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Ferie już za pasem, wracamy do szkoły, rozpoczyna się
nowy semestr, dlatego życzę wszystkim, by praca w drugim półroczu zaowocowała znakomitymi wynikami w czerwcu!
Chociaż na dworze zima w pełni, „Nowa Jedynka” jest
niezwykle gorąca! W numerze (co naturalne) znalazły się stałe
kąciki tematyczne (czyli wszystko to, co Was kręci), ale i „miłosne
artykuły” z powodu daty 14 lutego. Obchodzimy bowiem (dobrze
wszystkim znane) Walentynki — święto zakochanych.
Jako że numer jest bardzo „serduszkowy”;-) życzę wszystkim dużo
szczęścia i miłości (nie tylko w Walentynki — przez cały rok!).
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Witam serdecznie — tym razem z pierwszych stron —
w kolejnym numerze „Nowej Jedynki”. Zbliżają się bowiem Walentynki... Święto zakochanych... Miłość i poezja królują więc na naszych łamach!
14 lutego tłumy nastolatków — i nie tylko — wypłyną
na ulice, do parków, kin i kawiarenek... Będą chwalić się całemu
światu, jak silna i piękna jest ich miłość...
Ważne jest jednak, by pamiętać nie tylko o Lubym czy Lubej,
ale i o innych bliskich nam osóbkach. Dzień Świętego Walentego to
tak naprawdę „dzień jak co dzień”, a prawdziwe uczucie należy okazywać bez przerwy, przy każdej okazji, o każdej porze... — bo wtedy
(nawet gdy wstaniecie bardzo wcześnie, niesamowicie zmęczeni
i niewyspani, a za oknem będzie zimno, ciemno i paskudnie) dzień nie
będzie zmorą, lecz kolejnym cudownym zapisem w pamiętniku życia...
Wesołych Walentynek moi mili!
Paulina Neska
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2 — Kącik liryczny — Kinga Wiatr, Paulina Neska
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Szkoła i świat
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Kinga Wiatr
Droga życia
Kiedy patrzę w Twoje oczy, dostrzegam
samotność.
A przecież stoję obok ciebie i trzymam
za rękę.
Spoglądasz smutno na kamień, leżący
obok nogi…
Chowasz twarz w obu dłoniach,
By odwrócić wzrok kryjąc pierwszą łzę.
-Mamo, nie płacz proszę,
To tylko dorosłość, a tam muszę iść sama.
Lecz nie martw się, będę Cię odwiedzać.
-Moje łzy nie są spowodowane smutkiem,
Ale szczęściem, że mam Ciebie.

Bolesław Leśmian
W malinowym chruśniaku
W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem
Zapodziani po głowy, przez długie godziny
Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem.
Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty,
Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory,
Złachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory
I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.
Duszno było od malin, któreś, szepcząc, rwała,
A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni,
Gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni
Owoce, przepojone wonią twego ciała.
I stały się maliny narzędziem pieszczoty
Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie
Nie zna innych upojeń, oprócz samej siebie,
I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty.
I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu,
Żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła,
Porwałem twoje dłonie - oddałaś w skupieniu,
A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.

Św. Walenty był rzymskim kapłanem za czasów Klaudiusza II. Ów cesarz zabronił
udzielania ślubów, ponieważ uważał, że najlepszymi żołnierzami są legioniści nie posiadający rodzin. Wbrew zakazom władcy ksiądz udzielał ślubów po kryjomu. Wkrótce potem
trafił do więzienia, gdzie zaprzyjaźnił się z córką strażnika. Przed śmiercią napisał do niej
list, podpisany „Od Twojego Walentego”. Tradycja anonimowego wysyłania listów trwa
do dziś.
Walentynki w innych krajach….
Anglia - w dawnych czasach małe dzieci przebierały się za dorosłych, chodziły po domach
w kilkuosobowych grupach i śpiewały piosenki o miłości, powtarzając „Dzień dobry, Walenty”.
Europa - zakochani obdarowują się wzajemnie prezentami, np.: ubraniami lub dodatkami
do nich. Jeśli dziewczyna zatrzyma prezent, to znaczy, że myśli o poważnym związku.
Włosi - obdarowują się czerwoną bielizną.
Polska (Warszawa, Kraków) - w Dzień Zakochanych na ulice wyjeżdżają specjalne zabytkowe tramwaje, które obwożą zakochanych po mieście turystyczną trasą.
Walentynkowe wróżby:
List - napisz go niebieskim długopisem podczas pełni księżyca (niebieski jest kolorem
sprzyjającym romantycznym wyznaniom). Następnie ozdób list trzema serduszkami, pecha
przynoszą cztery serca, siedem i trzynaście serc. Również ilość znaczków ma znaczenie —
siedem lub trzynaście powoduje, że list może długo docierać do adresata. Przed wysłaniem
nie pokazuj nikomu ani też nie upuść na ziemię swych wyznań przelanych na papier. Grozi
to bowiem kłótniami i nieporozumieniami pomiędzy zakochanymi.
„Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje” – weź kwiat, który dostałeś/aś od swojej połówki i zacznij odrywać płatki, wyliczając „kocha, lubi, …” Dzięki tej wyliczance
dowiesz się czy bliska Ci osoba rzeczywiście Cię kocha.
Kogo wybrać? - rozłóż na stole zdjęcia kandydatów/ek bliskich Twojemu sercu. Weź
pierścionek lub obrączkę któregoś z rodziców i zawieś na nitce. Następnie przesuwaj
przedmiot nad zdjęciami. Odrzuć te osoby, nad którymi obrączka się nie obracała. Powtarzaj wróżbę do momentu gdy zostanie jedno zdjęcie.
Jabłko? - przypomnij sobie imiona osób, z którymi uważasz, że będziesz szczęśliwy/a.
Następnie zakręć jabłkiem i zacznij na głos wypowiadać imiona po kolei. Ta osoba jest Ci
przeznaczona, na której jabłko przestanie się kręcić.
Angelika Łuczak II G

