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WYWIAD Z 

UCZENNICAMI I BS 

Od kilku miesięcy w murach naszego Liceum Ogólnokształcącego prowadzona 

jest VII edycja ogólnopolskiego programu dla młodzieży „Mam haka na raka”. 

Prowadzeniem tej akcji  zajęły się uczennice z klasy 1bs i 1m: Celina 

Świetniewska, Aleksandra Stawiarz, Weronika Żelek, Anna Kuśnierczak. 

Zadaliśmy dziewczyną kilka pytań dotyczących programu. 

 

 

 

 

 

1. Co ma na celu prowadzenie akcji „Mam haka na raka”?  

Weronika Żelek: Zdecydowałyśmy się prowadzić tę akcję, aby zwiększyć 

świadomość Polaków na temat chorób nowotworowych. W tym roku edycja 

dotknęła nasze liceum, ponieważ chciałyśmy, aby nasi rówieśnicy wiedzieli o 

tym jak najwięcej. Mamy nadzieję, że nasze pomysły dały niejednej osobie 

wiele do myślenia, bo w końcu o to chodziło żeby ta świadomość  

na niebezpieczeństwo była większa. 

2. Jakie są efekty tej akcji i czy cieszy się ona zainteresowaniem? 

Celina Świetniewska: Mamy poparcie wśród młodzieży. Pomaga nam również 

wiele instytucji, a także osoby publiczne, np. starosta Powiatu 

Zielonogórskiego, burmistrz Sulechowa - pan Roman Rakowski.  

Od pierwszego dnia uczestniczenia w tej akcji zrobiłyśmy już naprawdę dużo, 

m.in.: zbierałyśmy podpisy pod deklarację „zachęć jedną osobę do wykonania 

badania profilaktycznego”,  

 



WYWIAD Z UCZENNICAMI I BS 

 

rozdawałyśmy ulotki reklamujące nas i wzięłyśmy udział w prowadzeniu 

lekcji profilaktycznych w naszej szkole. 

3. Co Wam dało zaangażowanie w tę akcję?  

Anna Kuśnierczak: Nabyłyśmy wiele nowych doświadczeń i wiedzy, nie tylko 

związanej z rakiem. Nauczyłyśmy się m.in. pracować w grupie, organizować 

duże przedsięwzięcia.A prócz tego wszystkiego mamy świadomość,  

że być może nasze działania skłonią kogoś do badań profilaktycznych. 

 

4. Ile wysiłku kosztuje Was organizowanie wydarzeń promujących 

Waszą akcję ?  

Aleksandra Stawiarz: Jest to bardzo duży wysiłek, często zarywamy noce,  

by wszystko zapiąć na ostatni guzik. Angażujemy się w to całym ciałem  

i duszą.  Stwarzamy nowe pomysły, by zaciekawić ludzi i zachęcić ich  

do poszerzenia swojej wiedzy na temat tego rodzaju niebezpieczeństwa.  

Ulotki, spotkania, rozmowy, mamy nadzieję, że to wszystko w jakimś stopniu 

dotrze do ludzi i zaczną oni o siebie dbać. 

 

Dziękujemy Wam bardzo za wszystko co zrobiłyście w tej sprawie. 

Mamy pewność, że każdemu jakaś cząstka informacji pozostanie  

w pamięci na długo.  



PRZEPISY 

Ciasto COCA-COLA, przepis od Natalii Wojnar, uczennicy klasy II "H" 

CIASTO: 

Składniki:  

    6 jaj 

    6 łyżek cukru 

    6 łyżek mąki pszennej 

    3 łyżki kakao 

    1 łyżeczka proszku do pieczenia 

    3 łyżki Coca-Coli 

    2 łyżki oleju 

    +kilka łyżek coca-coli do nasączenia ciasta 

Sposób przygotowania: 

    Jajka ubijamy na sztywną pianę, dodając (po ok. 5 min. ubijania) cukier.  

Do piany przesiewamy mąkę z proszkiem do pieczenia i kakao; delikatnie 

mieszamy.  Na koniec wlewamy olej i Coca-Colę.  Całość łączymy. Ciasto 

wlewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. 

