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Zbliża się wiosna….

W tym numerze:
•
Dzień Kobiet
•
Wielkanoc
•
Poezja
•
Muzyka
•
Pierwszy dzień wiosny
•
Aforyzmy o kobietach
•
lirycznie
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Nadeszła wiosna a wraz z nią zmiany. Mam nadzieję, że na lepsze.
Zapraszam do przeczytania nowego numeru, w którym znajdziecie wiele
ciekawych artykułów. Dowiecie się, jak kiedyś obchodzono Dzień Kobiet,
pogłębicie wiedzę o piosenkarce Adel oraz znajdziecie informacje w jaki sposób
dbać o zdrowie wiosną. Ponadto z racji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
zamieściliśmy ciekawe przepisy kulinarne, które możecie wykorzystać podczas
świątecznych przygotowań.
W imieniu całej redakcji życzymy wszystkim naszym czytelnikom
radosnego przeżywania świąt Wielkiej Nocy i oczywiście mokrego Dyngusa.
Redaktor naczelna
Weronika Woźniak
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O KOBIETACH DLA KOBIET
Wspólne śpiewanie piosenek o kobietach zaproponowali 8 marca chłopcy
z przysuskiego gimnazjum. Uroczystemu spotkaniu w tym dniu przyświecało motto:
„Chłop potęgą jest i basta, ale mniejszą niż niewiasta”.
Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich: Roch Cieślikowski, Miłosz Dubaj, Antek Frasuński, Piotrek Głogowski, Mateusz Kilijanek, Maciek Lisowski, Jan Rejmer, Bartosz Seta, Kamil Stefański, Igor Wielgo, Jacek Woźniak, Piotrek Wrzesień i
Kuba Zabroń przygotowali koncert piosenek, których bohaterkami są kobiety i dziewczyny. Wyświetlane na ekranie teksty wykonywanych utworów sprawiły, że śpiewali nie
tylko występujący. Muzyczne dedykacje, takie jak: „Dziewczyny lubią brąz”, „Nie zadzieraj nosa” czy „Wytrąciłaś mnie z równowagi”, przeplatane były celnymi i humorystycznymi cytatami o płci pięknej. Niespodzianką na koniec była piosenka z repertuaru
Danuty Rinn „Gdzie ci mężczyźni”, którą zaśpiewały… dziewczyny. Nad całą uroczystością czuwali panowie: Jarosław Bartos, Sylwester Nowak, Karol Pieszczek i Dominik
Szymczyk.