Czym jest miłość?
Mówimy o niej często... Czy wiemy, czym tak naprawdę jest?
Zapoznajmy się zatem z definicją zawartą w „Słowniku Języka Polskiego”.
Miłość to „głębokie uczucie do drugiej osoby, połączone zwykle z silnym pragnieniem
stałego obcowania z nią i chęcią obdarzenia jej szczęściem, któremu (głownie w relacji kobieta- mężczyzna) towarzyszy pociąg fizyczny, do osoby będącej obiektem tego
uczucia, silne przywiązanie do kogoś, gotowość do bezinteresownego oddania się,
służenia komuś”.
Każdy z nas przeżywa to uczucie w inny sposób, dlatego słownikowa definicja jest
tylko namiastką wspaniałego doznania. Nie ulega wątpliwości, że miłość jest niezwykle ważna w życiu każdego człowieka. Jednakże ta pierwsza, młodzieńcza kształtuje
nasze wnętrza na całe życie. Dostarcza nam niezapomnianych chwil, pomaga zrozumieć świat, daje nam siłę i radość. Dzięki niej inaczej patrzymy na życie, zaczynamy
myśleć o drugim człowieku jak o bratniej duszy, która jest podporą w trudnych chwilach. Ukochaną osobę darzymy szacunkiem i względami, ciągle o niej myślimy i marzymy. Chcemy stale z nią przebywać i jej pomagać. Jesteśmy pozytywnie nastawieni
do życia, czujemy „motyle w brzuchu”, chwilami wręcz zapominamy o całym świecie.
Niestety zdarza się, że taka miłość nie wytrzymuje próby czasu i okazuje się, że nasz
obiekt westchnień nie był takim ideałem, jak nam się zdawało.
Źródło fot.: wszystko-o-milosci.bloog.pl

