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DZIEŃ KOBIET

Uważaj na nogi, bo nie wiadomo
dokąd cię poniosą.

John Ronald Reuel Tolkien  
Te na zdjęciu idą w różne strony.
Czy są atrybutem kobiecości?

ŚWIĘTO BABĆ, MAM I CÓREK
Dzień Kobiet miał swój początek w Stanach Zjednoczonych, po
zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku w 1909 roku. W latach 1908-11
w USA odbyło się wiele protestów kobiet. Żądały one równych praw
politycznych i ekonomicznych. Bo mężczyźni od starożytności byli lepiej
traktowani. Z czasem święto straciło swój feministyczny charakter. Ale nie
zniknęło z kalendarza wielu krajów. I choć zaczęło się od walki o prawa
kobiet, dziś ma romantyczny charakter. To przecież świetna okazja do
okazania szacunku płci pięknej. Dziewczyny i panie dostają kwiaty.
Chłopcy i panowie są jakoś trochę inni (w pozytywnym znaczeniu) w tym
dniu, bo magia święta działa przecież od 109 lat.
 

ON - PATRZY - WIDZI - OCENIA
Zapytaliśmy tatusiów, wujków i braci na co w wyglądzie kobiety najbardziej
zwracają uwagę mężczyźni. Podsumowując kilkadziesiąt odpowiedzi,
zgodnie stwierdziliśmy,  że prawie na tym samym miejscu w rankingu
znalazły się damskie: dłonie, oczy, włosy i nogi.

 

Włosy, by zwróciły uwagę płci męskiej, powinny być zdrowe, czyste i
zadbane. Oczywiście najbardziej podobają im się długie, rozpuszczone,
którymi bawi się wiatr, a słońce mieni je różnym odcieniami. Jakież to
romantyczne!
Dłonie są wizytówką kobiety, więc wypielęgnowane paznokcie, dyskretny,
ale elegancki manicure dodają paniom wdzięku i klasy. 
Oczy natomiast są zwierciadłem duszy. One nie kłamią, może dlatego
kobiety czasami zbyt mocno je malują, by ukryć coś, o czym mężczyzna
nie powinien się dowiedzieć.

Ania Krzan, Kamila Kraska 

Nasz redakcyjny fotoreporter zrobił kilka zdjęć, z których wybraliśmy
właśnie włosy, dłonie, oczy i nogi. 

KONKURS DLA CHŁOPCÓW
Przyjrzyjcie się nauczycielom płci pięknej oraz koleżankom i odgadnijcie,
kogo oczy, włosy, nogi i dłonie zostały uwiecznione na fotkach. 
Odpowiedź na kartce 4 x 4 cm koloru zielonego ze swoim imieniem i
nazwiskiem oraz klasą oddajcie przewodniczącej szkoły.
Nagroda - niespodzianka!

Redakcja
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METAMORFOZY cz. 1

INNE WCIELENIA
Nasza szkoła, jak wiele innych, jest feministyczna, czyli pracuje w niej procentowo więcej kobiet. Jest jednak
jeden przedmiot, którego, na sześcioro nauczycieli, uczy aż czterech mężczyzn. Łatwo zgadnąć, że chodzi o
wychowanie fizyczne, bo tylu polonistów czy matematyków płci męskiej na pewno nie ma w żadnej szkole w
naszym kraju. A jeśli facet dobrze umie angielski, to na pewno nie uczy w szkole. Być może, choć nikt tego nie
wie, ale mogło się zdarzyć, że nasi nauczyciele wf-u w poprzednim wcieleniu byli szlachciankami. Nosili makijaż,
dostojne suknie, a talie ich ściśnięte były gorsetami, aż nie mogli oddychać. Ich głowy były przeciążone
ogromnymi perukami. Każdy szlachcic chciał zdobyć ich serce. Jadnak byli oni niedostępni, ponieważ czuli, że
zbliża się kolejne wcielenie. Nawet będąc kobietami, marzyli o karierze sportowca. W nowym życiu pozostała w
nich matczyna miłość do dzieci, więc postanowili kształcić młode umysły w dziedzinie sportu.

