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Czy wiedzieliście, że Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone
8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie
kobiet? Tego dnia w naszej szkole każda dziewczyna może dostać bardzo miły list i na pewno będzie sporo niespodzianek
przygotowanych przez chłopaków.
Zapraszamy do przeczytania artykuł napisanego przez Tosię str. 13

5 rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego
27 stycznia minęła piąta rocznica śmierci jednego z największych
reporterów
Ryszarda Kapuścińskiego.
Nasz zespół redakcyjny
postanowił wam choć trochę
przybliżyć jeg o bardzo

ciekawą historię.
Zapraszamy do przeczytania
materiału przygotowanego
przez Pawła Kińczyka. Str. 2
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5 rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego
27 stycznia 2012 roku minęła piąta rocznica śmierci jednego z największych reporterów
Ryszarda Kapuścińskiego. Postanowiliśmy wam choć trochę przybliżyć jego historie urodził
się 4 marca 1932 w Pińsku. Debiutował poetycko w wieku 17 lat w tygodniku Dziś i Jutro.
W 1950 zdał maturę w warszawskim gimnazjum im. Stanisława Staszica. W latach 1953–1981
był członkiem PZPR. W 1956 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego i rozpoczął pracę w redakcji Sztandaru Młodych. W 1987 Royal Court
Theatre w Londynie wystawił sceniczną adaptację jego książki Cesarz, opisującej upadek
reżimu Haile Selassie I w Etiopii .
W 1996 wyróżniony nagrodą imienia Jana Parandowskiego, w 1999 otrzymał "Ikara".
Wybrany przez środowisko dziennikarskie Dziennikarzem wieku w plebiscycie miesięcznika
Press. Laureat Nagrody im. Dariusza Fikusa za rok 2004. Doktor honoris causa Uniwersytetu
Śląskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Gdańskiego. Łącznie
otrzymał ponad 40 nagród i wyróżnień.
Zmarł 23 stycznia 2007 w wieku 74 lat, po rozległym zawale serca.
Biografia:
Kapuściński przez wiele lat publikował w "Czytelniku", pod koniec życia w "Znaku". Przed
jego śmiercią ukazały się:
1962 Busz po polsku
1963 Czarne gwiazdy
1968 Kirgiz schodzi z konia
1969 Gdyby cała Afryka
1969 Che Guevara - Dziennik z Boliwii
(przekład i przypisy R. Kapuścińskiego)
1970 Dlaczego zginął Karl von Spreti?
1975 Chrystus z karabinem na ramieniu
1976 Jeszcze dzień życia
1978 Wojna futbolowa
1978 Cesarz
1982 Szachinszach
1986 Notes (tomik wierszy)
1988 Wrzenie świata (zbiór)
1990 Lapidarium
1993 Imperium
1995 Lapidarium II
1997 Lapidarium III
1998 Heban
2000 Lapidarium IV
2000 Z Afryki (album fotograficzny)
2001 Lapidarium V

Po śmierci autora wydano:
2007 Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku
2008 Dałem głos ubogim

Opracował: Paweł Kińczyk
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TV CORNER - według Marty Jurewicz
Serial GLEE

Dołącz do klubu i odkryj "Glee" –
najbardziej świeżą, zabawną i popularną produkcję telewizyjną roku!
Liceum imienia Williama McKinleya nie raz wygrywało
międzystanowe konkursy chórów.
Sukcesy w tej dziedzinie odeszły
jednak w zapomnienie. Wszystko
zmienia się z chwilą, w której nauczyciel hiszpańskiego (Matthew
Morrison),

z natury idealista przejmuje Britney Spears, Beyonce, Michael Jackkierownictwo nad chórem son, Madonna i wiele innych.
„New Directions” i
OBSADA:
przekształca grupę nijakich
śpiewaków w wokalistów i tancerzy z prawdziwego zdarzenia.
W serialu przerabiane są piosenki gwiazd tj.: Lady GaGa,
Justin Bieber (tylko się przez
to nie zniechęcajcie J),