Każdy młody człowiek jest niezwykle wrażliwy
i niedoświadczony, dlatego wszelkie sukcesy oraz
porażki miłosne przeżywa bardzo emocjonalnie.
Biorąc to pod uwagę, uważam, że każdy wchodzący
w okres pierwszych zauroczeń, powinien porozmawiać o tym z przyjacielem. Kimś, kto ów etap ma już
za sobą, by w dorosłym życiu można było wspominać
młodzieńcze uniesienia z sentymentem. Musimy zawsze postępować rozważnie, aby nie popełnić żadnego
błędu, a przede wszystkim nie skrzywdzić drugiego
człowieka.
Puentą mych rozważań uczynię piękne słowa Św. Pawła: Miłość cierpliwa jest, łaskawa
jest, Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się
z niesprawiedliwości lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Tego pięknego uczucia życzę wszystkim Czytelnikom!
Paulina Kopeć II G
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Zastanawiamy się, jak co roku, co możemy zmienić w swoim życiu na lepsze.
Może nowe zajęcia dodatkowe, pomoc innym, zrobienie czegoś miłego dla bliskich
i siebie? Tylko czy dotrzymujemy tych wszystkich obietnic, czy spełniamy nasze plany?
Dostrzegasz, że zeszłoroczne zobowiązania okazały się trudne do wykonania, więc nie
warto próbować zrealizować ich w tym roku, ale z drugiej strony myślisz, że skoro jesteś
starszy o rok, to może teraz Ci się uda? Patrząc na ludzi w różnym wieku, widzimy, że
każdy składa sobie tego ostatniego dnia roku jakieś obietnice. Ale zauważmy również,
że prawie za każdym razem nie udaje się spełniać ich spełniać, bo zawsze jest coś ważniejszego. Rodzi się kolejne pytanie — co robić? Czy jest na to jakiś sposób? A może
pytanie powinno brzmieć: jakie obietnice warto sobie składać?
Na pewno nie próbujmy realizować tych samych założeń, co w ubiegłym roku,
bo — jak widać — sprawa skończyła się tylko na ich „założeniu”. Nie odkładajmy też
ich zupełnie na bok, bo przydadzą nam się do analizy — co było z nimi nie tak, że nie
zostały zrealizowane?
Złóż sobie kilka obietnic i powiedz domownikom, jakie masz palny i zadania dla siebie
na Nowy Rok, a na pewno pomogą Ci się zmobilizować do działania. Będą dumni, jeśli
uda Ci się dotrzymać słowa, w razie porażki pomogą Ci się podnieść i spełniać z zapałem następne cele. A może masz sympatycznych kolegów, którzy nie wyśmieją Twoich
zamiarów i również będą Cię wspierać?
Jeśli wymyślamy sobie przyziemne zadania, to z góry możemy spisać je na straty…
Czy nie lepiej, by do naszych planów wkradła się nuta marzeń, rzeczy, po których spełnieniu będziemy mogli śmiało powiedzieć, że nasze życie jest bardziej kolorowe?
Że czujemy się dużo lepiej? Sami sobie będziemy wdzięczni za upór i wytrwałość
w dążeniu do celu!
Pisząc długą listę postanowień, już przy trzecim z kolei odejdzie Ci ochota na wypełnianie ich. Więc może jedno zamierzenie — ale satysfakcjonujące, zmieniające Ciebie na lepszego człowieka i przede
wszystkim wykonalne, okaże się lepszym rozwiązaniem?
Jeśli jesteś jednym z tych ludzi, dla których Nowy Rok
nie jest symbolem nowego życia, to nawet nie zabieraj się
do myślenia nad postanowieniami. Z góry mija się to z
celem. Jeżeli w Nowym Roku coś Ci się jednak uda, powiedzie, to uznaj to za sukces i ciesz nim tak, jakby był spełnionym zamiarem.

Kilka propozycji postanowień związanych ze szkołą:
- nie odkładaj wszystkiego na ostatnią chwilę, rozpisz listę
rzeczy do zrobienia, zastanów się, ile czasu na każdą z nich
potrzebujesz;
- staraj się być przygotowanym na każdą lekcję;
- ucz się „z lekcji na lekcję”, a unikniesz stresu przed niezapowiedzianą kartkówką czy klasówką obejmującą duży zakres materiału;
- zgłaszaj się do wykonywania prac dodatkowych, różnych projektów, prac w grupach, referatów, w taki sposób zdobędziesz dodatkowy dobry stopień.
Ilu ludzi, tyle poglądów, myśli, planów, obietnic. Ale łączy nas jedno — pragnienie, by Nowy
Rok był lepszym od poprzedniego. By każdego z nas spotkało wiele radosnych chwil, szczęścia i miłości. Może akurat Tobie zobowiązania noworoczne, nowosemestralne pomogą w
odkryciu tego, co jest ważne, do czego warto dążyć. Oby Wasze postanowienia się spełniły i
dały Wam satysfakcję i zadowolenie z samych siebie!
Inga Nowak II G

Dzisiejsza młodzież jest wręcz oczarowana szaleństwem zakupów w ogromnych centrach
handlowych. W pogoni za modą i byciem ,,trendy” możemy zgubić coś najcenniejszego —
samych siebie! A jednak nie przeraża nas ta świadomość. Nic dziwnego więc, że markowe
sklepy, takie jak H&M, house, cropp, reserved, tally wail, vero moda itd. są oblegane przez
coraz młodsze dzieciaki. Co jest teraz modne? Kratka, kropki, fiolet czy czerwień? Od tego
aż roi się na każdej najnowszej wystawie. Wszystko jest w porządku, jeżeli potrafimy znaleźć w tym umiar. Nie chodzi tu jednak o pieniądze, które (niestety) gorączkowo i pospiesznie wydajemy na kolejny nowy ciuch. Zastanówmy się raczej, dlaczego ciągnie nas do kupowania sobie ciagle ,,czegoś modnego”. Niewątpliwie robimy to dla własnej satysfakcji
i możliwości poczucia się jeszcze piękniejszym i atrakcyjniejszym. Jest to oczywiście całkiem naturalne zjawisko, które dotyka najczęściej NAS — kobiet. Najgorzej jest wtedy, gdy
ubieramy się dla kogoś. Nie dla babci, mamy czy chłopaka, ale dla obcych osób, których
wcale nie musimy darzyć sympatią. Chcemy się podobać, wzbudzać zazdrość lub podziw.
Do czego może to doprowadzić? Otóż zauważyłam, że już małe dziewczynki, zamiast interesować się zabawkami, zaciągają swoje mamy do wielkich centrów handlowych, by kupiły
im coś... ,,modnego”.