    Pieczemy w 180 stopniach C przez ok. 25 minut. Wystudzone ciasto możemy 

nasączyć kilkoma łyżkami Coca-Coli. 

MASA HERBATNIKOWO – ORZECHOWA: 

Składniki: 

    300 g herbatników 

    300 g orzechów włoskich 

    350 ml Coca-Coli 

    250 g masła 
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    80 g cukru pudru 

    kilka kropel aromatu rumowego lub kieliszek rumu 

Sposób wykonania: 

    Herbatniki i orzechy dokładnie rozdrabniamy w blenderze, zalewamy Coca-

Colą, dodajemy aromat rumowy, mieszamy i odstawiamy. Masło (o temp. 

pokojowej) miksujemy z cukrem pudrem, dodajemy po łyżce masę herbatnikowo 

– orzechową, miksując na jednolitą masę. 

 Wykładamy masę na ciasto i równo rozkładamy. 

MASA ŚMIETANOWA: 

Składniki: 

    0.5 litra śmietany kremówki 

    2 łyżeczki cukru pudru 

    3 łyżki żelatyny 

    1/3 szklanki ciepłej wody 

Sposób przygotowania: 

    Żelatynę dokładnie rozpuszczamy w wodzie. Schłodzoną śmietanę ubijamy  

na sztywno, pod koniec dodajemy cukier puder. Cienką stróżką wlewamy 

żelatynę do śmietany i chwilę ubijamy na najmniejszych obrotach. Wykładamy 

na masę herbatnikowo – orzechową. Na koniec ozdabiamy wierzch i chłodzimy.  

  



PRZEPISY 

 

TORT MANDARYNKOWY- przepis od Pani Barbary Majewskiej-Durdy 

 

Składniki na biszkopt do tortownicy 20 - 22 cm - u mnie 26 cm: 

• 5 jajek - 7 dużych jajek 

• 3/4 szklanki cukru - 1 i 1/8 szklanki cukru 

• 3/4 szklanki mąki pszennej - 1 i 1/8 szklanki mąki pszennej 

• 1/4 szklanki mąki ziemniaczanej - 3/8 szklanki mąki ziemniaczanej 

 

Białka oddzielić od żółtek, ubić na sztywną pianę. Pod koniec ubijania 

stopniowo dodawać cukier, dalej ubijając. Dodawać po kolei żółtka, nadal 

ubijając. Mąki wymieszać, przesiać i delikatnie wmieszać do ciasta  

(ja to robię na bardzo wolnych obrotach miksera). 

Tortownicę o średnicy 20 - 22 cm wyłożyć papierem do pieczenia  

(ja piekłam w 20 cm, biszkopt urósł do wysokości formy). Boków formy 

niczym nie smarować, papierem wykładamy tylko dno. Wyłożyć ciasto. 

Piec w temperaturze 160 - 170ºC około 30 - 40 minut (lub dłużej, do tzw. 

suchego patyczka).  

 

 

 

Gorące ciasto wyjąć z piekarnika, z wysokości około 60 cm opuścić je  

(w formie) na podłogę. Odstawić do uchylonego piekarnika  

do ostygnięcia. Całkowicie wystudzić. Przekroić na 3 - 4 blaty. 

Uwaga: boki biszkoptu oddzielać nożykiem od formy dopiero  

jak biszkopt będzie  wystudzony. 

Smacznego :) 

 

 

Składniki: 

-  dżem brzoskwiniowy wysoko słodzony 

- 3 śmietany 30% po 200 ml kubek 

- 3 łyżeczki czubate żelatyny 
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- czekolada mleczna Wedel 

-3 puszki mandarynek 

- cukier puder 

- cukier waniliowy 

Żelatynę rozpuścid w gorącej wodzie, nie może byd za gęsta i za rzadka,  
nie może byd gorąca, ani całkowicie zimna, lekko ciepła. 

Biszkopt przekroid na 3 części (2 razy). 