Opracowała: Marta Jurewicz
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ZAADOPTUJ PSA
Jeżeli nie masz rodzeństwa i jest ci smutno kiedy rodzice są poza domem mamy na to receptę!
Zaadoptuj pieska! W tym miejscu będziemy przybliżać Wam ciekawe rasy psów, które z
powodzeniem można trzymać nawet w małym mieszkaniu. W tym numerze opisujemy rasę
Shih Tzu.
RASA: SHIH TZU
KRAJ POCHODZENIA: TYBET
MASA: 4,5 – 9 KG MINIATURKA DO 5 KG
WYSOKOŚĆ W KŁĘBIE: 23 – 27 CM
Shih Tzu - jedna z ras psów, należąca do grupy psów do towarzystwa, zaklasyfikowana do sekcji psów
tybetańskich.
SZATA I UMASZCZENIE:
Włos u Shih Tzu jest długi, miękki i po wyczesaniu łatwy do usunięcia. Występuje w różnych kolorach:
włączając biały, beżowy, tricolor i - rzadko występujący - czarny.
ZACHOWANIE I CHARAKTER:
Shih Tzu jest psem niezależnym, inteligentnym, towarzyskim i wesołym. Nie przejawia skłonności do
włóczęgostwa. Nadaje się do hodowania w rodzinie z dziećmi, toleruje inne zwierzęta domowe, a jego
charakter przeważnie dostosowuje się do trybu życia rodziny. Lubi spacery i zabawy ruchowe z udziałem
innych domowników.
ZDROWIE I PIELĘGNACJA:
Pielęgnacja włosa jest wymagana. Aby uniknąć jej skołtunienia, musi być czesana codziennie. Oczy i uszy
wymagają starannej pielęgnacji, czasami nawet z użyciem medykamentów. Może być także wymagane
codzienne przemywanie oczu specjalistycznymi środkami dla psów. Przeciętna długość życia psów rasy Shih
Tzu to ok. 15-20 lat.

Opracowała: Marta Jurewicz
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ZAADOPTUJ PSA
Jedna z wychowawczyń klas 0 - III w naszej szkole, współpracując w ramach akcji
POMÓŻMY BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z CIAPKOWA PRZETRWAĆ ZIMĘ
zaadoptowała śliczną, 9 - tygodniową suczkę.

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś pomóc zwierzętom ze schroniska, a nie możesz przyjąć do
domu zwierzaka istnieje szereg innych możliwości. Przeczytaj informacje tutaj:
http://ciapkowo.pl/
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Wywiad z Mateuszem Krautwurstem
finalistą programu „The Voice of Poland”
Mateusz Krautwurst

to młody i bardzo utalentowany człowiek.
Tworzy muzykę i aranże, jest twórcą i wokalistą w zespole The Positive
i M’n’F. Z zespołem The Positive zagrał ponad 100 koncertów. Mateusz jest
absolwentem wokalistyki kierunku Jazz i Muzyka Estradowa na
Uniwersytecie Zielonogórskim.
W 2006 roku odbył trasę koncertową po Wielkiej Brytanii jako wokalista
najpopularniejszego w Europie chóru gospel The London Community
Gospel Choir (jak pierwszy Polak w historii i jeden z nielicznych białych
wokalistów).
Jednak największą sławę Mateuszowi przyniósł występ w programie muzycznym „The
Voice of Poland”, w którym doszedł aż do finału.
Mimo swojego napiętego planu Mateuszowi udało się znaleźć trochę czasu by
odpowiedzieć nam na kilka pytań ;). Z artystą rozmawia: Wiktoria Skubisz:
Wiktoria Skubisz: Dlaczego wyprałeś akurat "The Voice of Poland" mimo że jest tyle
innych programów tego typu?
Mateusz Krautwurst: The Voice miało być programem wyjątkowym. Szukano najlepszego
głosu, bez względu na inne aspekty, przynajmniej o to chodziło w przesłuchaniach w ciemno. To
program z żywą muzyką, nie podkładami. Okazał się później, że miał jeszcze jeden wielki
atut - możliwość zaśpiewania swojego utworu tuż po półfinale;) To genialne! Wiedziałem, że na
udział zdecydowało się kilka zdolnych osób, warunki mi odpowiadały i ... w sumie to była dobra
decyzja.
W.S.: Czy od samego początku chciałeś dostać się do drużyny Kayah?
Jeśli tak to dlaczego.
M.K.: Kayah jest dla mnie wielkim autorytetem muzycznym, artystycznym. W gronie jurorów
była dla mnie zupełnie wyjątkową osobą. Imponuje mi jej warsztat, muzykalność, lecz również to,
jak pięknie potrafi ubrać emocje w słowa, jak wiele treści te słowa potrafią unieść, jak pięknie te
emocje w końcu wyśpiewuje - całkiem jej, napisane przez nią. To dla mnie wielka artystka i jestem
niezwykle dumny, że do takiej relacji mogło dojść.