Czy to także jest normalne? Czy na pewno w ten sposób
powinno wyglądać dzieciństwo? Niestety dzieci obserwują
dorosłych i niekiedy w gronie rówieśników wyśmiewają się
ze tych, których ubrania nie pochodzą z markowych sklepów. Myślę, że takie maluchy są potwornie zagrożone utratą swojej niewinności poprzez zabawianie się w dorosłych.
Wątpię jednak w to, by producenci przejmowali się losem
ludzi i ich poczuciem wartości. Teraz najważniejsza jest
moda, szkoły więc przypominają wybiegi dla modelek.
Mnie osobiście ta perspektywa przeraża... Tym bardziej, że nowe centra handlowe rosną
jak grzyby po deszczu. Dlatego apeluję do wszystkich:
Bądźcie sobą! Nie dopuśćcie do tego, by nasze pokolenie stało się SZTUCZNE,
wykreowane przez obcych nam ludzi (stylistów rzecz jasna).
Kinga Wiatr II G

Do napisania tego artykułu skłoniła mnie intrygująca opowieść koleżanki.
Najpierw pokazała mi pewną fotografię z „parapetówy”. Na pierwszy rzut oka
wydawała się zwykła: grupa znajomych trzymających się za ramiona, uśmiechnięta,
w imprezowych strojach. Z boku stała mała dziewczynka, widać było, że płacze, przeciera ręką oczy, ale nie przykuło to zbytnio mojej uwagi. Powiększyłam zdjęcie i dostrzegłam pomiędzy nogami dziewczyn coś nietypowego… Była to rozczochrana głowa
— kawałek ciała! To „coś” miało dziwny wyraz twarzy, było zielonkawe, jakby przeźroczyste. Po chwili koleżanka powiedziała mi, że mała dziewczynka widoczna na zdjęciu przez cały wieczór płakała, mówiąc, że coś ciągnie ją za włosy i wkłada palce do
oczu. Wtedy nikt się tym nie przejmował, a „sprawca” zaczepek małej dziewczynki
objawił się dopiero na zdjęciu. Po tym wydarzeniu dom, w którym odbywała się impreza, został sprzedany i zaraz potem zburzony. Nikt do tej pory nie wie, co tak naprawdę
zdarzyło się tamtej nocy…
O uszy obiła mi się także inna ciekawa historia na temat duchów.
Było wesele. Pan młody bardzo narzekał na
ból ramienia. Nikt nie znał przyczyny tej
dolegliwości, dopóki nie zobaczył filmu
z uroczystości. Na filmie wyraźnie widać,
że na ramieniu pana młodego siedzi przeźroczysta postać…
Myślę, że każdy z nas słyszał o podobnych
historiach — od znajomych? Może nawet
przeżył osobiste spotkanie z „innymi istotami”? Jednak czy w nie uwierzymy, zależy
już tylko od nas samych…

Wiara w duchy wiąże się z przekonaniem, że człowiek nadal (jakoś) żyje po śmierci. To
stare przekonanie można odnaleźć w wielu religiach. Chociażby w chrześcijańskim wyobrażeniu o niebie, piekle i czyśćcu. Nie bez powodu też wiele filmów podejmuje motyw śmierci
i związanych z nią zjawisk paranormalnych. Wielu ludzi wierzy, że dusze zmarłych nie od
razu docierają do swojego celu lecz zatrzymują się na pewien czas gdzieś "pomiędzy", to
znaczy w zaświatach. Przyczyną prób wiązania zmarłego ze światem żywych może być jego
nagła śmierć, także wiara ale chyba
też i fantazja...
Czym więc są duchy, czy istnieją ?
— tego tak naprawdę nie wie nikt…
Adrianna Smoczyńska II G

Meteorologia żeglarstwa
Pogoda, to (najprościej) stan atmosfery w danym momencie. Czasami jednak zamiast umilać żeglugę, zmusza nas do zachowania pełnej ostrożności. Czy takie sytuacje
mogą być dla nas niebezpiecznym przeżyciem? Nie, jeśli będziemy przestrzegać reguł meteorologii, której znajomość pomoże umiejętnie podjąć właściwą decyzję w danym momencie. Oto kilka wskazówek, jak żeglować w „zgodzie” z pogodą:
1. Uważnie obserwujemy chmury; które są jednym z najważniejszych wyznaczników pogody dla żeglarzy. Każda chmura opisuje specyficzny stan pogody, oto najważniejsze z nich:
Cirrus — chmura pierzasta piętra wysokiego, zbudowana z drobnych kryształków, symbolizuje zmianę pogody ze słonecznej na pochmurną lub odwrotnie.
Nimbostratus — chmura piętra niskiego, deszczowo-warstwowa. Zbudowana z kropelek
wody i kryształków lodu, daje stały, intensywny opad deszczu. Jest niebezpieczna
dla żeglarzy, gdyż ogranicza widoczność,
przez co ciężko znaleźć punkt orientacyjny względem lądu.
Cumulus — chmura kłębiasta, zbudowana
z kropelek wody, często ukazująca się
nam w rozmaitych formach (np. baranki,
kopuły itp.). Symbolizuje ładną, bezdeszczową pogodę.