Mandarynki odsączyd na sitku. Odjąd około 15 dwiartek na talerzyk. Śmietanę 
ubid z cukrem waniliowym i cukrem pudrem (ilośd cukru do własnego smaku). 
Do śmietany dodad rozpuszczoną żelatynę i lekko miksowad na niskich obrotach. 
½ śmietany odstawid, do reszty śmietany dodad odsączone mandarynki, 
wymieszad.  

Jeden krążek biszkopta lekko nasączyd sokiem z mandarynek. Posmarowad 
dżemem, przyłożyd drugi krążek, nasączyd lekko. Na ten krążek dodad krem  
ze śmietany i mandarynek. Położyd ostatni krążek, delikatnie nasączyd. 

Tort posmarowad resztą śmietany po bokach i na górze. 

Dekorowad mandarynkami, tartą czekoladą itp. 

  



KAWAŁY O JASIU 

 

Pani pyta Jasia: 

- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 

- Missisipi. 

- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa?  

- O sześć liter. 

 

Jasio pyta się taty: 

- Tato wiesz, który pociąg się najbardziej spóźnia? 

- Nie wiem synku. 

- Ten, który obiecałeś mi w zeszłym roku na urodziny. 

 

W domu tata pyta Jasia:  

- Co przerabialiście dziś na chemii?  

- Materiały wybuchowe  

- A o której masz być jutro w szkole?  

- W jakiej szkole? 

 

Na przyrodzie pani się pyta:  

- Jaki jest największy las?  

Zgłasza się Jaś:  

- Las Vegas. 

  



QUIZ O WIOŚNIE 

 

Wiosna tuż, tuż. Aby umilić Wam oczekiwanie na tą wyjątkową porę roku,  

tym razem przygotowaliśmy wiosenny quiz. Powodzenia! 

 

1. Marzanna jest... 

a) grecką boginią piękna i kwiatów. 

b) słowiańską boginią zimy i śmierci. 

c) figurką symbolizującą życie, odrodzenie. 

d) rzymską boginią miłości. 

 

2. Wiosną... 

a) organizmy zwiększają swoją aktywność po zimowym uśpieniu. 

b) rolnicy mają najmniej pracy. 

c) dni stają się coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. 

d) temperatura gwałtownie maleje. 

 

3. Wczesnowiosenne kwiaty to: 

a) przebiśniegi, krokusy 

b) begonie, lilie 

c) niezapominajki, dąbrówki 

d) nagietki, róże 
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4. Wiosna występuje w strefie klimatów: 

a) równikowych  

b) podzwrotnikowych 

c) zwrotnikowych 

d) umiarkowanych 

 

5. Które zdanie jest fałszywe? 

a) Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej. 

b) Temperatura powietrza wiosną często spada poniżej 0 °C. 

c) Wiosną w Polsce obchodzone są uroczystości Wielkanocne. 

d) Zwierzęta wiosną rozpoczynają rozmnażanie. 

 

6. Średnie dobowe temperatury powietrza wiosną wahają się pomiędzy:  

a) 15 a 30°C. 

b) 10 a 25°C. 

c) 5 a 15°C. 

d) 0 a 10°C. 

 

  



DZIEŃ KOBIET 

8 Marzec - niby to zwykły  dzień ósmego dnia marca, jednak dla naszej płci 

pięknej jest to bardzo ważny i szczególny dzień. Jest to Dzień Kobiet, wszystkie 

nasze piękne panie obchodzą tego dnia swoje święto. Od rana można zauważyć 

jak mężczyźni chodzą z kwiaciarni do kwiaciarni, od sklepu do sklepu i kupują 

piękne bukiety kwiatów, różne smakołyki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tego dnia mężczyzna powinien dać z siebie sto procent i traktować kobiety 