Szkolny konkurs recytatorski
W marcu odbył się szkolny konkurs recytatorski. Mottem spotkania były słowa
polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej: „Niektórzy lubią poezję”. Do konkursowych
zmagań stanęło 12 gimnazjalistów, którzy pragnęli pochwalić się piękną sztuką recytacji. Poziom konkursu był wysoki, wszyscy recytatorzy ujmująco prezentowali wybrane
przez siebie utwory liryczne. Jury nagrodziła trzy osoby:
1 miejsce Jakub Smagowski kl.2b –K.I.Gałczyński „Dyrektor i pomnik”
2 miejsce Natalia Nowosielska kl.3d- M. Białoszewski „Karuzela z madonnami”
3 miejsce Magdalena Sompolska kl.1b- L. J. Kern „Kilka myśli myślących w czasie
gotowania jajek”
Recytatorzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego konkursu recytatorskiego, który odbył się 21 marca w przysuskim Komu Kultury. Serdecznie gratulujemy Natalii Nowosielskiej, która została zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego konkursu i
będzie reprezentowała w kwietniu nasze gimnazjum na konkursie w Radomiu. Życzymy
powodzenia!
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~DZIEŃ KOBIET~
Datę 8 marca znają wszyscy. W ponad 50 krajach całego świata obchodzony jest
wtedy Dzień Kobiet, w czasie którego mężczyźni obdarowują kwiatami nie tylko
swoje partnerki, ale również inne znajome kobiety.
Sięgając pamięcią…
Dzień Kobiet oficjalnie został ustanowiony w 1910 roku, jako wyraz szacunku dla ofiar
walki o równouprawnienie kobiet. Ale, jego historia sięga jeszcze dalej, bowiem już w
starożytnym Rzymie celebrowano tego rodzaju tradycję. Z okazji tego święta mężowie
obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali wyszukane zachcianki. Jeśli chodzi o
niewolnice, im również była poświęcana uwaga – mężowie także wręczali im prezenty,
zaś gospodynie pozwalały odpoczywać. W tamtych czasach, ten dzień miał rangę prawdziwego święta, ponieważ Rzymianki zakładały wtedy najlepsze stroje i wieńce na głowę, by udać się do świątyni Westy, bogini ogniska domowego. Święto ma też duże znaczenie w Ameryce. W roku 1857 w Nowym Jorku w fabryce bawełny kobiety zorganizowały na szeroką skalę strajk, domagając się krótszego czasu pracy i zrównania zarobków z mężczyznami.
Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się w USA 28 lutego 1909r. zapoczątkowane przez Socjalistyczną Partię Ameryki.
Początkowo święto to miało charakter buntowniczy. Kobiety urządzały różne manifestacje żą-dając prawa do głosowania, obejmowania stanowisk publicznych, praw do pracy i
szkoleń zawo-dowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy. W Polsce święto kobiet zauważono dopiero po II wojnie światowej. Stało się bardzo popularne w okresie PRL-u. Wówczas wszystkim paniom wręczano czerwone goździki oraz w ramach
braków zaopatrzeniowych Polki otrzymywały: rajstopy, mydło, ręcznik, herbatę, kawę
itp. produkty. Święto to było obchodzone obowiązkowo w zakładach pracy i szkołach.
Jak jest dzisiaj?
Dzisiaj, 8 marca w Polsce traktowany jest jako okazja, aby bliskim sercu kobietom podarować bombonierkę, bukiet róż lub tulipana. Dla dzieci jest to również ważny dzień,
gdyż przygotowują wtedy laurki dla swoich mam i babć, wyrażając w ten sposób swoją
miłość i podziękowanie za opiekę i troskę. Do dziś również organizowane są feministyczne manifesty, czyli demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, które chcą zwrócić uwagę na sytuację kobiet na świecie.
Jak to święto obchodzą inne kraje?
W Portugalii i Rumunii przyjęło się, że panie ten dzień spędzają na przyjęciach, ale bez
udziału mężczyzn. W najbogatszych miastach, obowiązuje zwyczaj zabierania partnerek
do luksusowych restauracji oraz obdarowywania kosztownymi prezentami, taki-mi jak
biżuteria lub nawet futro. Na Ukrainie Dzień Kobiet to święto państwowe, wolne od
pracy. Organizowane są wtedy uroczyste akademie, a Ukrainki oprócz kwiatów i czekoladek mogą liczyć nawet na taki prezent jak lodówka. Tego dnia, sklepy AGD mają naj(Ciąg dalszy na stronie 5)
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(Ciąg dalszy ze strony 4)

wyższe rabaty w skali całego roku. W Hiszpanii 8 marca obchodzony jest pod hasłem
"Od prawa do głosowania do demokratycznej równości", zaś we Włoszech mężczyźni
tego dnia ofiarują kobietom mimozy.