Cumulonimbus — kłębiasto-deszczowa. Jako jedyna chmura rozciąga się na wszystkich
trzech piętrach, osiąga nawet 18 kilometrów. Jest szczególnie niebezpieczna dla żeglarzy,
ponieważ
u swej podstawy tworzy kołnierz burzowy zasysający ogromne masy powietrza do wewnątrz chmury, tworząc silne zawirowania zwane szkwałami. Zassane powietrze
uwalniane jest dopiero kilkanaście kilometrów nad powierzchnią wody, dlatego u szczytu
chmury tworzy się charakterystyczne „kowadło”. Forma ta jest najgroźniejszym ze wszystkich niebezpieczeństw dla żeglarzy. Większość wypadków kończy się tragicznie. Niestety
około 80% stanowią niedoświadczeni żeglarze, którzy nie potrafią trzeźwo ocenić, czy
w danej chwili warunki pogodowe są sprzyjające do żeglugi, czy też nie.
2. Badamy i oceniamy stan wody oraz warunki, jakie panują na brzegach (np. kołysanie się
drzew); ważna jest także obserwacja niepokojących ruchów wody, między innymi tworzenie się fal.
3. Spoglądamy na zachowania i reakcje innych jachtów podczas niebezpieczeństwa, bo to
właśnie doświadczeni żeglarze stanowią większość na mazurskich wodach. Są więc bardzo
dobrym wzorem do naśladowania.
Może wydawać się, że jacht odpowiednio sprawdzony, wyposażony w pasy asekuracyjne oraz kamizelki da nam pewność bezpieczeństwa, lecz w praktyce tak nie jest.
Ostatnia katastrofa na Mazurach udowodniła nam, że żaden jacht nie jest bezpieczny
w ekstremalnych warunkach. Uczmy się więc na błędach innych i nie popełniajmy ich
w przyszłości. Doświadczenie jest wynikiem długoletnich rejsów i obserwacji kaprysów
pogody — tylko przeżywając i będąc w środku żywiołu nauczymy się panować nad strachem. Jest to również lekcja odpowiedzialności i umiejętności podejmowania decyzji
w trudnych warunkach. A takie powinien posiadać każdy żeglarz.

Krystian Klucznik II G
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Gatunek: Melodramat
Reżyser: Baz Luhrmann

Baz Luhrmann ma już na swoim koncie
dwa epickie romanse (Moulin Rouge oraz Romeo i Julia), w których łączył wielką miłość
wraz z ogromem opowiadanej historii. Do tej
pory filmy kręcone były raczej w zamkniętych pomieszczeniach, a natura nie
odgrywała istotnej roli; była wręcz nieobecna. Wystarczyło jednak, aby
Luhrmann wyszedł z kamerą na zewnątrz, a wszystko co tak urzekało widza
w jego poprzednich obrazach, stało się irytujące i komiczne. Patrząc na składowe filmu wydaje się, że czeka nas perfekcyjnie skrojony melodramat. Okazuje się jednak, że jedyne łzy, które można uronić, roni się ze śmiechu.

Obsada: Nicole Kidman,
Hugh Jackman

Sytuacja wyjściowa jest idealna. Ona (Nicole Kidman) – dystyngowana Angielka o nienagannych manierach i drażniącym sposobie bycia. On
(Hugh Jackman) – prosty poganiacz bydła, bezpośredni, nienawidzący ograniczeń, jakie dają pieniądze. Przeciwieństwo jest matką melodramatów. Nic
bowiem nie wzrusza bardziej niż kłótnie przyszłych kochanków. Tło stanowi
walka o przejęcie władzy nad sprzedażą bydła dla wojska (Sary Ashley posiada jedyną farmę, która może konkurować z dotychczasowym zaopatrującym wojsko), a potem wojna. W międzyczasie twórcy próbują w kilku scenach umieścić problem nietolerancji dla Aborygenów. Mamy więc miłość,
walkę, wojnę, cierpienie, nieziemskie krajobrazy, a także zmagania imie dobra. Nic tylko siedzieć i się wzruszać.
Wszystko może i wygląda wspaniale na papierze, ale na ekranie wywołuje tylko uśmiech pełen politowania. Kidman i Jackman dwoją się i troją,
by włożyć w swoje postacie trochę życia, ale mimo kilku zabawnych scen
pozostają aseksualnymi figurami, których ruchy i kwestie przydają im karykaturalnego
wyglądu. Często tego typu potknięcia ratują
barwne drugoplanowe charaktery, ale w tym
przypadku mamy do czynienia z podziałem na
dobrych i złych w sposób uproszczony, czarno
–biały, co nigdy nie zdaje sprawdzianu przy
wymagających tak silnej i magnetycznej osobowości temacie. Osobowości, która dzięki
kilku minutom na ekranie zapadłaby w pamięć
i przydała kolorytu historii. Nawet wielowątkowe tło, które sprawdziło się przy Moulin
Rouge, jest w Australii jedynie ciężarem, którego twórcy nie potrafią udźwignąć. Wątek
opowiadający o walce z bydłem urywa się
i nagle widz musi patrzeć na brutalną wojnę.