Sqler

Str. 7

W.S.: Jaka była atmosfera w programie i jakie
wspomnienia masz po miesiącach pracy w drużynie
Kayah?
M.S.: Atmosfera w programie była znośna, lecz nie znoszę
tego typu wyścigów. Zawsze jak najszybciej chciałem się po
prostu znaleźć w domu po występie i wrócić do swojego
świata. Wszystkie tego typu programu to złoty kurz
i blichtr, który mnie bardzo męczy.
W.S.: Który etap programu był dla Ciebie najtrudniejszy?
M.K.: Najtrudniejszy był dla mnie pierwszy etap - przesłuchania w ciemno. Byłem bardzo zestresowany i naprawdę
zależało mi, by udało się potwierdzić wartość mojego
śpiewania ;)
W.S.: Z kim najbardziej zżyłeś się w "The Voice..."
M.K.: Miałem dobry kontakt z wieloma uczestnikami,
jednak izolowałem się dość mocno. Miałem dużo zajęć
poza samym programem, sporo pracy oraz czas
z dzieckiem. Nie chciałem wyrywać się ze swojego życia,
ale się w nim umocnić;)
W.S.: Spodziewałeś się tego, że dojdziesz aż do finału? Kto był Twoim faworytem do wygranej w "The Vice of Poland"?
M.K.: Nie wiem czy można powiedzieć, że się spodziewałem, ale nie było to też dla mnie zupełnie
nieoczekiwane. Miałem nadzieję, że tak się stanie. Moim zdecydowanym faworytem i najlepiej
śpiewającą z nas osobą była Monika Urlik.
W.S.: Czy występ w programie miał jakiś szczególny wpływ na Twoje życie prywatne i zawodowe?
M.K.: Występ w programie to świetny zabieg marketingowy, spora trampolina. Mam nadzieję, że to
nie działanie samej maszyny promocyjnej, lecz uda się dotrzeć do odbiorców mojej muzyki z gotową
płytą - mam nadzieję, że to już niebawem;)
W.S.: Wystąpiłeś również w innym programie muzycznym - "Szansa na Sukces" z zespołem
Niebiesko-Czarni. Dlaczego wybrałeś piosenki akurat tego zespołu?
M.K.: Nie wybrałem ich piosenek ani tego zespołu. Otrzymałem zaproszenie do tego odcinka
i zgodziłem się;) Ale muszę przyznać, że "Andrea Doria" był bardzo trudnym dla mnie utworem.
Cieszę się, że mogłem tam poznać genialną Anię Karwan;)
W.S.: Czy jest ktoś, na kim wzorujesz się tworząc?
M.K.: Dziś inspirują mnie rhodes i fortepian. Mam nadzieję, że już nie przestaną ;)
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Mateusz Krautwurst w ciągu swojej kariery zdobył nastepujące nagrody:
* laureat teatralnego etapu III edycji programu Idol [Polsat]
* zdobywca GRAND PRIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Polskiej GAMA 2005
[Polsat, TV4]
* lider zespołu The Positive, rekomendowany wraz z zespołem przez Urszulę Dudziak w wywiadzie dla "Polityki" (nr. 13. z 29. marca 2008 r.) oraz dla "Życia Warszawy" (wydanie z 7. marca 2008 r.)
* z The Positive wystąpił w Debiutach Opolskich 2008 [TVP]
* z The Positive pokazał się w programie „Nowa Generacja” w dwóch odcinkach latem 2008
roku [TV4]
* z The Positive zdobył GRAND PRIX Carpathia Festival 2008 w Rzeszowie
* z The Positive został finalistą Vena Music Festival 2008 oraz Vena Music Festival 2010
* z The Positive wystąpił na Sopot TOP Trendy Festiwal 2009 [Polsat]
* został wyróżniony w programie "Szansa na Sukces" w odcinku z zespołem DAAB, wystąpił
również w odcinku z Wojciechem Kordą oraz zwyciężył w odcinku z zespołem Poluzjanci emitowanym w marcu 2011 roku.

Bookarnia
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W tym numerze zamiast skupić się na jednej książce, zabiorę Was
do wspaniałego świata opowiadań pełnych magii, filozofii,
piękna, mądrości oraz zawiłych ścieżek ludzkiej psychiki.
Jest to świat Edgara Allana Poe.

'Czerwony Mór już od

Nie chcę nudzić was całą jego historią życia, bo nie dla

dawna srożył się w kraju.

