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Na zawodach zagościł starosta Zbigniew Deptuła  

Sylwia Przybysz zaśpiewała piosenkę Taylor Swift—Shake it Off 

 

Zawody na hali 
16 stycznia na hali sportowej odbył się turniej w 

piłkę siatkową w kategorii „Open” o puchar staro-

sty powiatu makowskiego, wzięły w nim udział dru-

żyny z: 

-Makowa Mazowieckiego ( 3 drużyny, m.in. podo-

pieczni p. Janusza Gołysia ULKS Macovia) 

-Pułtuska ( 2 drużyny ) 

-Płońska 

-Przasnysza 

-Różana 

Po zaciętym boju w finale znalazła się Macovia oraz 

drużyna z Różana. W ostatnim secie nasz zespół  

przegrał i zajął II miejsce. Zwycięzcą okazała się 

drużyna z Różana.  

Zawody odbywały się na trzech sektorach, poniżej 

zamieszczamy kilka zdjęć z przebiegu tej imprezy. 

    Mariusz Rogulski 

Trybuny były wypełnione po brzegi. 
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Dzień Kobiet, mimo, że współcześnie bagatelizowany przez wiele kobiet, w 

1910 wyrósł z szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie i politycznego sprzeciwu 

wobec dyskryminacji. Nie jest to zatem tylko przyjemny zwyczaj, ale pamiątka wyda-

rzeń, które miały silny wpływ na ukształtowanie dzisiejszego ładu społecznego. 

Za namiastkę Dnia Kobiet można 

uznać starożytne Matronalia, w czasie 

których Rzymianie w pierwszych dniach 

marca obdarowywali swoje żony i speł-

niali ich życzenia, aby uczcić początek 

nowego roku, macierzyństwo i dar płod-

ności. Idea oficjalnego międzynarodowe-

go Dnia Kobiet została zapoczątkowana 

na początku wieku w USA. Święto kobiet 

zainaugurowano w większości krajów europejskich. W latach 1913-1914 obchodom 

Międzynarodowego Dnia Kobiet towarzyszyły głośne wiece antywojenne, demonstra-

cje miały miejsce po raz pierwszy w Rosji, przypadły one na ostatnią niedzielę lutego. 

Współczesny Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca, sposoby jego celebrowa-

nia różnią się nieco w zależności od regionu. Do najczęstszych upominków należą 

kwiaty lub gałązki specjalnych drzew, a także słodkości i drobna biżuteria. Zamiast 

wręczać prezent osobiście wielu panów decyduje się zaskoczyć świętującą swój dzień 

panią niespodzianką wręczoną przez kuriera. W krajach muzułmańskich Dzień Kobiet 

budzi liczne kontrowersje ze względu na tradycyjne postrzeganie roli kobiet w społe-

czeństwie. 

Burzliwa historia Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz szlachetne cele jego 

ustanowienia powinny być dla współcześnie żyjących kobiet powodem do dumy. Przyj-

mowanie życzeń i drobnych upominków to rzecz wskazana, będąca dowodem naszej 

znajomości historii, a także wyrazem solidaryzowania się z kobietami współcześnie 

walczącymi z dyskryminacją oraz brakiem sza-

cunku. W naszej szkole również podjęto działa-

nia, które maja na celu uczczenie tego święta. 

Samorząd uczniowski zorganizował konkurs na 

najfajniejszą dziewczynę w szkole. Z niecierpli-

wością czekamy na wyniki.                                                    

                                                                             

Patrycja Oborska IC  

Dzień kobiet -historia i współczesność 

Sylwia Przybysz zaśpiewała piosenkę Taylor Swift—Shake it Off 
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Dnia 6 lutego o godzinie 18:00 w naszym liceum odbyła 
się dyskoteka choinkowa. Na imprezę zaproszeni byli 
zarówno uczniowie, jak i absolwenci. Wszyscy, którzy 
zdecydowali się wziąć w niej udział, wyśmienicie bawili 

się przy muzyce zespołu „FRODO”. Uczniowie klasy Ia 
prowadzili sklepik, więc każdy z gości mógł skorzystać 
z oferty i zakupić słodkości. Dyskoteka zakończyła się 
po godzinie 22:00. Każdy na pewno dobrze ją wspomi-
na!                         Eliza Rzeźnicka 

Choinka 

Sonda pt. „Jak uczniowie spędzili ferie ?”  
Niedawno w naszym województwie zakończyły się ferie. Postanowiłem zadać 

uczniom pytanie, jak je spędzili oraz jakie książki ostatnio przeczytali. Oto wyniki sondy: 

„Ferie spędziłem ze znajomymi. A ostatnia książka, którą czytałem to Metro 2033.” 