Wydaje się, że Luhrmann chciał za dużo opowiedzieć w swoim najnowszym dziele. Nie zachowując umiaru, skazał swój film na śmieszność.
Chociaż mam tak dużo zastrzeżeń do fabuły Australii, nie mogę nie zwrócić uwagi na
dopracowane techniczne szczegóły. Stroje (także sprytne umiejscowienie w epoce) oddają
właściwy tematowi nastrój. Niknie to jednak w natłoku niedociągnięć fabularnych. Australia
została w filmie pokazana niczym w folderze agencji turystycznej. Pocieszające, że tak pięknych krajobrazów nie da się zepsuć. Muzyka (chyba jako jedyna) wpasowuje się nie tylko
w gatunek (jest idealna dla melodramatu), ale jest też w stanie obronić się jako osobne dzieło.
Mankamentem, który budzi zastrzeżenia w warstwie technicznej, są efekty specjalne. Wygląd
jak z komputera przy możliwościach dzisiejszej technologii jest nie do pomyślenia!
Do tej pory Baz Luhrmann był dla mnie pewniakiem w dziale epickich filmów o miłości. Potrafił znaleźć metodę w kiczu. Moulin Rouge było właśnie kiczem kontrolowanym.
Tym razem reżyser nie zdołał zapobiec przekroczeniu granicy. Macha do nas szczęśliwy —
ze złej strony.
Ewa Struniawska II G

W 2004 roku w głowie kilku producentów powstała idea stworzenia nowego medycznego serialu, opartego na medycynie w bardziej zaawansowany sposób niż dotychczas. Zakładanie szwów oraz leczenie ran postrzałowych nie miało być zmartwieniem
bohaterów-lekarzy owego projektu. Tak więc nie mając obsady, ani tytułu zaczęto poszukiwać odtwórcy głównej roli. Otrzymał ją znany brytyjski aktor Hugh Laurie (Czarna
Żmija).
Każdy odcinek serialu jest poświęcony odrębnemu przypadkowi medycznemu. Dr Mouse, będąc wybitnym diagnostykiem, ma styczność jedynie ze schorzeniami, których inni nie
potrafią zdiagnozować. W pierwszych trzech sezonach jego zespół stanowili: Cameron (Jennifer Morrison), Foreman (Omar
Epps) oraz Chase (Jesse Spencer). Konfrontowali diagnozy
i bawili się w sumienie głównego bohatera. W sezonie czwartym
House po zwolnieniu wyżej wymienionych osób urządza rywalizację o miejsce w zespole. Sezon piąty powraca do schematu
kilkuosobowej grupy, w której skład wchodziły cztery postacie.
House ma zdecydowanie oryginalne podejście do pacjentów i ich leczenia.
„Everybody lie” stanowi jego motto życiowe, a brak wyjątków potwierdza regułę. Gdy
większość współcześnie pokazywanych lekarzy jest bohaterska i szlachetna, gotowa poświęcić dla zdrowia pacjenta dni czy tygodnie, House z chorych szydzi, poniża ich, a leczenie opiera na metodzie prób i błędów, co przeistacza ich w króliki doświadczalne. Jego
kalectwo (stracił mięsień w udzie; musi poruszać się o lasce i łykać Vicodin – silny środek
przeciwbólowy) jeszcze bardziej zamyka go w „skorupie” zbudowanej z dystansu i cynizmu. Bohater przesuwa granice według własnych potrzeb, włamuje się do mieszkań pacjentów, bo przecież mogą kłamać, na szali znajduje się bowiem tylko ich życie, a jedyną
osobą, która ma na niego wpływ, jest jego najlepszy i zarazem jedyny przyjaciel – Wilson.