życiorysów czytacie tę rubrykę, ale uważam, że jest przynajmniej

Nigdy wszakże zaraza nie
była tak okropna i zgubna.

kilka rzeczy, które warto o nim wiedzieć. Są to ciekawe
i instrygujące fakty z życia tego dziewiętnastowiecznego
amerykańskiego pisarza.

Zaczynała się i kończyła

Najbardziej intrygującym wydarzeniem z jego życia jest śmierć...

krwią-krwi grozą

Znaleziono go na ulicy w Baltimore w stanie co najmniej

i czerwienią. Występowały

krytycznym. Mężczyzna nie był nawet w stanie powiedzieć co go

ostre bóle i nagłe zawroty,

do tego doprowadziło. Do dzisiaj nie wiadomo co się stało,

po czym krew tryskała
wszystkimi porami

a teorii jest w zasadzie tyle, ilu jest ludzi o tym opowiadających.
Jest też 'Poe Toaster'- tajemnicza osoba odwiedzająca grób pisarza
co roku w czarnym ubraniu i białym szalu. Przez wiele lat

i przychodziła śmierć.

tajemniczy fan E.A.Poe składał na jego grobie różę, a potem

Szkarłatne plamy na ciele,

wypijał kieliszek koniaku za jego zdrowie (zawsze przynosił ze

przede wszystkim zaś na

sobą butelkę tego alkoholu) i 'znikał'. Niestety nie pojawił się

licu ofiary, były oznakami

przez ostatnie 3 lata. Tradycja została zakończona

moru pozbawiającymi ją

prawdopodobnie przez rosnące zainteresowanie mediów.

pomocy i przychylności
ludzkiej'
Edgar Allan Poe tworzył głównie w stylu gotyckim. Inspiracją do wielu dzieł była śmierć jego
żony, Virginii, która była chora na gruźlicę, przez co duża część jego opowiadań jest przesycona
śmiercią i różnymi jej aspektami. Dobrym tego przykładem jest 'Przedwczesny pogrzeb',
opowiadający o panicznym strachu narratora przed pochowaniem go żywcem. Jego obawy
ukierunkowane są pewną chorobą, której napady objawiają się paraliżem i zatrzymaniem się
akcji serca, oddychania. Kolejną rzeczą związaną z gotykiem jest wrażliwość narratora na piękno.
Tytułowa bohaterka opowiadania 'Lady Ligeja' to kobieta tak zjawiskowa, że nie sposób opisać
tego słowami. Największe jej piękno objawia się w wyrazie jej oczu.

Opracowała: Anita Wasiluk

Wywiad z Panią Agnieszką Kaczor
artystką, pracownikiem
Teatru Muzycznego w Gdyni
Z Panią Agnieszką Kaczor rozmawia Julia Przeniosło.
Sqler: Zacznijmy może od tego, skąd wziął się w ogóle pomysł na pracę w Teatrze
Agnieszka Kaczor: Pomysł został wyssany z mleka matki, gdyż moja mama i tata są aktorami. Zostałam wychowana w „takim” domu i całe moje dzieciństwo spędziłam w teatrze Groteska (teatr znajduje się w Krakowie – przyp. Redaktor), gdzie pracowała moja mama, potem
skończyłam szkołę muzyczną w Krakowie, a potem usłyszałam Jerzego Gruzę, który mówił, że
potrzebował młodych zdolnych ludzi do teatru w Gdyni… więc wsiadłam w pociąg w
Krakowie i znalazłam się w Gdyni i to już było latem 23.
S: Jestem ciekawa jak to jest pracować w Teatrze, grać spektakle .. jak zaczyna się prace
nad nowym przedstawieniem?
A.K. Zawsze wygląda zawsze podobnie. Siadamy razem wszyscy nad egzemplarzem sztuki
(oczywiście najpierw dowiadujemy się , co mamy przygotować) i ustalamy „co i jak” . Następnie
mamy tzw. „próby stolokowe” – czyli czytamy sobie te sceny , omawiamy jaka to jest postać,
jaki ma charakter, czym się kieruje, czy jest dobrą , czy złą osobą… w związku z czym jakie nią
targają emocje, jak ma się zachować w danej scenie, jakie są relacje między postaciami – to w
sumie są najważniejsze elementy, jak omawia się wraz z reżyserem. Jak już każdy aktor wie, co
ma zagrać w danym momencie, schodzi się na scenę , aranżujemy przestrzeń, miej więcej
wiemy jaka jest scenografia, no i zaczynamy próbować ustalone sceny . Potem dochodzą
prawdziwe dekoracje, kostiumy i jest efekt taki, jaki Panie teraz widzą („Shrek”).
S: A co jeżeli ktoś chciałby zostać aktorem w Teatrze to jakie są wymagania?
A.K.: Aby zostać aktorem są pewnie 2 sposoby: pierwszy to taki, że ma się ogromny talent i w
związku z czym zostaje się zauważonym przez kogoś i w efekcie zostaje się super gwiazdą.
Drugi ze sposobów to taki trochę przyziemny sposób : trzeba się uczyć, uczyć i jeszcze raz
uczyć, trzeba dbać o dykcje, trzeba dużo czytać aby posiąść bogate słownictwo, mieć łatwość
wysławiania się… no i cudownym sposobem na to jest oczywiście skończenie szkoły teatralnej.
Jeśli ma być to teatr muzyczny , to trzeba dodatkowo tańczyć. Dosyć ważną rzeczą jest fakt, że
jest to mimo wszystko zawód fizyczny więc kondycja jest też ważna, trzeba nauczyć się także
śpiewać.
S: A jaki był do tej pory Pani ulubiony spektakl w jakim wzięła Pani udział?
A.K: Chyba nie mam ulubionego przedstawienia. Tutaj każde przedstawienie jest różne np. jak
raz zagramy lalkę, to występuje w roli Baronowej Krzeszowskiej, to zupełnie inne przedstawienie niż jak zagram Ciastko w Shreku. A zupełnie inny jest też „ Skrzypek na dachu” , czy „ My
fair Lady”, wiec absolutnie nie mogę powiedzieć, że jakieś było moje ulubione, ja mogę mieć
jedynie cudowne wspomnienia na przykład z roli Poniny albo Kaśki w „Kiss me …” więc nie
mam przedstawienia, o którym mogę powiedzieć, że nie lubię lub jest moim ulubionym.