bardzo szczególnie, oczywiście każdego dnia powinno tak się obchodzić  

z kobietami jednak w tym dniu jeszcze bardziej szczególnie, no chyba,  

że wieczorem chcę się mieć wykład na temat tego jak mało uwagi poświęca się 

kobiecie w dzisiejszych czasach. W sumie coś w tym jest, bo kobiety pomimo 

swojego ciężkiego charakteru i tajemniczości, potrafią docenić to co mężczyzna 

dla nich robi, a już najbardziej doceniają to jak się pamięta datę rocznicy, 

pierwszej randki albo datę urodzin naszej mamy czy babci. A my mężczyźni 

pomimo, że mamy trudności z zapamiętaniem przeróżnych dat, postarajmy sobie 

przypomnieć co wypada ósmego marca i spróbujmy sprawić aby ten dzień był 

szczególny dla płci przeciwnej. Odciążmy ją od wszelkich prac w domu, 

pozwólmy się zrelaksować, włączmy jej ulubiony serial, a mężczyzna niech 

w tym czasie zajmie się organizowaniem miło spędzonego wspólnego Dnia 

Kobiet. 
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Jednak postarajmy się my mężczyźni zapamiętać, że nie tylko Dzień Kobiet jest 

dniem od obdarowywania kobiet różnymi prezentami i kwiatami. Każdego dnia 

powinniśmy docenić to co nasza ukochana płeć przeciwna robi dla nas, doceńmy 

to każdego dnia. Kobiety uwielbiają kiedy daję im się prezent bez żadnej okazji, 

a gdy usłyszymy "To dla mnie ?!" z wielkim zdziwieniem i uśmiechem  

na twarzy, możemy uznać że nasza misja została wykonana perfekcyjnie.  

 

Michał Stróżyk 

  



HOROSKOP 

W gwiazdozbiorach tańczą gwiazdy, 

Droga mleczna zaprasza na jazdy, 

Księżyc chętnie się do niej uśmiecha 

i po kryjomu sypie gwiezdnym pyłem  

na malutkiego człowieka. 

Pył ten odkrywa jego przyszłość zamgloną, 

Iskierka i Płomyczek przed wami ją odsłonią. 

 

 

 

 

 

 

BARAN (21.03-19.04) 

Szkoła:  Będzie Ci szło coraz gorzej. 

Miłość: Pojawią się nowe konflikty. 

Pieniądze: Nie jest tak źle jak myślisz, niedługo wpadną dodatkowe 

pieniążki. 

BYK (20.04 – 22. 05) 

Szkoła: Nie leń się, nie wyjdzie Ci to na dobre.  

Miłość: Uczucia rozkwitają, wkrótce się zakochasz. 

Pieniądze: Nadszedł czas bogactw, pilnuj się, a mocno się wzbogacisz. 

 

BLIŹNIĘTA (23.05 – 21. 06) 

Szkoła: Nie jest dobrze, popraw się. 

Miłość:  Przestań być egoistą, bo gorzko tego pożałujesz. 

Pieniądze: Naiwność góruje nad rozsądkiem, idą kłopoty.  

 



HOROSKOP 

RAK (22.06 – 22.07) 

Szkoła: Nauka się opłaci, dawaj z siebie wszystko! 

Miłość: Idzie wiosna, czas na nowe znajomości. 

Pieniądze: Uśmiechnij się do rodziców, szykują coś w zanadrzu. 

 

LEW (23.07 – 23.08) 

Szkoła: To Twój czas! Wszystko idzie zgodnie z planem. 

Miłość: Przyda Ci się trochę spontaniczności, ożyw swoje relacje.  

Pieniądze: Przestań pożyczać, nie wyjdzie Ci to na dobre. 

 

PANNA (24.08 – 22.09) 

Szkoła: Czas na zastanowienie się nad sobą i swoimi wartościami. 

Miłość: Wyjazdy pomogą Ci w odkryciu siebie, a tym samym oczarowaniu 

nieznajomego. 

Pieniądze: Rozsądność da Ci się we znaki, będziesz zachwycony! 

 

WAGA (23.09 – 22.10) 

Szkoła: Bierz się do roboty. 

Miłość: Nie potrafisz zbudować stałego związku, to zły czas. Skup się  

na zabawie. 

Pieniądze: Pilnuj zarobków, zbliża się trudny okres. Oszczędzaj! 