Twórcy w wywiadach często podkreślali, że inspiracją dla relacji House –
Wilson były powieści Artura Conan Doyle'a o Sherlocku Holmsie. Holmes jest aroganckim, cynicznym, piekielnie inteligentnym, ale nadmiernie wierzącym w swoje
możliwości i nieudolnym w kontaktach ludzkich narcyzem. Brzmi jak odbicie House’a,
z tym że detektyw rozwiązywał sprawę morderstw, a lekarz demaskuje choroby. Watson z drugiej strony był jedynym kompanem Sherlocka, zawsze z tyłu, ale często to
jego uwagi, czy z pozoru nieistotne działania, doprowadzały do rozwiązania tajemnicy.
Wilson ma jeszcze w pakiecie syndrom rycerza; zakochuje się w każdej potrzebującej
kobiecie.
Ewa Struniawska II G

Każdy co roku czeka na zasłużone wakacje. Jedni po 10 ciężkich miesiącach
szkoły, drudzy w trakcie roku szkolnego robią małą, dwutygodniową przerwę, aby złapać oddech po codziennej harówce. Często dokładamy wszelkich starań aby wyjazd był
przyjemną odskocznią od codzienności, planujemy go już na kilka miesięcy wcześniej,
szukamy najlepszych ofert, wybieramy miejsce, do którego chcemy się udać itd.
Pewna rodzina z Wimbledonu znalazła idealną
ofertę: zamiana domów na wakacje. W ten sposób udała
się na wybrzeże gorącej Hiszpanii Costa Del Sol a właściciel pięknej willi w ramach wymiany udał się do Anglii.
Dokładnie tak. Wspomniana willa była cudowna. Położona nad brzegiem morza, ogromny taras, nowoczesne wnętrze, pełny barek – Anglicy właśnie rozpoczynali swoje
wymarzone wakacje… to znaczy na takie się zanosiło. Sielanka zamieniła się w horror,
gdy znaleźli w szafie trupa. Od tego momentu, a jest to początek sztuki, akcja nabiera
rozpędu i nie zwalnia nawet na chwilę. Okazuje się, że dom należy do gangstera. Sytuacja zwariowanej rodzinki komplikuje się jednak w taki sposób, że coraz to nowszym
— i wydawać by się mogło poważniejszym — kłopotom towarzyszą salwy śmiechu.
Trup znaleziony w szafie to dopiero wierzchołek góry lodowej. Z biegiem czasu przybywają nowi „sztywni” w zupełnie przypadkowy sposób. Rodzinka zupełnie nieświadoma podejmuje „współpracę” z miejscowymi mafiosso. Jak i komu wyjdzie na zdrowie
cała ta współpraca oraz czy niesforni Anglicy poradzą sobie z całym zamieszaniem,
przekonajcie się sami, bo naprawdę warto!
Teatr Komedia
Ian Ogilvy „Swap”, „Zamiana na wakacje”
Reżyseria: Tomasz Dutkiewicz
Obsada: Joanna Kurowska, Karolina Muszalak,
Bartosz Dziedzic, Jan Jankowski, Piotr Polk,
Przemysław Sadowski, Piotr Zelt

Całe przedstawienie jest połączeniem sensacji i kryminału a wszystko to doprawione
jest świetnym humorem. Trzeba też wspomnieć o aktorach, którzy doskonale rozumieją się
na scenie, co zwiększa walory spektaklu i sprawia, że dzieło jest idealną alternatywą dla
marnych, dennych komedyjek codziennie serwowanych przez telewizję. W związku ze zbliżającymi się walentynkami, jeżeli macie ochotę na dobrą zabawę, zabierzcie swoją sympatię
na „Zamianę na wakacje”. Nie pożałujecie!
P.S. Weźcie też chusteczki, bo będziecie płakać… ze śmiechu ;-)
Monika Chojnowska i Mateusz Lewandowski II G