Złote myśli o kobietach
,,Wszystkie kobiety są młode, ale niektóre są młodsze.”
,,Żadna kobieta nie powiedziała nigdy całej prawdy o swoim życiu”
„Siła kobiet nie tkwi w tym co mówią, ale ile razy to powtarzają.”
KOBIETA ARCYDZIEŁEM WSZECHŚWIATA
Od 7 do 11 marca w bibliotece szkolnej można było obejrzeć wystawę czasową
pt. ”Kobieta w literaturze i sztuce”, przygotowaną przez panią Bogusławę Pożogę.
Pierwsza część ekspozycji ukazywała płeć piękną w dziełach malarskich i rzeźbiarskich, począwszy od starożytności.. Dało się zauważyć, że w kolejnych epokach
ideał kobiety ulegał ogromnym zmianom.
Kolejną częścią wystawy, która najbardziej przykuwała uwagę, stanowiły książki opowiadające o znanych paniach, takich jak Anna German, Hanka Bielicka, Mata
Hari czy Kalina Jędrusik, które przez lata przykuwały uwagę i zdobywały serca wielu
ludzi.
Ostatnią część stanowiły książki napisane przez kobiety. Nie mogło w wśród
nich zabraknąć powieści Krystyny Siesickiej, Małgorzaty Musierowicz, Doroty Terakowskiej, Joanne Kathleen Rowling czy pochodzącej z Przysuchy Anny Burzyńskiej,
autorki „Archanioła”.
Znakomitym uzupełnieniem okazały się szkice celebrytek wykonane przez
uczniów naszej szkoły, cytaty o kobietach, ciekawostki językowe związane tematycznie
z wystawą oraz stanowisko, gdzie można było sprawdzić swoją znajomość dzieł literackich, dobierając w pary bohaterów.
Organizatorka wystawy pragnie serdecznie podziękować pracownikom Biblioteki
Publicznej w Przysusze za udostępnienie księgozbioru użytego do stworzenia wystawy.
Michał Pietrasik, 2d
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Przysłowia o kobietach
Gdy mężczyźni zejdą się razem, to się słuchają; kobiety zaś
nawzajem się oglądają. (chińskie)
W nieszczęściu rodzina liczy na kobietę, tak jak państwo w
niebezpieczeństwie – na dowódcę wojsk. (wietnamskie)
Mężczyzna przebywa oceany, ale zawsze z towarzyszami,
kobieta najwyżej bród, ale samotnie. (wietnamskie)
Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da.
(polskie)
Zanim kobieta się raz ubierze, to niebo zachmurzy się i wypogodzi siedem razy. (perskie)
Jeżeli żona jest rozumna nie należy się martwić brakiem dostatku w domu. (mandżurskie)
Gdy mężczyźni zejdą się razem, to się słuchają; kobiety zaś
nawzajem się oglądają. (chińskie)
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Wielkanoc
Jest to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie
Credo.
W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Niedziela Zmartwychwstania jest z nich najbardziej uroczysta.
Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się już w sobotę po zachodzie słońca.
Zwyczaje i tradycje
Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano
kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią
lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.
Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie
lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.
Topienie Judasza
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza
chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono wielka kukłę, którą
następnie wleczono na łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten sposób sprawiedliwości stawało się zadość.
Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazja do
urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu
grzechotkami.
Pogrzeb żuru
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono
„pogrzeb żuru” – potrawy spożywanej przez cały post., Kiedy więc zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię.
Wieszanie śledzia
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym symbolem
wielkiego postu. Z wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano rybę do
drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, że przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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(Ciąg dalszy ze strony 7)

Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek (a wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka
(symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post).
Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez
słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia.
Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę.
Specjalnie dla dziewcząt
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody!
Wielka Niedziela – dzień radości
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w
Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie
mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka.
Lany poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe
znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały
większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by jej
kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej
do zrozumienia, że mu się podoba.
Szukanie zajączka
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania, wspólna
zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego.
Wielkanocne jajo
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od
nich Grecy i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli my, chrześcijanie
zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi koniec świata”. Czerwone
pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, są symbolem serca i miłości.
Jajko jest formą najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla odżywienia
organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy.
Wiktoria Iwańska
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Galareta w kształcie jajek
Składniki: 40 dkg mięsa 10 wydmuszek z jajek 8-9 łyżeczek żelatyny na 1 litr
płynu warzywa do dekoracji,
np. kukurydza, groszek, marchewka włoszczyzna
Przygotowanie:
1. Wydmuszki z jajek oczyścić, umyć i zalać wrzątkiem, wyparzyć.
Wylać wodę i zostawić do wysuszenia. 2. Mięso dać do garnka i zalać wodą,
gotować na małym ogniu z dodatkiem włoszczyzny i przypraw
3. Mięso wyjąć z wywaru i pozostawić do wy-stygnięcie. 4.Wywar przecedzić na
sitku . Dodać żelatynę i dobrze wymieszać 5. Mięso drobno pokroić i wkładać
delikatnie do wydmuszek razem z warzywami do dekoracji. 6. Zalać przygotowanym wywarem i odstawić do zastygnięcia. Obieramy tak jak zwykłe jajko.