 

SKORPION (23.10 – 21.11) 

Szkoła: Ze względu na choroby może czekać Cię zwolnienie ze szkoły, 

ale nie wpłynie to na Twoje oceny.  

Miłość: Zaczną się spotkania, rozmowy, wspólne wyjazdy lub poznasz 

kogoś nowego. Będziesz mile zaskoczony. 

Pieniądze: Wszystko zależy od Ciebie, będziesz wiedzieć co zrobić, 

żeby było dobrze. 
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STRZELEC (22 11 – 21. 12) 

Szkoła: Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz. 

Miłość: Nie myśl, że miłość to diabeł rogaty. Bierz się do roboty! 

Pieniądze: Nie bądź rozrzutny.  

 

KOZIOROŻEC (22.12 – 19. 01) 

Szkoła: Przestań narzekać.  

Miłość: Nie bądź ciągle na „nie”, bo skończy się źle. 

Pieniądze: Rzuć hazard, karty Ci nie służą. 

 

WODNIK (20. 01 – 18. 02) 

Szkoła: Zaufaj rodzicom, oni wiedzą co dla Ciebie najlepsze. 

Miłość: Przestań kłamać.  

Pieniądze: Oszukujesz? Dlaczego to robisz? Zastanów się nad sobą. 

  

RYBY (19.02 – 20.03) 

Szkoła: Super! Idzie Ci znakomicie, a będzie coraz lepiej. 

Miłość: Jesteś zdradzany lub oszukiwany. Zacznij węszyć, bo coś się 

psuje. 

Pieniądze: Skończ z długami, spłać to co powinieneś. 

 

 

  



ULUBIONE WIERSZE 

NAUCZYCIELI 

Romuald Cogiel: „Oda do młodości” Adam Mickiewicz 

„Bez serc, bez ducha — to szkieletów ludy. 

Młodości! podaj mi skrzydła! 

Niech nad martwym wzlecę światem 

W rajską dziedzinę ułudy, 

Kędy zapał tworzy cudy, 

Nowości potrząsa kwiatem 

I obleka nadzieję w złote malowidła!...” 

 

 

 

 

 

 

 

Szymańska-Rogińska: Leopold Staff „Most” 

„Szedłem lekko jak motyl 

I ciężko jak słoń, 

Szedłem pewnie jak tancerz 

I chwiejnie jak ślepiec. 

 

Nie wierzyłem, że przejdę ten most, 

I gdy stoję już na drugim brzegu, 

 

Nie wierzę, że go przeszedłem. „ 



ULUBIONE WIERSZE NAUCZYCIELI 

 

Agnieszka Wałukiewicz : Jan Brzechwa „Szelmostwa lisa Witalisa”  

(z przymrużeniem oka)  

„Gdy Witalis przed wieczorem 

Kucnął sobie nad jeziorem 

I potrząsnął swym ogonem, 

Wszystkie rybki, zachwycone, 

Wypływały bardzo prędko 

Za ogonem jak za wędką: 

Lis je w sosie wyśmienitym 

Jadł na obiad z apetytem.” 

 

  



RECENZJA FILMU 

„ONA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ona" to najnowsze dzieło amerykańskiego reżysera Spike'a Jonziego. Obraz 

opowiada historię Theodore'a, który mieszka w Los Angeles i pracuje w serwisie 

Beautiful Handwritten Letters.com. Pisze osobiste listy w imieniu swoich 

klientów. Momentami można wręcz stwierdzić, że zna ich lepiej niż ich bliscy. 

Wirtualna rzeczywistość jest przedłużeniem ich normalnego życia. Theodore  

nie jest tu wyjątkiem. On także poszukuje lekarstwa na swoją samotność  

w cyberprzestrzeni. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia instaluje  

na komputerze nowoczesny system, który rozpoznaje potrzeby użytkownika,  

aby je jak najlepiej zaspokoić. Tak nawiązuje znajomość z Samanthą, systemem 

komputerowym. 