„Ostatnio przeczytałem Jak nie zostać profesjonalnym piłkarzem - autobiografia Paula 

Mersona, byłego zawodnika Premier League. Tydzień ferii spędziłem w domu, a drugi w 

Olsztynie” 

„Ferie spędziłam w domu, a ostatnio przeczytałam 50 twarzy Greya.” 

„Ferie spędziłam w domu z rodziną i ze znajomymi, odpoczywając od szkoły , a książkę, 

jaką przeczytałam to 50 twarzy Greya.” 

„Ferie spędziłam na wyjazdach z przyjaciółmi,  odwiedziłam rodzinę i odpoczywałam w 

domu,  przeczytałam świetną książki, jaką był Tajemny Krąg.” 

„W ferie siedziałem w domu, a ostatnio przeczytaną książką była powieść Stanisława 

Lema Obłok Magellan".” 

„W ferie chodziłem grać w piłkę halową i jeździłem na nartach. Książka, jaką przeczyta-
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łem, to Zasypany Igora Syp-

niewskiego.” 

„Byłem w Warszawie, głównie 

po to żeby, pochodzić po cen-

trach handlowych i do kina. Nie 

przeczytałem żadnej książki 

wartej polecenia.” 

„Ferie były fajne. Większość 

czasu spędziłam w domu od-

poczywając lub spotykając się 

ze znajomymi. Odwiedziłam 

tez brata.”:” 

„Ferie w domciu, a książek było 

bardzo dużo, wszystkie cieka-

we.” 

„Ferie spędziłem w domu gra-

jąc w CS’a oraz przy-

chodziłem na halę 

sportową, a książki, ja-

kie czytałem, to Progra-

mowanie obiektowe w 

języku C++ Jerzego 

Grębosza oraz Ojciec 

Chrzestny Maria Puzo.” 

„W ferie przychodziłem 

na halę sportową oraz 

byłem w Warszawie, 

czyli ferie spędziłem na 

sportowo i turystycznie. 

Książki, jakie czytałem, 

to Orson Scott Card - 

Ender Na wygnaniu 

oraz Kłamca Jakuba Ćwieka.” 

„Ferie spędziłam w domu, na trzy dni pojechałam do Warszawy do kumpeli. Resztę 

czasu na dniowych wypadach, a drugi tydzień na spaniu w dzień a życiu w nocy, zaw-

sze w ferie się przestawiam na tryb nocny. A książką, jaką polecam, jest Karuzela 

uczuć.” 

          Kamil Kwiatkowski 
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Co robią młodzi ludzie po powrocie ze szkoły ? Ile czasu poświęcają na odrabianie lek-
cji i naukę ? Zadałam te pytania kilku osobom z naszej szkoły. 
Sprawdźcie, jakie były ich odpowiedzi: 
Pierwsze, co robię po szkole, to biegam (ale zależy to od pogody), potem piję duży kubek 
kawy i zabieram się do książek. Czas nauki zależy od tego, ile jej jest ;p Kiedy się nauczę, 
zazwyczaj odpoczywam przed telewizorem albo wychodzę  na spacery. Przed snem wszyst-
ko, czego się nauczyłam, powtarzam. 
 
Kiedy wracam ze szkoły, uprawiam sport. Biegam lub jeżdżę na rowerze i dużo czasu spę-
dzam w internecie. 
 
Jak wracam, to spędzam czas przed komputerem, a na naukę poświęcam jakieś pół godziny
-godzinę. 
 
Wracam do domu i pierwsze, co robię, to jem obiad i gram w cs' a do około godziny siedem-
nastej. Potem idę się uczyć łącznie ze trzy godzinki. Następnie jem kolację, oglądam jakiś 
film i idę spać. 
 

Gdy wracam ze szkoły,  wychodzę na dwór,  potem uczę się przez około dwie godziny  i 

resztę wieczoru spędzam w internecie . 

 

Kiedy wracam, odrabiam lekcje, a potem cały dzień spędzam w internecie. A ile czasu po-

święcam na naukę? Hmmm.. Max godzinka. 

 

W klasie maturalnej uczniowie nie mają tak fajnie, jak mieli w pierwszej lub w drugiej klasie. 

Wracają do domu jedzą obiad i albo chwile odpoczywają, albo idą na korepetycje. Ewentual-

nie po korkach jest chwila odpoczynku i od razu siadają do lekcji. Nauki jest bardzo dużo,  

ponieważ nie tylko odrabia się lekcje na następny dzień ale też powtarza się cały materiał do 

matury. Na spotkania ze znajomymi można pozwolić sobie w weekend (ale też nie za dużo) 

lub jak się złapie chwile w tygodniu, co nie jest proste. 