Mazurek
Składniki na ciasto:
- 20 dag margaryny
-20 dag cukru kryształowego
- 20 dag mąki pszennej
- 8 żółtek
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
Wykonanie ciasta:
1. Margarynę utrzeć z cukrem i żółtkami na pulchną masę.
2. Dodać mąkę zmieszaną z proszkiem do pieczenia i dokładnie wymieszać.
3. Upiec 2 placki w temp. 160-180C, przez 30-40.
9
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(Ciąg dalszy ze strony 9)

Składni na masę:
- 3 jajka
- ½ szklanki cukru kryształowego
- 1 kostka margaryny
- orzechy mielone
Wykonanie masy:
1. Jajka z cukrem ubić na parze.
2. Margarynę utrzeć, dodać pianę, orzechy mielone do smaku i wymieszać.
Składniki na polewę:
- 15 dag cukru pudru
- 6 łyżeczek roztopionego masła
- 6 łyżeczek kakao
Wykonanie polewy:
Wszystko razem wymieszać.
Składniki na przełożenie placka:
- powidło śliwkowe
Wykonanie na przełożenie placka:
Placek – powidło – masa – placek - polewa.

Smacznego!
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Adele
Adele, właściwie Adele Laurie Blue Adkins – brytyjska piosenkarka oraz autorka tekstów. W 2006 roku ukończyła naukę w Brytyjskiej Szkole Sztuki Widowiskowej i
Technologii. Płyta „25” Adele jest najlepiej sprzedającym się albumem roku w Polsce.
Związek Producentów Audio Video przygotował roczne podsumowanie listy OLiS. Najlepiej sprzedającym się albumem 2015 roku była płyta „25” Adele. Oscary 2013 do udanych momentów w swojej karierze może zaliczyć Adele. Gwiazda na 85 rozdaniu nagród Akademii Filmowej wygrała Oscara za Skyfall w kategorii Najlepsza Piosenka
Filmowa. Brytyjska wokalistka 24 lutego 2013 roku po raz pierwszy w swoim życiu
pojawiła się na ceremonii wręczenia prestiżowych statuetek.

Najważniejsze osiągnięcia
•

Najlepiej sprzedający się album na całym świecie – ponad 15 milionów kopii

•

Najlepiej sprzedający się album roku 2011 w Wielkiej Brytanii – 3,7 miliona
kopii Najlepiej sprzedający się album roku 2011 w USA – 5,8 miliona kopii

•

Najlepiej sprzedający się album w wersji CD (fizycznej) roku 2011 (USA) – 4
miliony kopii

•

Najlepiej sprzedający się album w wersji cyfrowej ogółem od pojawienia się
Internetu (USA) – 1,8 miliona pobrań

•

Najlepiej sprzedający się singiel w wersji cyfrowej roku 2011 (USA) – Rolling
in the Deep, 5,8 miliona kopii w tym przypadku chodzi o każdą możliwą wersję
utwóru, to znaczy także wersje akustyczne, instrumentalne i remiksy
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•

Najlepiej sprzedający się utwór w wersji cyfrowej roku 2011 (USA) –
Rolling in the Deep, 5,7 miliona kopii w tym przypadku chodzi tylko i wyłącznie o podstawową, albumową wersję utworu

•

Najczęściej odtwarzany w radio utwór roku 2011 (USA) – Rolling in the
Deep, 658 tysięcy odtworzeń

•

Szesnaście tygodni na szczycie listy Billboard 200. Póki co, wynik na
pewno się powiększy.

•

Utwór Rolling in the Deep – siedem tygodni na szczycie Billboard Hot
100.

•

Rolling in the Deep pojawiło się na 12 różnych listach prowadzonych
przez Nielsen Company i Billboard czyniąc go najbardziej docenianym
utworem w różnych gatunkach na przełomie ostatnich 25 lat. Singiel pojawiał się m.in. na listach pop, adult pop, rock, R&B/hip-hop, dance czy Latin,

•

Utwór Someone Like You – pięć tygodni na szczycie Billboard Hot 100.