 

Film opowiada o człowieku, który szczęście i zrozumienie odnajduje dopiero  

w wirtualnym świecie. Można by rzec, że choć historia utworu rozgrywa się  

w niedalekiej przyszłości, to jest odzwierciedleniem teraźniejszości. Jej pewną 

metaforą. Ludzie pracują w cyberprzestrzeni, tam czytają, odpoczywają. 

Jednakże reżyser ani nie krytykuje tego świata ani go nie broni. Należy także 

wspomnieć o wątku miłosnym. Jest to miłość niestandardowa, wykraczająca  



RECENZJA FILMU „ONA” 

poza ramy. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czy można pokochać kogoś,  

kogo jedynie słyszymy? Twórca pokazuje nam miłość prawdziwej postaci  

z postacią niecielesną. Pokazuje, że niemożliwe staje się możliwe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkim atutem filmu jest gra aktorska. Chemia łącząca Phoenixa i Johansson 

jest wyczuwalna na kilometr, mimo faktu, że w żadnej scenie nie występują 

razem jako osoby fizyczne.  To tylko potwierdź, jak dobrymi są aktorami.  

W dodatku Scarlett pokazała, że potrafi znakomicie modelować głosem 

 i ukazywać nim emocje. Joaquin Phoenix natomiast udowodnił, że jest mistrzem 

oddawania bólu i samotności w niepozornych spojrzeniach i małych gestach. 

Należy uwzględnić tu także doskonałą rolę Amy Adams, która wcieliła się 

w przyjaciółkę głównego bohatera. 

Nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcenie do obejrzenia filmu. 

Magdalena Haczela  
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JAKIEJ MUZYKI 

SŁUCHAMY – ANKIETA 

1.  

Hip hop  

- Porncore 

- G-funk 

- Gangsta rap 

-  Horrorcore 

- Oldschool 

- Mainstream 

2. Rock 

-Grunge 

- Hard 

- Alternative 

3. Metal 

- Black 

- Trash 

4. Muzyka elektroniczna 

- Techno 

- Dubstep 

- House 

5. Pop 

6. Disco polo 

7. Klasyczna 

8. Reagge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



JAKIEJ MUZYKI SŁUCHAMY – ANKIETA 

 

 Według przeprowadzonej ankiety największa ilośd ankietowanych 

uczniów oraz nauczycieli słowa Rocka. 

 Porównaliśmy wyniki z tegorocznej ankiety do wyników sprzed 3 lat, 

zmiany są ledwo zauważalne. 

 Większośd uczniów nie potrafiło określid swojego ulubionego 

gatunku muzycznego mówiąc, że słuchają „wszystkie po trochu”.  

Nie uwzględniliśmy ich w naszych badaniach. 

 Podsumowując zacytuję Katarzynę Nosowską, wokalistkę polskiego 

zespołu rockowego, która rzekła: 

 „Ktoś, kto lubi muzykę, nie powinien się zawężać 

do jednego gatunku.” 

  



WIOSNA  

- CZAS NA NOWY IMAGE 

      Wiosna to często czas zmian, 

szczególnie 

 w wyglądzie. Nowa fryzura czy inny 

niż zazwyczaj makijaż może sprawić, 

że poczujemy się o niebo lepiej  

i odżyjemy po męczącej dla nas 

wszystkich zimie. 

      Jeśli chodzi o makijaż oczu 

królować będą barwy niebieskie, 

zielone i turkusowe, które zachwyciły 

widzów na największych pokazach 

mody w tym sezonie. Barwy te nie 

wymagają dopasowania do koloru 

oczu,  

dlatego kombinacje zależą tylko i wyłącznie od Ciebie. 

       Usta w tym sezonie będą miały niesamowicie soczysty kolor. Klasyczne 

czerwone pomadki schowaj na dno szuflady. Pomarańczowy z kroplą jasnej 

czerwieni to numer jeden w makijażu ust. Ten kolor pojawił się na ustach 

modelek w dwóch wersjach: super matowej i bardzo błyszczącej. 

        Paznokcie tej wiosny będą białe niczym śnieg. Dobrym pomysłem będą  

do tego srebrne naklejki na lakier. 