 

Po powrocie ze szkoły jem obiad, potem odmużdżam się przed TV i internetem, a kiedy do-

chodzi do mnie, że już późno, wtedy staram się odrobić lekcje. Jeśli zachce mi się spać, to 

kończę w szkole, a jeśli nie, to jeszcze się pouczę . 

 

Na naukę poświęcam około czterech godzin , a jeżeli chodzi o odpoczynek po szkole, to co-

dziennie robię co innego, więc ciężko mi powiedzieć. Myślę, że najczęściej są to spotkania 

ze znajomymi. 

 

Kiedy wracam ze szkoły , pierwsze, co robię, to jem obiad, następnie odpoczywam około 

trzydziestu minut i zabieram się za lekcje. Najwięcej czasu poświęcam na język niemiecki . 

  

   Od razu możemy zauważyć, że młodzi ludzie większość wolnego czasu spędzają w 

internecie i to jest tak naprawdę dla nich najlepsza forma odpoczynku. 

Często również padały odpowiedzi, że spotykają się ze znajomymi i uprawiają  

sport. Jeżeli chodzi o czas, jaki poświęcają na odrabianie lekcji i naukę to często zale-

ży od ilości zadaniach domowych i sprawdzianów do jakich muszą się przygotować na 

kolejne dni. 

           Sylwia Przybysz 

Sonda wśród uczniów pt. „Życie uczniów po szkole” 
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JAK MŁODZIEŻ SPĘDZA WALENTYNKI? 
 Wielu dorosłych krytykuje walentynki, bo to komercyjne i płytkie święto, bo czę-

sto niewiele ma wspólnego z prawdziwą miłością. Mimo to faktem jest, że walentynki 

są świętem, które zazwyczaj dobrze się kojarzy, zwłaszcza uczniom nastolatkom i 

młodym dorosłym. Każdemu jest miło, kiedy dostanie walentynkę lub upominek od 

ukochanej osoby. 

W tym roku dzień św. Walentego wypadł w sobotę, przez co szkolne walentynki 

były przełożone na piątek. Już kilka dni wcześniej uczniowie liceum mogli kupić, a na-

stępnie nadać kartkę. To już tradycja w wielu szkołach, że na ten czas otwiera się 

pocztę. Młodzież szuka jednak zwykle dużo oryginalniejszych sposobów na spędze-

nie tego święta. 

Prawdziwym hitem okazała się projekcja filmu „Pięćdziesiąt twarzy Greya” wła-

śnie 14 lutego. Wielu uczniów naszej szkoły udało się na premierę. To dość nieco-

dzienny sposób, ale czasami trzeba odpocząć od typowych zwyczajów. 

Znacznie bardziej tradycyjnym sposobem na obchodzenie święta zakochanych 

jest wykorzystanie tego dnia jako okazji do refleksji na temat szczęśliwych związków z 

osobami przeciwnej płci i uczenia się takiej miłości, która dziewczynę i chłopaka może 

połączyć na zawsze. 

Z okazji walentynek redakcja szkolnej gazetki „Pinezka” składa gorące życze-
nia wszystkim parom i zakochanym, a singlom życzy zakochania. 

Maciej Engler 

 
 

 

Matura zbliża się wielkimi krokami. Co roku setki maturzystów zadaje sobie to 

pytanie – jak przygotować się do matury? Najważniejsze jest to, że mamy trochę 

czasu i możemy pewne rzeczy zaplanować z wyprzedzeniem. Dobre przygo-

towanie do matury powinno być rozłożone w czasie.  

„Po lekcjach nie mam czasu wolnego, ponieważ cały czas mam korepetycje albo 

odrabiam lekcje i się uczę. Czasem nawet przeprowadzam sam ze sobą maturę ust-

ną, aby dobrze się do niej przygotować.”     Klasa IIIA 

„Do matury przygotowuję się od początku ferii. Razem z moją koleżanką spotykamy 

się w weekendy i rozwiązujemy zadania z chemii korzystając z przeróżnych zbiorów. 

Staram sie także powtarzać na bieżąco materiał z innych przedmiotów np. z ma-

tematyki.”               Klasa  IIIB 

„1.Uczęszczam na dodatkowe zajęcia z danych przedmiotów; 2. rozwiązuję zadania z 

arkuszy maturalnych z ubiegłych lat; 3. ogólnie rzecz biorąc powtarzam materiał:)” 

        Klasa IIIE 

Sonda wśród maturzystów 
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„Jak wiadomo matura to jeden z ważniejszych egzaminów w naszym życiu, także już 

od pierwszej klasy się do niego przygotowuję. Najważniejszą rzeczą, o której powini-

en pamiętać każdy maturzysta,  jest systematyczność. Uczenie się z lekcji na lekcję 

pozwala mi teraz zaoszczędzić dużo czasu na powtórki materiału .Jednak teraz, 

będąc w trzeciej klasie, do każdego przedmiotu podchodzę indywidualnie. Nauka ma-

tematyki i fizyki polega teraz na robieniu zadań z działów, które omawialiśmy w 

pierwszej i drugiej klasy. Przygotowując się do egzaminu z języków obcych, staram 

się zastępować media polskie tymi zagranicznymi. Czytam artykuły i książki w tych 

językach oraz oglądam filmy i nie wspomagam się polskimi napisami ani lektorem. 