Jak co roku w naszej szkole w ostatni dzień zajęć przed
przerwą świąteczną odbyło się spotkanie wigilijne. Tym
razem miało ono jednak charakter wielkiego koncertu kolęd, na którym spotkaliśmy się w bardzo różnorodnym gronie, stając się na ten czas jedną wielką rodziną. Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy okres roku. Za oknami
zima, a w domach choinki płonące lampkami, ciepło i przyjaciele. Są to święta kolorowe, magiczne, święta radosnych pieśni wigilijnych, bez których trudno
sobie te dni wyobrażać. Tworzone od wieków kolędy, pastorałki stały się nieodłącznym atrybutem
wigilijnej wieczerzy i świątecznej liturgii. Dzięki kolędom możemy się czuć tak, jak byśmy byli w
Betlejem.
Program Koncertu Bożonarodzeniowego z 19. grudnia 2008 r. stanowiły popularne kolędy, ale też
te mniej znane. Uroczystość otworzył prof. Piotr Kaczmarczyk powitaniem Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników Szkoły, Gości i Uczniów. Pani Dyrektor Aldona Bałazińska-Lazur złożyła
wszystkim uczestnikom spotkania serdeczne życzenia świąteczne. Konferansjerem koncertu był
(świetnie sprawdzający się w tej roli) uczeń z klasy IIa — Filip Furman. Na scenie wystąpili: grupa
teatralna Theatr d’ Esprit na czele z Patrycją Wojtkielewicz oraz Dorotą Chmielewską i szkolny
zespół Ad hoc!. Ten dzień uświetnili swoją obecnością wyjątkowi goście: Alicja Zdrojek
(mezzosopran), Olga Romaszko-Niewiadomska z mężem Andrzejem (instrumenty klawiszowe),
Jan Mitoraj (bas-baryton).
Przedstawiono także wyniki konkursów klas na wystrój świąteczny sal lekcyjnych, stroiki świąteczne
i na najlepsze wykonanie oryginalnej kolędy polskiej i obcojęzycznej zorganizowanych przez nauczycieli języków obcych i języka polskiego oraz Samorząd Szkolny. Zwycięzcy pokazali się z najlepszej
strony i zostali wynagrodzeni przez Dyrekcję upominkami a przez publiczność oklaskami.
Za organizację przedsięwzięcia dziękujemy profesorom I LO: Joannie Sałasińskiej (koordynator
projektu), Maciejowi Witowskiemu (scenariusz), Kindze Berłowskiej (scenografia), Michałowi
Matraszkowi (pomoc w scenografii), Sławomirze Sudnickiej (gazetka szkolna, tematyczny numer),
Tadeuszowi Czosneckiemu i Piotrowi Kaczmarczykowi (przygotowanie sali), Krystynie Jasińskiej, Annie Darzyńskiej, Katarzynie Mikołajczyk, Marcie Kolczyńskiej, Katarzynie Głasek,
Agnieszce Suchowieckiej, Lucynie Leśniewskiej, Marii Starzyńskiej, Katarzynie Gutowskiej,
Renacie Sabak, Weronice Mizeraczyk, Małgorzacie Wilde, Grażynie Nowakowskiej, Elżbiecie
Pruszczyk (konkurs kolęd), Krystynie Pazio (konkurs stroików i wystroju klas — Samorząd Szkolny) a także innym. Przede wszystkim zaś MŁODZIEŻY, która licznie (nie sposób wymienić wszystkich nazwisk) uczestniczyła w realizacji tej imprezy.
Bartek Zychowicz ID, fot. Marcin Młynarski ID

Już wkrótce walentynki, a Wy nie macie pomysłu na niespodziankę dla swojej drugiej połówki? Może chcielibyście ją gdzieś zabrać aby szczególnie zapamiętała ten dzień,
lecz nie macie pieniędzy na drogie restauracje? Nie martwcie się już tym. Z myślą o Was
przygotowaliśmy menu na walentynkową kolację, którą na pewno zaimponujecie ukochanej
osobie.
Jako danie główne proponujemy:
Pieczone warzywa polane sosem czosnkowym
Do przyrządzenia pieczonych warzyw potrzebne są: twarde jarzyny, takie jak ziemniaki,
marchewka, seler, burak (w proporcjach dobranych według waszego gustu). A także oliwa
z oliwek, bazylia pieprz i sól. Warzywa należy pokroić w kostkę równej wielkości, a następnie wymieszać z oliwą. Doprawić bazylią, solą oraz pieprzem. Wymieszane warzywa wstaw
do piekarnika nagrzanego do 170 stopni i piecz aż do momentu, w którym warzywa zrobią
się miękkie. Tak upieczone jarzyny polej sosem czosnkowym przygotowanym z 2 ząbków
wyciśniętego czosnku dokładnie wymieszanego z połową szklanki śmietany.
Na deser polecamy :
Babeczki czekoladowe w kształcie serduszek
Aby je zrobić, potrzebne będą 2 szklanki mąki, 2 jajka, 3/4szklanki mleka, szczypta cynamonu, 1/4szklanki cukru, łyżeczka proszku do pieczenia, 2 łyżki kakao, około 1/4 kostki
masła oraz pół tabliczki czekolady mlecznej pokrojonej w drobną kostkę. Wszystkie składniki dokładnie ze sobą wymieszaj aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Gotową masę
wlej do foremek w kształcie serca i piecz w piekarniku rozgrzanym do 175/180 stopni przez
mniej więcej 30 minut.
W międzyczasie nakryj do stołu, a jeżeli chcesz, żeby było naprawdę romantycznie, przyozdób go płatkami róż i zapal świece. Tak pięknie przygotowany stół oraz pyszna kolacja na
pewno umilą Wam ten wyjątkowy wieczór.
Wskazówka na dziś:
-Jeżeli chcesz, by twoje danie nabrało trochę „pikanterii”, do wymieszanych warzyw dodaj
małą papryczkę chili
-Aby jeszcze bardziej osłodzić ten wieczór, babeczki po upieczeniu posyp cukrem pudrem
Smacznego i romantycznego wieczoru walentynkowego życzą Monika Chojnowska
i Mateusz Lewandowski z klasy II G

