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DLA KOBIET
życzenia

grafika:

DZIEŃ KOBIET
Święto poświęcone istotom, bez których faceci by po
prostu nie przeżyli. Kto by im ugotował obiad? Kto by
posprzątał? Nikt. Tacy niestety są panowie (nie
wszyscy, ale sporo).
Więc powinniśmy kobiety jako wyrozumiałe osoby,
bez których mało kto wyobrażałby sobie obecny świat,
docenić, pochwalić, zabrać do restauracji (choć w tej
sytuacji to raczej niemożliwe) lub po prostu kupić
kwiaty i czekoladki.

Niech każda kobieta w tym dniu będzie
szczęśliwa. Za kobiety!

Jakub Szypuła

Wszystkim
KOBIETOM,

dużym i
małym

życzymy:

wspaniałego
zdrowia,
radości
każdego dnia,
szczęścia w
życiu,
pięknego
uśmiechu,
serdecznych
ludzi,
fajnych
kolegów,
doceniających
mężczyzn,
kochających
facetów

męska część
redakcji

WagnerPress II

Może, składając życzenia damie swego serca,
skorzystacie z propozycji, które podajemy. Powiedzcie
swym tatusiom, dziadkom, starszym braciom. Damy
będą zaskoczone. 

KOBIETA - SYNONIMY
babka, dziewczyna, kobietka, kobitka, dama,
towarzyszka życia, druga połowa, lepsza połowa, 
magnifika, oblubienica, pani domu, połowica,
niewiasta, strażniczka domowego ogniska, bogdanka,
dama serca, królowa serca, luba, miła, partnerka,
białogłowa, jejmość, płeć piękna, płeć słaba

wymyślone na spotkaniu redakcji

Filip Migocki
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DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
22 lutego obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej. 
Jest to dzień harcerzy i skautów, święto przyjaźni. W tym dniu urodził się
założyciel skautingu, Robert Baden-Powell oraz jego żona Olave Baden-
Powell. 
Główną ideą tego dnia jest uświadomienie, że wszyscy ludzie są dla
siebie braćmi, niezależnie od pochodzenia, wieku czy koloru skóry. W
tym dniu harcerze często składają sobie życzenia, organizują ogniska,
zbiórki pieniędzy na cele charytatywne.

27 lutego harcerze Hufca Ziemi Będzińskiej, jak co roku, spotkali
się, by uczcić DMB grą terenową i ogniskiem.

DMB BĘDZIN - GRA TERENOWA
W tym roku z moją drużyną 31 ZDH Benignus uczestniczyłam w grze
terenowej zorganizowanej przez nasz hufiec.

Mieliśmy do zaliczenia 6 punktów zlokalizowanych na terenie parku
Rozkówka w Grodźcu.
Do naszych zadań należało kiedyś innymi: rysowanie wymarzonej
planety, kalambury, chodzenie z maską na twarzy. 
Tematem tegorocznej gry był Mały Książę. 
Z naszej drużyny były dwa patrole. Ja byłam w Żółtej Trójce.

Nagrodą za dobrze wykonaną grę były odznaki Dni Myśli Braterskiej oraz
sprawności. Te odznaki przyznawano po raz pierwszy. Zostały
zatwierdzone w tym roku. 

Rajd zakończył się ogniskiem i śpiewaniem harcerskich piosenek. 
Karolina Szopińska

Wieczorem, wieczorem
gdy ogniska płoną już
Wieczorem, wieczorem
Płona gwiazdy naszych dusz.

Bo wszyscy harcerze, 
to jedna rodzina.

Starszy czy młodszy, 
chłopak czy dziewczyna.
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CAŁUSEK DLA KOBIETEK

opracowała: Zuzia Zębala

Niemiecki naukowiec obserwował ponad 100 par i
zauważył, że dwie trzecie z nich przechylały głowę na
prawą stronę. 
Eksperci następnie stwierdzili, że jest to
spowodowane tym, że jako niemowlęta, w brzuchu
matki, również przechylaliśmy nasze głowy w prawą
stronę. 

Według badań przeprowadzonych przez naukowców,
szacuje się, że w trakcie 10 sekundowego pocałunku
może zostać przeniesionych około 80 milionów
bakterii. 
Jeżeli więc Twój partner jest chory, a jego usta są
pełne zarazków, istnieje duże prawdopodobieństwo,
że się od niego zarazisz. I odwrotnie, jeśli jest zdrowy,
możesz wzmocnić swoją odporność. 

Czy wiedzieliście, że całowanie jest korzystne
dla zdrowia? 
Spala kalorie, nawet dwie lub trzy w ciągu zaledwie
jednej minuty, wzmacnia system odpornościowy i
łagodzi ból.