Kluczowa jednak jest zmiana swojego nastawienia na myślenie maturalne. Jeżeli 

teraz nie założysz, że ten egzamin jest najważniejszą rzeczą w twoim życiu, nie 

będziesz w stanie dobrze się do niego przygotować.”     

           Klasa IIIA 

„Do matury przygotowuję się przez rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat i 

próbnych matur z różnych wydawnictw. Staram się także systematycznie powtarzać 

partie materiału z pierwszej i drugiej klasy oraz utrwalać wiadomości przy pomocy zbi-

orów zadań.”         Klasa IIIB 

„Co tydzień chodzę na korepetycje. Uważam, że dużo mi pomagają dodatkowe 

zajęcia organizowane w szkole. Staram się powtarzać materiał z poprzednich lat. 

                    Klasa IIID 

„Słucham na Youtube lektur, ściągam testy z Internetu i rozwiązuję je. Poza tym prze-

glądam wszystkie moje notatki  i czytam repetytoria.”   Klasa IIID 

„Nie przygotowuję się na razie do matury.”     Klasa IIIA 

„Z polskiego czytam lektury i trochę o epokach. Głównie czytam repetytorium i 

rozwiązuję arkusze z poprzednich lat, a z matematyki zadania i arkusze maturalne z 

poprzednich lat. Natomiast z  języka obcego powtarzam zwroty, słówka i gramatykę.”

           Klasa IIID 

„Do matury przygotowuje sie powtarzając tematy od 1 klasy liceum i robiąc notatki z 

ważniejszych zagadnień. Oprócz tego rozwiązuje jak najwięcej przykładowych 

arkuszy maturalnych, przy okazji analizując bledy jakie popełniam. Staram sie robić to 

systematycznie, ponieważ taka praca przynosi najlepsze efekty.”  Klasa IIIC 

„Rozwiązuję quizy, uczęszczam na korepetycje, czytam  czasopisma polityczne i 

powtarzam materiał  z zeszytów.”      Klasa IIIC 

„Głównie rozwiązuję testy w Internecie. Ogólnie czytam książki  i uczęszczam na do-

datkowe zajęcia w szkole."       Klasa IIIE 

 "Im bliżej do matury, tym więcej spędzam czasu nad książkami. Czytam dużo opra-

cowań, oglądam filmiki na Youtube, które np. wyjaśniają zagadnienia z matematyki, 

z którymi mam trudność, ale też uczęszczam na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne or-

ganizowane w szkole.”        Klasa IIIE 
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„ Najważniejsza jest systematyczność  i powtarzanie materiału. Podzieliłam sobie 

wcześniej materiał, którego jest naprawdę sporo, aby nie zostać ze wszystkim na 

ostatnią chwilę. Przygotowując się do matury z chemii uważam, że najważniejsze jest 

robienie dużej ilości zadań i to staram się robić.”   Klasa IIIB  

„Rozwiązuje testy w Internecie, powtarzam materiał z poprzednich lat, chodzę na do-

datkowe zajęcia i czytam repetytoria”     Klasa IIIC 

Zacznij swoje przygotowania do matury już teraz. Jednak pamiętaj nie ucz się 

ostatniego dnia przed maturą! Zrelaksuj się, idź do kina lub na spacer.  Daj 

swojemu spracowanemu mózgowi odpocząć. Wyśpij się dobrze, a potem 

ruszaj na maturę.         

 Powodzenia! 

          Joanna Łyszkowska 

Zadaliśmy kilka pytań uczniom naszej szkoły dotyczą-
cych korepetycji. W sondzie brało udział po czterdzieści 
osób z pierwszych, drugich i trzecich klas. Z naszych 
badań wynika, że najwięcej osób bierze lekcje dodatko-
we z matematyki. Drugie miejsce zajmuje język angiel-
ski, trzecie chemia, czwarte język rosyjski, piąte język 
polski, a szóste biologia. Średnio za godzinę zegarową 
korepetycji płacimy 46 zł. Tak przedstawiają się wyniki 
naszej ankiety w formie diagramów         
        Natalia Klik  
Kinga Przewłocka  

