoką klasę nie tylko materiałem z płyt, ale i występami na żywo. Jeżeli powtórnie
zawita do Polski, z przyjemnością wybierzmy się na jej koncert i za sprawą jej
muzyki — jak sama powiedziała — znów odbędziemy podróż do serca Nigerii.
Monika Chojnowska (Kobieta) i Mateusz Lewandowski II G

muzyka.in
teria.pl

n.pl
merli

hellofm.pl

Nowa Jedynka

15

Ósmy marca to dzień, w którym najważniejsze są Kobiety. Tego dnia żadna z pań nie
powinna zostać pominięta. Wszystkim tym, którzy jeszcze nie wiedzą, jak okazać swoją sympatię, wdzięczność bądź miłość wobec ukochanej dziewczyny, mamy, siostry lub babci polecamy wyrazić swe uczucia poprzez kuchnię.
W tym numerze stawiamy na słodkości, bo to właśnie one są kluczem do serca każdej
damy. Dlatego też proponujemy francuski przekładaniec, który cudownie współgra z gorącym
kubkiem waniliowego latte.
Do przyrządzenie francuskiego przekładańca potrzebujemy:
-mrożone ciasto francuskie,
-trzy żółtka,
-pół szklanki cukru,
-cztery łyżeczki mąki ziemniaczanej,
-jedną szklankę mleka,
-jedno opakowanie cukru waniliowego,
-dwie łyżki cukru pudru.
Ciasto rozmrażamy, następnie rozwijamy i dzielimy na 3 równe prostokąty. Wkładamy
do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i pieczemy przez około 20 minut. Żółtka ucieramy
z cukrem, najlepiej przy użyciu robota kuchennego. Dosypujemy mąkę ziemniaczaną
i wszystko razem mieszamy. Mleko wraz z cukrem waniliowym gotujemy w małym garnuszku. Gdy będzie gorące, dodajemy utarte żółtka i energicznie mieszamy, aż masa zgęstnieje.
Odstawiamy do ostygnięcia. Upieczone ciasto przekładamy kremem waniliowym.
Źródło:kuchnia.o2.pl
Do przygotowania waniliowego latte musimy mieć:
¾ kubka gorącego mleka
¼ kubka świeżo zaparzonej kawy (najlepiej z ekspresu)
3 łyżeczki syropu waniliowego
Do gorącego mleka wlewamy uprzednio zaparzoną kawę. Dodajemy 3 łyżeczki syropu waniliowego i wszystko spieniamy przez około 10 sekund, tak by na wierzchu kawy powstała
mleczna pianka. Przyrządzony napój podajemy w dużym kubku.
Wskazówka na dziś:
- przekładaniec będzie jeszcze smakowiciej wyglądać, jeżeli przed podaniem oprószysz go
cukrem pudrem
- jeżeli chcesz, by dama, dla której przygotowałeś napój, poczuła się jak w prawdziwej kawiarni, kawę udekoruj wiórkami czekoladowymi
Tak pyszny deser na pewno przemówi do serca Kobiety.
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