S: Chciałam się jeszcze zapytać , ponieważ jednak jest dość duży rozrzut pomiędzy
Krakowem ,a Gdynią więc gra może Pani w Krakowie?
A.K: Nie, nie … my jesteśmy teatrem, który ma jedną z największych scen w Polsce
w związku z czym dekoracje są też całkiem sporych rozmiarów i nie zmieszczą się nigdzie
indziej poza Muzycznym w związku z czym udało nam się jedynie „Lalkę” wywieźć do
Teatru Dramatycznego raz i „Skrzypka…” zagraliśmy raz w Kongresowej. To są w sumie
jedyna takie przedstawienia, jakie udało nam się zagrać gdzie indziej niż w Muzycznym.
Co prawda opera też ma dużą scenę ale z powodu braku zapadni lub obrotówki nie
możemy sobie pozwolić na występ w operze, np. W „Shreku” np. drzewa mają 6 metrów,
a drzew jest 16 no więc , żeby to się „wymieniło” potrzebna jest obrotówka, nie mówiąc
już o tym, żeby coś wjechało lub wyjechało .
S: Smok też jest ogromny,
A.K.: Właśnie, smok tez jest całkiem duży , jeszcze większy niż drzewa.
S. Do kogo w sumie skierowany jest „ Shrek” Skąd właściwie pomysł na takiego rodzaju przedstawienie?
A.K: mój dyrektor Maciej Korwin po realizacji „Spamalotu” otrzymał propozycję od
właścicieli praw autorskich „Shreka”, żeby zrobić w Polsce przedstawienie, ponieważ
„Spamalot” odniósł tak wielki sukces, że bardzo zależało im na sukcesie „Shreka” więc
skierowali się właśnie do Macieja , ponieważ pokładali w nim ogromne nadzieje. Dyrektor
więc przekazał mi i innym aktorom, że padł taki zamysł aby zrealizować „Shreka”, oraz, że
kosztuje to olbrzymie pieniądze nie wiadomo kiedy oraz jak. Później się jednak okazało, że
przystąpiliśmy do realizacji tego projektu i zaczęły się próby … 2 razy dziennie czasami .
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S: Dużo.
A,K.: Do końca tego sezonu mamy dać jeszcze 100 przedstawień – takie mamy podpisane
prawa licencyjne.
S: A jeszcze każdą postać gra jedna osoba ?
A.K: Nie, wszystkie postacie są dublowane, ponieważ to jednak za ciężkie przedstawienie,
ponieważ „choroba nie wybiera”. A główne postaci są potrójne.
S: Co się dzieje, jeżeli ktoś zapomni tekstu podczas przedstawienia?
A.K: Mamy suflera, niemniej jednak np. podczas piosenki trudno dosyć komuś podpowiedzieć lub w trakcie akcji też ciężko jest pomóc komuś, ale ratujemy się, każdy zawód ma
swoje triki, jak wybrnąć z danej sytuacji, no i jakoś się nam to udaje.
S: Czy Pani występując w Teatrze Muzycznym też śpiewa?
A.K.: Tak, Ciastko co prawda nie śpiewało w 1 akcie ale za to w drugim będzie. Tak więc
wszystko przed nami. W większości wypadków mamy role „śpiewające”. Dlatego cały czas
się rozwijam, skończyłam Szkołę Muzyczną na wydziale wokalnym a teraz studiuję na
Akademii jazz wokalny.
S: A jak pani radzi sobie z tremą ?
A.K.: Bardzo dobrze się przygotować – to jest dla mnie podstawa, ponieważ nie znalazłam