Sonda wśród uczniów pt. „Ile procent uczniów 

uczęszcza na korepetycje ?” 
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Ze wzglądu na zbliżający się Dzień Kobiet, postanowiliśmy napisać artykuł o kobietach, które 
swoją zaskakującą osobowością oraz dużym wykształceniem, zasłynęły na całym świecie. 
Swoimi kobiecymi wdziękami podbijały serca mężczyzn, a inteligencją serca naukowców i 
ważnych osobowości w świecie nauki. Jedną z tych wybitnych kobiet jest oczywiście patron-
ka naszej szkoły. Zachęcamy do przeczytania poświęconego im ar-
tykułu. :)  
 
Maria Skłodowska-Curie 
 
Do jej dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik roz-
dzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pier-
wiastków – radu i polonu. Z jej inicjatywy prowadzono także pierwsze badania 
nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Dwukrotnie wyróżniona 
Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki 
wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania nad odkrytym przez Becque-
rela zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 roku z chemii za 
wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków 
promieniotwórczych. Jest jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwu-
krotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla 
w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Ciekawym faktem jest, 
także to, iż Maria to jedyna kobieta, która spoczęła w paryskim Panteonie w do-
wód uznania zasług na polu naukowym. Albert Einstein mówił o niej, że była jedy-
nym człowiekiem niezepsutym przez sławę. :)   
 
 
Gabriela Mistral 
 
Chilijska poetka. Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1945, 
pierwszy laureat w dziedzinie literatury pochodzący z Ameryki Łacińskiej. Jej 
pseudonim literacki był wyrazem uznania dla włoskiego poety i pisarza Gabriele 
d"Annunzio i dla francuskiego poety tworzącego w języku prowansalskim Frederi-
ca Mistrala. 
 
 
Matka Teresa z Kalkuty 
 
Zakonnica, założycielka zgromadzenia Misjonarek Miłości, błogosławiona Kościo-
ła Katolickiego, laureatka Nagrody Templetona oraz Pokojowej Nagrody Nobla za 
rok 1979. 
Przez ponad 45 lat służyła ubogim, chorym sierotom i umierającym w Indiach. 
Już w latach siedemdziesiątych była znana na świecie jako adwokat biednych i 
bezbronnych. Interesujące jest również to, iż o jej życiu i działalności powstawały 
liczne filmy i książki, na przykład Matka Teresa mi powiedziała, Matka Teresa. 
Cudowne historie, Kwiatki Matki Teresy z Kalkuty.:) 
 
 
 
 
Wisława Szymborska 
 
Polska poetka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996). Jej 
idolem był Andrzej Gołota, podobno zarywała noce, aby tylko obejrzeć w 
telewizji swojego idola walczącego na ringu. Kiedy jej ulubieniec przegrywał 
walkę, przyjaciele polskiej Noblistki dzwonili do niej, aby przekazać wyrazy 
współczucia. 
 
Gertrude Belle Elion 
 
Amerykańska lekarka farmakolożka. Laureatka Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii 
lub medycyny w roku 1988 za osiągnięcia naukowe, które doprowadziły do powstania 
nowych leków przeciwnowotworowych. Jako pierwsza opisała różnicę w metabolizmie 
komórek zdrowych i nowotworowych. Po otrzymaniu Nagrody Nobla otrzymywała 
wiele zaproszeń na odczyty i prelekcje. Ale jak sama mówiła: „Chcę, żeby ludzie intere-
sowali się nauką, a nie mną”. Jej idolką była  Maria Curie-Skłodowska. 
 
                Magdalena Sztankiewicz 

Kobiety, które zasłynęły na świecie 
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Kinowe hity 2015 
2015 rok w kinie zapowiada się szalenie obiecująco. Nowe życie otrzymają kultowe przeboje sprzed lat: 

„Terminator" i „Gwiezdne Wojny". Na ekranach zagoszczą także wyczekiwane kontynuacje, między 

innymi kolejny film o Jamesie Bondzie „Spectre", druga część „Avengersów", w której   Tony Stark 

zmierzy się ze zbrodniczym planem zniszczenia całej planety, następna cześć  z cyklu „Szybcy i 

wściekli” oraz ostatnia już część filmu „Igrzyska Śmierci”. Duży sukces odniesie zapewne „Plemię ”,  

które  przypomina nieme kino, gdzie motywacje, emocje, pragnienia i cele bohaterów odkrywane są 

poprzez ekspresję oraz kontynuacja „Niezgodnej” czyli „Zbuntowana”, w której Beatrice skonfron-

tuje się z wewnętrznymi demonami i rozpocznie walkę przeciwko ogromnemu sojuszowi, który może 

spowodować rozpad społeczeństwa. Nie zabraknie także bardziej kameralnych, ale równie interesują-

cych produkcji, jak „Makbet” czy murowany walentynkowy sukces frekwencyjny: ekranizacja przepełnio-

nej erotyzmem powieści "Pięćdziesiąt twarzy Greya". 