Karolina Flak, Ola Łyczek

GDYBYM BYŁ KOBIETĄ
Poprosiliśmy naszych wuefistów, by, wczuwając się w swe nowe wcielenia, dokończyli zdanie: Gdybym był
kobietą...
Bez zastanowienia odpowiedzieli:
Pan Piotr: Pomalowałbym paznokcie u stóp na czerwono.
Pan Sebastian: Miałbym powodzenie u kobiet.
Pan Zbyszek: Nosiłbym spódniczki mini.
Pan Piotr: Dużo bym jadł.
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KOBIETA WIKINGIEM
Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie pasje mają nauczyciele? Czym jeszcze się interesują,
oprócz przedmiotów, których uczą? Ja zaczęłam się nad tym zastanawiać, więc podpytałam
kilku nauczycieli o ich hobby. I tak oto trafiłam do naszej pani od angielskiego, która
opowiedziała mi fascynującą historię, Czy uwierzylibyście, że w XXI wieku, w dobie
wszechobecnych komputerów, Internetu i wszelkiego rodzaju komunikatorów, możemy
spotkać jeszcze… prawdziwych wikingów!? 

KOBIETA
Z NIEPRZECIĘTNĄ

PASJĄ
Skąd zainteresowanie właśnie wikingami?

Solveig: Zaczęło się od wyjazdu do Norwegii. Było to
w latach 2001-2003 w ramach au-pair. Przyjechałam…
i się w niej po prostu zakochałam. W jej języku i
kulturze. Wróciłam do kraju, bo musiałam. Dzięki
harcerzom, z którymi byłam w drużynie, poznałam
wikingów z Będzina. Dołączyłam wtedy do drużyny.

I co Panią zainteresowało?

Było to bardzo bliskie kulturze skandynawskiej, którą
byłam zafascynowana. Mogłam kontynuować kontakt
z tamtejszą kulturą i historią. Moje pierwsze spotkanie
z drużyną było podczas obchodów święta Jul.
Spodobała mi się atmosfera i możliwość przeniesienia
się w czasie do historii i kultury kraju, który
pokochałam.

Wspomniała Pani o święcie Jul, które rozpoczęło tę
wspaniałą średniowieczną przygodę. Jul, czyli?

To najważniejsze święto w kalendarzu wikingów.
Święto nadziei, które kończy ciemności. Następne dni
są już dłuższe. Obchodzone jest od dwudziestego
grudnia. Otoczone jest legendą o świetlistym bogu
Baldurze. Zabił go niewidomy brat Hodur. 

Ten świetlisty bóg w czasie właśnie tego święta miał
się odrodzić. Tak też bycie członkiem drużyny dało mi
możliwość kontynuacji kontaktu ze światem, który był
pełen legend, wojowników i muzyki skandynawskiej,
czyli wszystkiego co uważny mieszkaniec Norwegii
jest w stanie znaleźć w tym pięknym kraju.

Wielu ludzi sądzi, że wikingowie nosili hełmy z
rogami i sądzę, że warto to wyjaśnić. Czy to
prawda? Skąd się wziął właśnie taki wizerunek?

Jest to symbol powszechnie używany w popkulturze,
nawet w Skandynawii, jednak to nieprawda. Było to po
prostu niepraktyczne. Historycy poszukiwali
odpowiedzi na pytanie, skąd rogi na hełmach wikingów
i nie znaleźli odpowiedzi. Wyjaśnienia można szukać
w mitologii. Najwyższy z nordyckich bogów, Odyn, do
dziś przedstawiany jest właśnie w takim nakryciu
głowy. I znów potwierdzenie, że to świat pełen legend. 

cd. str. 5 
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KOBIETA WIKINGIEM

Wydawałoby się, że prawdziwych wikingów już nie ma.
Okazuje się, że nie tylko nadal są, ale możemy ich
spotkać całkiem blisko.

Odyn codziennie wysyłał w świat dwa kruki, Myśl i
Pamięć. Gdy wracały, siadały na jego głowie
i przekazywały wieści. Mogły być więc hełmami
obrzędowymi. Wojownicy w naszej drużynie ich nie
noszą.

Czym zajmuje się drużyna?

Drużyna zajmuje się odtwarzaniem kultury materialnej i
duchowej. 