takiej sytuacji, w której bym się nie denerwowała, nawet jeśli gram przedstawienie któryś z
kolei raz z rzędu, to zawsze jest taki niepokój jak się uda. Więc moim najlepszym sposobem
jest być bardzo dobrze przygotowanym i mieć satysfakcję z tego, że włożyło się bardzo
dużo pracy i wysiłku w to co się robi.
S: A woli Pani występować dla dzieci czy dla widzów dojrzalszych?
A.K: To jest zupełnie inna widownia. Widzowie dorośli lubią takie przymrużenie oka, lubią
taką dwutorowość. Natomiast dzieci muszą mieć prosto i szczerze, tam nie może być nic
wymyślone albo okłamane, ponieważ dzieci się nie da okłamać. Dzieci też muszą cały czas
widzieć akcje , jeśli wyjdzie ktoś i zaśpiewa piosenkę o niczym to dzieci się nudzą, natomiast
dorośli zawsze się czymś zajmą, np. scenografią. Dlatego to przedstawienie dyrektor chciał
przeznaczyć dla każdego, tak, żeby każdy sobie coś znalazł, od maluchów patrzących na
obrazek, na akcje na ubrania po dorosłych, którzy bardzo dokładnie wsłuchują się w
dialogi.
S: bardzo dziękujemy za wywiad
A.K:. To ja dziękuję.
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Międzynarodowy Dzień Kobiet
8 marca jest przez nas wszystkich znany, jako Dzień Kobiet. To święto zostało ustanowione w
1910 roku, lecz w Polsce było ono obchodzone dopiero w 1993 roku. Ten dzień nam się
kojarzy z kwiatami i drobnymi upominkami dla kobiet.
Lecz tak naprawdę obchodzimy je co roku, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.
8 marca każda dziewczyna zostaje czymś obdarowana. W dzisiejszych czasach te upominki to
przeważnie biżuteria, kwiaty, ciuchy bądź inne drobiazgi, ale w czasach PRL-u kobiety dostawały inne prezenty z okazji tej uroczystości. Mianowicie rajstopy i tulipany. To każda kobieta
otrzymywała od swojego męża, czy też chłopaka. W dzisiejszych czasach, ja osobiście, nie
wyobrażam sobie, żeby na przykład: Angelina Jolie dostała od Brada Pitta tulipana i rajstopy.
Pewnie nie tylko ja tak twierdzę.
Wracając do prezentów to każdy chłopak co roku ma ten sam problem: co kupić mojej ukochanej? Jeżeli ty te masz z tym problem o to kilka propozycji:
Kwiaty - zwykłe, proste, ale pełne uroku. To właśnie one wywołają na każdej twarzy dziewczyny słodki i promienny uśmiech;
Kartka z życzeniami - kartka z miłosnymi wyznaniami zachwyci każdą dziewczynę, a jeżeli
wstydzisz się jej dać to osobiście, możesz to zrobić za pomocą poczty, która będzie w naszej
szkole na dzień kobiet;
Słodycze – słodka czekolada, czy też żelki są idealnym pomysłem na słodki uśmiech na twarzy
każdej dziewczyny;
Randka – możesz zaprosić swoją dziewczynę np. do kina na komedię romantyczną. Na pewno
będzie bardzo zadowolona.
Na zakończenie mam prośbę do wszystkich chłopków z naszej szkoły: Nie zapomnijcie o
drobnym upominku dla swoich koleżanek z klasy.
Opracowała: Antonina Tucka