10 najbardziej wyczekiwanych premier: 

 

„50 twarzy Greya"  - 13 lutego 

„Zbuntowana” -  20 marca 

„Szybcy i wściekli 7" - 10 kwietnia 

„Avengers: Czas Ultrona" -  7 maja 

„Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" - 25 grudnia,  

„Igrzyska Śmierci: Kosogłos część 2” -  18 listopada 

„Spectre ”  -  5 listopada 

„Terminator: Genesis”  - 26 czerwca 

„Plemię” -  29 maja 

„Makbet” - 29 stycznia         Kinga Zabielska 

 

Choć niedawno przywitał nas nowy rok, my już myślami wybiegamy o 
sezon w przód. Oglądamy zdjęcia z pokazów mody i zastanawiamy się, jakie 
trendy będą królować na ulicach w sezonie wiosna/lato 2015. 

Oto 9 trendów, które najczęściej przewijały się w projektach kreatorów mody. Swoje 

miejsce tu znalazły zarówno kolory, jak i modne kroje. Nie zabrakło dobrze znanej, od 

kilku sezonów już modnej mięty: 

 RÓŻ BĘDZIE JEDNYM Z NAJMOCNIEJSZYCH AKCENTÓW PRZYSZŁEGO LATA. ZA-

SZUFLADKOWANY JAKO KOLOR PRZEZNACZONY DLA MAŁYCH DZIEWCZYNEK, 

TERAZ WKRACZA DO MODY DAMSKIEJ. 

 KTÓRY TO JUŻ LETNI SEZON, W KTÓRYM 

TO JEDNYM Z MODNYCH KOLORÓW BĘ-

DZIE MIĘTA? ZDAJE SIĘ, ŻE TEN ODCIEŃ 

NA STAŁE ZAJĄŁ MIEJSCE W ZESTAWIE 

MODNYCH KOLORÓW.  

Moda na wiosna i lato w 2015 
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· Długie, przewiewne i kolorowe  bluzeczki – 
wprost idealne na lato! 

· Głęboki dekolt w literę V. Seksowne  
dekolty, które kończą się w okolicach   

pępka.  

Kombinezon stał się świetną alternatywą dla sukienek maxi. Wszystko wska-
zuje na to, że w przyszłym roku o nim nie zapomnimy! 

Obetnij rękawy swojego płaszcza, 

 a uzyskasz modną kamizelkę. Można ją 

nosić zarówno na bluzce z długim  

rękawem, jak i bez.. 

 SPÓDNICE O NIEBANALNEJ FORMIE, GEOMETRYCZ-

NE, ASYMETRYCZNE, Z ZAKŁADKAMI  - TAKIE WAR-

TO MIEĆ W SWOJEJ SZAFIE W PRZYSZŁYM ROKU. 

 MODNE W TYM SEZONIE SĄ RÓWNIEŻ  

PRZEZROCZYSTE BLUZKI. 

· Cienkie ramiączka przypomniały o sobie w tym roku i będą z nami także w następnym 
sezonie letnim. Cienkie ramiączka dają uczucie lekkości, najlepiej sprawdzają się przy je-
dwabnych bluzkach. Ważne, by nosić do nich samonośny biustonosz.             
          Martyna Zarodkiewicz 
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      Dziś młodym ludziom listy przynoszone do naszych domów przez listonosza 
kojarzą się jedynie  z kolejnym pismem m.in. z Urzędu Skarbowego lub wezwaniem 
do zapłaty zaległych rachunków. Jednak jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz miliony osób 
wyczekiwały na listonosza z niecierpliwością, ponieważ w swojej torbie miał 
ważniejsze i przyjemniejsze dokumenty niż pisma z urzędu. A mianowicie listy od 
przyjaciół, rodziny, ukochanych osób. Listy napisane ręcznie, często pięknie ozdobi-
one. Gdy nie było internetu, a telefony nie były tak rozpowszechnione jak dziś, dla 
wielu ludzi tradycyjne pisma były jedynym sposobem na kontaktowanie się z ważnymi 
dla nich osobami. A w czasach wojny funkcjonowały tylko i wyłącznie listy, które 
doręczali do adresatów specjalni wysłannicy, głównie dzieci. Do dnia dzisiejszego w 
prawie każdym domu wśród pamiątek schowane są stare listy, związane kawałkiem 
sznurka, by się nie pogubiły. Bardzo stare, 
pożółkłe i niekiedy rozmazane lub wyblakłe 
mają niezwykły charakter. Bardzo miło się je 
czyta wspólnie, np. z babcią, która równ-
ocześnie opowiada nam o swojej młodości. 
Niestety, wraz z rozwojem technologii oraz 
coraz łatwiejszym metodom komunikowania 
się z innymi, pisanie listów zanikło. Również 
wysyłanie kartek okolicznościowych i 
widokówek z różnych stron świata nie jest już 
tak popularne. Wszyscy wolą wysłać wiado-
mość na pocztę elektroniczną, wysłać 
najbliższym elektorniczną, animowaną kartkę 

Kolejny mroźny dzień, siedzę, czekam na list... 