•

17 września, Someone Like You, dokonało „skoku” z miejsca 19 na 1.
Jest to najwyższy awans na miejsce pierwsze niespowodowany przez żadne
istotne wydarzenie związane z singlem – wydanie jego, wysłanie do radiostacji czy udostępnienie teledysku.

•

Someone Like You było również pierwszą balladą od trzech lat na szczycie Billboard Hot 100. Ostatnim razem było tam Take a Bow Rihanny. A
także jedyną balladą z akompaniamentem pianina tylko i wyłącznie.

•

19 stycznia 2012 roku krążek przekroczył w Stanach sprzedaż 6 milionów
kopii. Jest to najlepiej sprzedający się brytyjski krążek ogółem w historii
amerykańskiej muzyki.

•

W jednym momencie, Adele miała na brytyjskich listach dwa albumu (21
i 19) i dwa single (Rolling in the Deep i Someone Like You) w TOP 5 UK
Charts. Taki wyczyn wcześniej udał się tylko The Beatles w 1963 roku.

•

Co do Wielkiej Brytanii – jest to pierwszy album w ich historii, który w
jednym roku kalendarzowym przekroczył sprzedaż trzech milionów kopii.
Wiktoria Iwańska
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Zamiast siedzieć przed telewizorem, idź
pobiegać dziś wieczorem!
Sport jest jednym z najważniejszych elementów zdrowego i aktywnego trybu życia. Można biegać, pływać lub np. grać w siatkówkę – ważne
jest, aby sport uprawiać regularnie, a można doczekać się niesamowitych
efektów. Do pracy pobudzane są prawie wszystkie partie mięśni, dzięki
czemu muskuły wzmacniają się. Spalana jest także zbędna tkanka tłuszczowa, co przede wszystkim dla dziewczyn jest bardzo ważne. Jednak mimo
wszystko na początku nie można się przemęczać, bo później mogą wystąpić męczące zakwasy.
Aktywność fizyczna zapewnia także poprawę samopoczucia. Po wysiłku
organizm wytwarza więcej endorfin, czyli tzw. hormonów szczęścia. Jednak brak regularnego uprawiania sportu bądź gimnastyki prowadzi często
do chorób takich jak nadciśnienie, otyłość które mogą spowodować zawał i
nawet śmierć. Dodatkowo przyczynia się do wad postawy i chorób serca.
Pamiętaj, że jeśli chcesz wprowadzić to swojego życia sport, to nie możesz
się przeciążać. Początkowo wystarczy 10 minut treningu, później, w miarę
możliwości, możesz zwiększać wysiłek. Dla uzyskania lepszych efektów
ćwicz regularnie. Wybierając się na siłownię, basen czy halę sportową nie
zapomnij o starej maksymie – ruch to zdrowie!
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Aforyzmy o Kobietach
Łzy słabej kobiety najsilniejszego
mężczyznę zwyciężyć potrafią.
Stanisław Brzozowski
A jeśli miłość jest największym
kultem całej ludzkości, to pierwszą
jej kapłanką była zawsze i jest kobieta.
Kazimierz Bukowski
Kochająca żona to najcenniejsze, co mężczyzna posiadać może.
Robert Burton
Większość mężczyzn, którzy chwalą się, że czytają w swej żonie jak w otwartej księdze, zna jedynie przedmowę do niej;
potem przechodzą od razu do spisu treści.
Pascale Campanille

Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca - nie
popłynie bez nich.
Jacques Chardonne
Mężczyzna pragnie uznania, kobieta - uwielbienia.
Feliks Chwalibóg
O kobiety, kobiety! - powiedział Shakespeare, i źle powiedział.
Należało powiedzieć: ach, wy kobiety, kobiety!
14