Przejawia się to tym, że szyjemy lub kupujemy sobie
stroje i ubrania, gotujemy posiłki, używamy
drewnianych misek i sztućców, mieszkamy w
historycznych namiotach i używamy historycznej
broni. Kultura duchowa natomiast to odtwarzanie
zwyczajów i obrzędów bazujących na kulturze i religii
wczesnośredniowiecznej wikińskiej, takich jak śluby,
pochówki czy otaczanie się symbolami.

Jak wygląda hierarchia w drużynie?

W mojej drużynie jest jarl, nasz wódz i reprezentant,
ale decyzje podejmujemy drużynowo. Drużyna dzieli
się na ludzi wolnych i niewolników. Poza tym w
drużynie mamy godiego, który jest kapłanem oraz
hevdinga zajmującego się treningiem bojowym.
Mężczyźni są głównie wojownikami i rzemieślnikami, a
kobiety raczej zajmują się obozem i rzemieślnictwem,
bardzo rzadko są wojowniczkami.

A czym Pani się zajmuje?

Ja robię skarpety i czapki igłą kościaną, metodą zwaną
naalbinding.

Co decyduje o tym, że ktoś zostaje niewolnikiem?

Przychodzisz i mówisz: „Chcę być w drużynie”. Wtedy
zostajesz kandydatem. Kandydat ma trzy miesiące na
zastanowienie się czy chce być u nas w drużynie,
kupić bądź uszyć sobie ubranie historyczne,
pomyśleć, kim chciałby być w drużynie, znaleźć sobie
pana i poprosić o dołączenie do drużyny. Okres
niewolnika trwa od roku do dwóch lat. W tym czasie
trzeba udowodnić, że nadaje się na człowieka wolnego.
Trzeba również wyszkolić się w walce lub rzemiośle i
oczywiście dać się polubić.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Matylda Maciejewska
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METAMORFOZY cz. 2

Gdyby więc żeńskie grono pedagogiczne było mężczyznami? A może w którymś
wcieleniu było? Załóżmy, że i owszem.
Pani Dyrektor była królem, ponieważ od dawna wiadomo, że kobiety mają zupełnie inne spojrzenie na świat i
potrafią dyplomatycznie załatwić sprawy, a nie tak jak mężczyźni, załatwiają wszystko siłą. Dlatego kobieca
mądrość prowadziła przez życie panią Dyrektor w męskiej postaci. Panie Wicedyrektorki były strażakami, co
widać do dziś, bo wciąż pozostał im męski pierwiastek, ponieważ doskonale gaszą zapał uczniów... do
niekoniecznie mądrych zachowań. Pani Małgorzata L. była budowlańcem, ponieważ pozostała jej wiedza z
zakresu matematyki, której nauczyła się od Pitagorasa. Wspólnie projektując piramidy, wymyślili znane
wszystkim twierdzenie Pitagorasa. Pani Iwona Sz. natomiast była mechanikiem. Nawet stary komputer potrafi
rozłożyć na części, by dołożyć jakieś tajle i... odpala.

Karolina Flak i Ola Łyczek  

O wyższości kobiet nad mężczyznami można by pisać i pisać. Wystarczy jednak jedno zdanie: To one wciąż
walczą o równość. I tak od początku świata. A przecież, gdyby ich nie było, życie na naszej planecie by nie
istniało. Cywilizacja by się nie rozwinęła, bo nawet jeśli mężczyźni na swoim koncie mają wiele wynalazków, to
kobiety były i są dla nich inspiracją. 
Owszem, nie we wszystkich zawodach się odnajdują, bo nie do pracy ciężkiej i fizycznej zostały stworzone.
Subtelność, piękno i  wrażliwość, które są ich atrybutami, należy pielęgnować i rozwijać, więc mężczyźni
pozwalający swym paniom gasić pożary, naprawiać samochody i budować domy powinni być skazani na banicję
lub spaleni na stosie, jak to sami kiedyś czynili, by pozbyć się mądrych kobiet. Jednak, gdyby musiały, na pewno
nawet górnikiem by zostały, bo są ambitne, wytrwałe i tak kreatywne, że wymyśliłyby sposób na wydobywanie
węgla bez własnego udziału. 

Wiktoria Nanek
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