· Głęboki dekolt w literę V. Seksowne  
dekolty, które kończą się w okolicach   

pępka.  

TOLERANCJA 
    Wydawać by się mogło, że świat dwudziestego pierwszego wieku będzie światem 
tolerancyjnych ludzi, bez uprzedzeń i pełnych szacunku dla drugiego człowieka. Po-
stęp techniczny i technologiczny jest ogromny. Rozwinęła się informatyka i dziedziny 
jej pokrewne. Jednak cóż z tego, skoro nie możemy tego samego powiedzieć o roz-
woju emocjonalnym człowieka, który nadal jest na tym samym poziomie. Tolerancja 
wcale nie jest rzeczą prostą. Wymaga nieco poświęcenia, akceptacji poglądów, z któ-
rymi się nie zgadzamy, tolerancji dla odmienności wyglądu, zachowania i kultury. Na 
świecie wciąż trwają wojny z powodu nietolerancji innych wyznań czy poglądów poli-
tycznych.  
   Ważne abyśmy mieli świadomość, że każdy z nas ma prawo do wolności słowa, wy-
powiadania poglądów i odmiennych przekonań. Jeśli każdy z nas byłby tolerancyjny, 
to świat na pewno byłby lepszy, nie byłoby wojen, uprzedzeń szczególnie na tle raso-
wym i religijnym. Jeśli będziemy szanować zdanie innych, poglądy, styl ubierania się, 
to oni będą się tak samo zachowywać wobec nas. A tego przecież każdy chce. 
   Żyjąc w dwudziestym pierwszym wieku, musimy się starać o to, aby świat był lep-
szy. Na pewno zapewni nam to większa tolerancja dla wszystkiego, co wydaje nam 
się odmienne. Jeśli coś jest inne, to nie znaczy, że jest gorsze. Właśnie to, że jeste-
śmy inni sprawia, że jesteśmy wyjątkowi że swoimi poglądami, zainteresowaniami i 
stylem życia sprawiamy, że świat staje się kolorowy. Bądźmy więc tolerancyjni wobec 
innych.          Kamila Kania 
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   Najważniejszym elementem zdrowego stylu życia jest odpowiednio zbilansowana 

dieta, która dostarcza  w odpowiednich ilościach nie tylko składników odżywczych (białek, 

tłuszczów i węglowodanów ), ale również błonnika, witamin i soli mineralnych. Dostarczają 

one nie tylko kalorii, ale również budują tkanki, regulują przemianę materii, zapewniają od-

porność organizmu. Witaminy i sole mineralne usuwają wolne rodniki, poprawiają wygląd 

skóry, włosów i paznokci oraz budują kości. Zdrowe odżywianie to także spożywanie 5 po-

siłków w regularnych odstępach czasu (co 3-4 godziny). Przy czym śniadanie należy zjeść 

w ciągu 30 minut od wstania z łóżka, a kolację na 2 godziny przed snem. 

 

  Ważnym elementem zdrowego stylu życia jest odpowiednia ilość snu, podczas którego 

organizm regeneruje się, a mózg odpoczywa. Wiele badań epidemiologicznych wykazało, 

że osoby, które śpią około 6-8godzin na dobę, rzadziej chorują na schorzenia układu krą-

żenia, nerwowego (depresja, nerwica ).Ważna jest także jakość snu. W pomieszczeniu, w 

którym śpimy powinna być temperatura około 21-22 stopni Celsjusza. 

 

 

   Regularne uprawianie ćwiczeń - spacery, jazda na rowerze, rolki, bieganie -

zapobiega gromadzeniu się tkanki tłuszczowej i nadwadze. Podczas ćwiczeń fizycznych 

krew szybciej płynie w naczyniach krwionośnych, dzięki czemu tkanki są lepiej ukrwione 

oraz dotlenione. Ponadto wydzielają hormony szczęścia –endorfiny, serotonina, które po-

prawiają nastrój. 