        W tym sezonie będzie prosto i z wdziękiem. Rozpuszczone włosy zebrane 

opaską lub zaczesane do tyłu, mają romantyczny wdzięk. Mała podpowiedź, jeśli 

twoje włosy zbytnio się puszą użyj szamponu, który je uelastyczni. 

         Najmodniejsze będą ubrania w kwiecistych motywach. Tym co wiosną 

najbardziej zwraca uwagę jest kolor, a właściwie cała paleta barw. Przechodzą  

od słodkiej wanilii przez intensywną fuksję i delikatną lilię, aż do szafiru.  

 



WIOSNA - CZAS NA NOWY IMAGE 

Co więcej, nosimy je od stóp do głów. Barwne wzory uzupełniamy jednolitym 

tłem, w tej samej kolorystyce. Pożądane będą oczywiście wszelkie odcienie 

zieleni, niebieskiego czy turkusowego, ale także pomarańcz. Jak dobierać barwy? 

Według nastroju, upodobań, chęci wyróżnienia się lub podkreślenia subtelności. 

Ten sezon będzie zdecydowanie poświęcony sztuce, a czym by ona była  

bez kolorów? 

          W gąszczu porad z telewizji czy gazet pamiętajcie jednak, żeby nosić  

to co wam się najbardziej podoba. Najważniejsze jest aby czuć się dobrze  

i pewnie we własnej skórze. Modą należy się bawić, wykorzystywać ją do granic 

możliwości, a nie trzymać się utartych i często nudnych standardów,  

które nie zawsze przypadają nam do gustu. 

 
  



CZY CHEMIA DZIAŁA 

WIOSNĄ? 

Właśnie, czy tak jest? Ostatnio zapytałyśmy naszego fantastycznego 

nauczyciela chemii, pana Bilińskiego: "Czy chemia działa wiosną i w jaki 

sposób?" Odpowiedź była krótka: "Nie". Na każde kolejne pytanie usłyszałyśmy 

tę samą odpowiedź: "Nie".  

 

 

 

 

 

 

 

Tym oto sposobem w naszych głowach narodziła się wątpliwość - jak mamy 

napisać ten artykuł? Doszłyśmy do wniosku, że chemia działa od zawsze  

i na zawsze, niezmiennie, ale w jaki sposób? Na to pytanie, również  

nie uzyskałyśmy satysfakcjonującej odpowiedzi. Zdesperowane, lecz  

z zawziętością, nie planowałyśmy się poddawać. Napisałyśmy do dobrego 

znajomego, który studiuje chemię we Wrocławiu. Zadałyśmy mu to samo 

pytanie, co naszemu ukochanemu nauczycielowi. O dziwo jego odpowiedź 

brzmiała: "Tak działa". Zaskoczone, ale zadowolone dodałyśmy:  

"W jaki sposób?" Na co kolega: "Za dużo ode mnie wymagacie."  

 

 

 

 

 

 



 

Tak, więc czas najwyższy dać sobie spokój z tym artykułem. Nurtuje nas 

jednak fakt: dlaczego odpowiedzi pana Bilińskiego i studenta różniły się oraz jak 

chemia działa wiosną? Kiedy spojrzałam (Ada) na tablicę w klasie chemicznej, 

wszystko stało się jasne. Po pierwsze odpowiedzi sie różniły, ponieważ Pan 

chyba nie miał ochoty z nami rozmawiać. Na pewno stwierdził, że sobie 

odpuścimy, gdy powie: "Chemia nie działa wiosną." Magnes na tablicy odnosi 

się do Pana, a głosi on: " Nie jestem taki zły jak inni. Jestem gorszy!"  

To naprawdę wiele wyjaśnia. 

Po drugie na magnesie widnieje, również napis: "Łączy nas chemia."  

Co jest naszym zdaniem odpowiedzią na nurtujące nas pytanie - W jaki sposób 

działa chemia? 

 

Pozdrowienia dla czytelników! 

Adrianna Głuszczuk i Kinga Dobrowolska 

 

  



Odpowiedzi do quizu: 1 b, 2 a, 3 a, 4 d, 5 b, 6 c 

 