MIG - marzec - kwiecień 2016

Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez
kobiet głupieją.
Antoni Czechow
Miłość dobrej kobiety - brylant w węgla bryle: Daje blask,
światło, ciepło i radości tyle...
Nic nie zdziałasz dla świata, gdy na każdym kroku Ukochanej
kobiety brak przy twoim boku.
Mieczysław Czerwiński
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może
być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
Maria Dąbrowska
Intuicję natura dała kobiecie, aby mogła przeczuć u mężczyzn
zamiary, które nie przemknęły im przez głowę.
Jean Delacour
Kobieta chce być kochana bez powodu, bez "dlaczego", dobrych manier, wdzięku, inteligencji, ale dlatego, że ona jest.
Henri Amiel
Serce kobiety to cenna księga oprawna w srebro i złoto;
rzadko mężczyzna czyta ją pilnie, każdy przerzuci z ochotą.
Adam Asnyk
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ZoeSugg, występująca w sieci pod pseudonimem Zoella, jest
jedną z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich vlogerek na
świecie. Jest śliczna i urocza, ma barwną osobowość, przystojnego chłopaka oraz życie, o którym na pewno wiele dziewczyn
marzy. Ponad rok temu spełniła kolejne ze swoich marzeń i wydała książkę pt.: ,,Girl online”, o której chciałabym dziś napisać.
Książka opowiada o Penny , która jest zwykłą nastolatką z Brighton. Ma
wspierających rodziców i brata oraz najlepszego na świecie przyjaciela.
Elliot mieszka tuż obok i pojawia się na każde zawołanie, by wspierać, rozśmieszać i pocieszać swoją przyjaciółkę. Jako jedyny wie o tym, że Penny
pisze blog "Girl online", w którym anonimowo opowiada o tym, co ją martwi i co ją raduje. W ostatnim okresie wiele rzeczy spędza jej sen z powiek
- przestaje dogadywać się z przyjaciółką ze szkoły, kompromituje podczas
szkolnego przedstawienia, zmaga z atakami paniki. Przedświąteczny wyjazd z rodzicami do Nowego Jorku wiele zmieni w jej życiu. Za sprawą
przystojnego Noaha wywróci je do góry nogami. W gruncie rzeczy ,,Girl
(Ciąg dalszy na stronie 17)
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(Ciąg dalszy ze strony 16)

online” to przesłodzona historia dla nastolatek, co widać choćby po pastelowej okładce, która wręcz krzyczy do potencjalnego odbiorcy: Weź mnie,
jestem taka słodka! Nie postrzegam tego jednak za wadę, bo czasem człowiek potrzebuje jednak takich powieści, które poza podniesieniem poziomu cukru we krwi niczego innego do życia nie wnoszą. Bo i po co? Czy
każde dzieło literackie koniecznie musi nieść za sobą jakieś przesłanie? No
właśnie. Wcale nie musi. Zoella napisała tę książkę po to, żebyśmy mogli
się uśmiechać w trakcie czytania, i dopięła swego w stu pięćdziesięciu procentach. Jeśli mi, pesymistce od urodzenia, uśmiech nie schodził z twarzy,
to znaczy, że podstawowe założenie ,,Girl online” zostało spełnione.Podstawowym mankamentem debiutu Zoelli (i zarazem jedyną wadą)
jest jego absolutna przewidywalność. Od samego początku wiadomo jak
się wszystko skończy, więc pod tym względem powieść Brytyjki nie jest
ani trochę oryginalna, ale mi to nie przeszkadza. ,,Girl online” to ciepła i
optymistyczna historia napisana lekkim, przystępnym językiem, dzięki
czemu tekst wciąga się niemalże bez mrugania. Ogromnym plusem książki
są bohaterowie, wykreowani z niezwykłą łatwością przez młodą osobę, bez
wątpienia doskonale zorientowaną w tym, co nurtuje współczesną młodzież. Penny i Noah są po prostu naturalni i sympatyczni, nie da się ich nie
lubić - podobnie jest z niemalże każdą postacią występującą na kartach powieści. Doprawdy, nie wiem czego poza przewidywalnością i dwójką antybohaterów można byłoby w tej książce nie znosić.
Z czystą przyjemnością polecam Wam lekturę ,,Girl online”. Nareszcie mamy
wiosnę i uwierzcie mi, że nie ma aktualnie lepszej powieści, która nadawałaby się
do przywitania tej pory roku.
Niedawno odbyła się również premiera książki ,,Girl online w trasie”. Nie przegapcie ;)!
Weronika Woźniak kl. 2d
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