 

   Stosowanie używek wpływa negatywnie na zdrowie. Podczas palenia papierosów 

Zdrowy styl życia 

na różne okazje lub zdjęcie krajobrazu z kolejnej podróży. A przecież byłoby miło posta-
wić na regale śliczny karnet lub pocztówkę oraz usiąść za parę lat i poczytać, o czym 
pisaliśmy listy i z kim... Jednak tysiące młodych ludzi postanowiło przywrócić ten piękny 
zwyczaj wysyłania listów w XXI wieku, by nie zanikł całkowicie. Czemu się za to zabrali? 
Otóż wysyłanie wiadomości za pośrednictwem wielu popularnych komunikatorów stało się 
już nudne i zbyt popularne. Ludzie szukają czegoś nowego, niekonwencjonalnego, by 
zaskoczyło prawie wszystkich. Aby rozpowszechnić swoje działania osoby, które postan-
owiły tradycyjne listy znów wcielić w życie, załozyły na portalu społecznościowym Face-
book trzy następujące grupy :  
„ Przywróć życie listom! ” ,  „ Piszemy do siebie listy tradycyjne ”, oraz „ Przyjaciele z lis-
tów. - Akcja promująca pisanie listów w XXI wieku:) ”  . Zachęcam do dołączenia do 
powyższych grup, gdzie można zawrzeć bardzo ciekawe znajomości,a jednocześnie 
wesprzeć tą akcję. Aby zapoznać kogoś z jednej z powyższych grup można odpowiedzieć 
na ogłoszenie członków tych zrzeszeń lub samemu napisać ogłoszenie, w którym za-
mieszcza się kilka słów o sobie, aby zachęcić innych do rozpoczęcia korespondencji. Sa-
ma do wszystkich tych grup należę, poznałam wielu fantastycznych ludzi, z którymi od 
dłuższego czasu utrzymuję kontakt. Wiele radości sprawia mi otrzymywanie odpowiedzi 
od moich korespondencyjnych znajomych oraz odpisywanie im. Jeszcze raz zachęcam 
do wzięcia udziału w tej akcji, która sprawia wiele przyjemności oraz dzięki której poszer-
zamy swoje grono znajomych. 
          Justyna Wiśniewska 
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   Dzień Matki, Dzień Babci, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie - to tylko kilka z 

dobrze nam znanych świąt, które są powszechnie obchodzone. W naszym kalenda-

rzu  można jednak doszukać się też innych, mniej popularnych, ale za to, naszym 

zdaniem, godnych, aby zwrócić na nie uwagę.  

3 marca - Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

  To propozycja, która na pewno zwróci uwagę uczniów z klas humanistycznych. Na-

sza propozycja na obchodzenie tego dnia? Książka ulubionego autora, koc, herbata i 

świat naszej wyobraźni. 

14 marca - Dzień Liczby Pi 

Drodzy matematycy - mamy też coś dla was. Czy jest coś doskonalszego od wspo-

mnianej Pi? Jej rozwinięcie jest bogatsze niż rozwinięcie niejednej powieści. 

21 marca - Dzień Wagarowicza 

  Jedno z najpopularniejszych świąt wśród młodzieży. Wśród uczniów obchodzone z 

entuzjazmem. Niestety, nie wszyscy wyczekują na ten dzień z utęsknieniem... 

5 kwietnia –  Dzień Bez Makijażu 

  Przeszukując kalendarz natrafiliśmy na ten oto dzień. Zachęcamy do świętowania 

wszystkie piękne damy uczęszczające do naszego liceum. Dziewczyny, nie wstydźcie 

pokazać światu swoją prawdziwą twarz. 

12 kwietnia - Dzień Czekolady 

  Czekolada... Czy jest coś lepszego? Oczywiście jej dzień nie mógł zostać pominięty 

w naszym zestawieniu. Choć raz będzie można rozkoszować się nią bez wyrzutów 

sumienia. 

7 czerwca - Dzień Chemika 

  Oto nasza propozycja na dzień do świętowania dla kolegów i koleżanek z klas me-

dycznych. Powiemy szczerze, że mamy kilka wybuchowych pomysłów na tematyczne 

spędzenie tego dnia. 

15 lipica - Dzień bez telefonu komórkowego 

  Tak jest drodzy czytelnicy! Prawidłowo przeczytaliście nazwę kolejnego święta. Na-

szym zdaniem jedna z ciekawszych propozycji, warta obchodzenia. Dobry sprawdzian 

dla nas samych, młodzieży nie wyobrażającej sobie życia bez swoich gadżetów. 

Gabriela Jabłońska 

Nietypowe święta 

generowane jest mnóstwo wolnych rodników, które uszkadzają tkanki komórki, przy-

śpieszają proces starzenia się organizmu oraz powodują nowotwory. Z kolei alkohol 

jest bardziej kaloryczny (1 g= 7kcal) od węglowodanów i białek. Picie alkoholu, 

zwłaszcza piwa, sprzyja nadwadze i otyłości.       Aleksandra Chodkowska 
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