Czy wiecie, ile czasu przeciętnie poświęci człowiek w
swoim życiu na całowanie? 
Eksperci szacują, że przeciętnie człowiek spędza od
20 do 160 minut swojego życia na całowaniu.

Według Księgi rekordów Guinnessa, najdłuższy
pocałunek miał miejsce w Tajlandii i trwał aż 58
godzin, 35 minut i 58 sekund.

Czy wiesz o tym, że podczas pocałunku używanych
jest niesamowicie dużo mięśni? W sumie 146 mięśni
odpowiedzialnych za koordynację, w tym 34 mięśni
twarzy i 112 mięśni całego ciała.

Zespół brytyjskich naukowców w Instytucie Rayne
w University College w Londynie, obserwował
całujące się pary pod skanerem MRI i okazało się, że
podczas pocałunku najbardziej wykorzystywane
mięśnie są orbicularis oris lub inaczej mięśnie wokół
ust. 
Zatem, kiedy się całujesz, twoja twarz przeżywa
wielki wysiłek fizyczny.

DZIEŃ NIESPODZIEWANEGO CAŁUSA
Wiemy, że był 27 lutego, ale przecież bardzo kojarzy się z kobietami. Dlatego z małym poślizgiem, z okazji
święta pań, kilka ciekawostek i zalet pocałunku, nie tylko dla obchodzących święto, ale również... i może przede
wszystkim - dla płci męskiej.

W dzisiejszych czasach nawet trzeba uważać, gdy się komuś chce dać całuska. Straszne.
Obyśmy się nie oduczyli tego sympatycznego gestu. Bo przecież całuski znamy od
urodzenia. 
Trudno, nie narzekajmy. jest ,jak jest, ale warto pamiętać i może powspominać. 
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WSPANIAŁE KOBIETY

Protest trwał 381 dni i skończył się, gdy Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał segregacje w autobusach
za niegodne z konstytucją.
Segregację zniesiono dopiero 10 lat później, a to wszystko dzięki Rosie Parks.

Zuzia Malicka

Ashley Fiolek (USA)
ZAWODNICZKA MOTOCROSSOWA

Ashley była głucha od urodzenia. W szkole uczyła się baletu i grała w koszykówkę. Gdy skończyła 8 klasę
przeszła na nauczanie w domu.

Jej ojciec i dziadek interesowali się motorami. Całą
trójką jeździli po lesie na motorach. Z czasem zaczęła
się bardziej interesować motoryzacją. Marzyła o
karierze zawodniczki motocrossowej.
Wszyscy mówili, że w motocrossie najważniejszy jest
słuch, ponieważ musi słyszeć, kiedy trzeba zmienić
biegi i wiedzieć, gdzie są inni zawodnicy.
Ashley nauczyła się obsługiwać skrzynię biegów,
wyczuwając drgania silnika. Kątem oka szukała cieni i
widziała, kiedy ktoś się zbliża.
W ciągu 5 lat zdobyła kilka nagród krajowych i brała
udział w Mistrzostwach AMA Motocross od 2008 do
2012 roku.

Zuzia Malicka

Rosa Parks (USA)
AKTYWISTKA

W latach 30 XX w. była segregacja rasowa, czyli ludzie ciemnoskórzy i
biali chodzili do osobnych szkół, robili zakupy w innych miejscach.
Wszyscy jeździli tymi samymi autobusami. 
Pewnego razu Rosie, wracając z pracy, siedziała na tyle autobusu. W
autobusie zaczęło brakować miejsc, więc kierowca kazał Rosi wstać, aby
ustąpić miejsca białym. Odmówiła.
Została aresztowana i tam spędziła noc, ale pokazała, że trzeba
sprzeciwiać się niesprawiedliwości.
Przyjaciele Rosie zaplanowali protest. Zwrócili się do wszystkich
czarnoskórych, aby nie używali komunikacji miejskiej.

Silnych, wspaniałych kobiet, które mimo wielu przeszkód realizują swoje marzenia,
pomagają innym, jest bardzo dużo. 
Czy słyszeliście kiedyś o Ashley Fiolek czy Rosie Parks? Dlaczego je wybrałam? 
Bo są z dwóch różnych światów. I obydwie silne. 

Flick. com

Biograpfy
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CIEKAWOSTKI O LEMIE
                                                                                część 2

Pamiętacie o konkursie? Zajrzyjcie do numeru 123. 
Przeczytaliście numer 125? Cały poświęcony temu niesamowitemu pisarzowi. I tak jak obiecaliśmy,
znowu wracamy. Tym razem do ciekawostek. W poprzednim wydaniu były dwie, a teraz następne. 

wybrał i opracował (te i tamte) - Jakub Szypuła
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