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Czy Pani wraz z klasą byliście 
zadowoleni z możliwości 
prowadzenia „otrzęsin”?

Dużo mieliście czasu na 
przygotowanie „otrzęsin”?

Czy Pani klasa angażowała się do 
przygotowań związanych z 
„otrzęsinami”?

Tak szczerze mówiąc to ja nie 
bardzo. Wiadomo było, że trzeba 
będzie włożyć dużo pracy w 
organizację tej imprezy, a na 
początku roku szkolnego uczniowie 
(szczególnie ci z mojej klasy) bywają 
leniwi i po prostu obawiałam się, że 
wszystko spadnie na moje barki. Na 
szczęście moi wychowankowie 
stanęli na wysokości zadania. 
Zresztą oni w przeciwieństwie do 
mnie cieszyli się bardzo na te 
otrzęsiny, w końcu dla nich to miał 
być dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

Około dwóch tygodni (nie licząc 
całego poprzedniego roku 
szkolnego).

Tak, szczególnie dziewczyny - one 
były autorkami większości 
konkurencji i ogólnie przebiegu 
imprezy. Chłopcy zajęli się sprawami 
porządkowymi.
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Wywiad z p. Zabłocką  - wychowawczynią klasy 2A

Czy wystąpił jakiś problem w czasie 
przygotowań?

Ciężko było wymyślić konkurencje?

Czy było jakieś ograniczenie co do 
ilości konkurencji?

Kto ustalał termin odbycia się 
otrzęsin?

Co doprowadziło Pani klasę rok 
temu do zwycięstwa?

Mmm, niech pomyślę… Tak zanim 
dotarliśmy na Szeligi byłam 
przekonana, że otrzęsiny odbędą się 
w świetlicy (jakimś pomieszczeniu 
zamkniętym). Na miejscu okazało 
się, że impreza odbędzie się na 
zewnątrz wtedy okazało się, że 
brakuje nam nagłośnienia.

Nie, nie było to zbyt trudne, trzeba 
po prostu wiedzieć gdzie szukać.

Nie tyle ograniczona była ilość 
konkurencji, ile po prostu określono 
czas trwania konkurencji. 
Przygotowaliśmy więcej konkurencji 
niż udało nam się przeprowadzić.

Panie dyrektor Litman i 
Kupidłowska.

Myślę, że współpraca, wiara i 
talenty takie jak np.. 
M.Miklaszewski.
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Jaka była największa i najmniejsza 
ilość punktów do uzyskania za 
konkurencje?

Czy otrzęsiny Klas pierwszych 
odbyły się tak jak były 
zaplanowane?

Każdy juror mógł przyznać od 1 do 
10 pkt. za każdą z konkurencji.

Tak, jak już wcześniej 
wspomniałam, nie wszystkie 
konkurencje zostały 
przeprowadzone i myślę, że ognisko 
spłonęło zbyt szybko.

Mity naukowe

Picie kawy przyśpiesza 
metabolizm, więc pomoże mi 
zrzucić zbędne kilogramy.

Kofeina zawarta w kawie 
rzeczywiście zwiększa metabolizm, 
ale bardzo nieznacznie i niestety nie 
ma większego wpływu na to, jaką 
ilość tłuszczu spalisz. Kawa 
natomiast bardzo pozytywnie 
wpływa na żółty kolor zębów i 
zwiększa zapotrzebowanie na środki 
wybielające. 
Najlepszy sposób na zrzucenie 
wagi to drastyczne obcięcie 
węglowodanów.

Taka bezwęglowodanowa dieta 
faktycznie działa, ale na krótką 
metę. Trudno jest później utrzymać  
wagę. Rezygnacja z jakiejś grupy 
produktów to najprostsza droga do 
efektu jojo. Po powrocie do 
normalnej diety przybędzie 
kilogramów, a niestety niemożliwe 
jest odstawić węglowodany na 
stałe, jeśli chce się przeżyć, gdyż 
węglowodany to cukry, a tych 
potrzebujemy do prawidłowego 
funkcjonowania. Chyba uczycie się 
tu biologii. 

Śliwki są tuczące i powinno się ich 
unikać.

Owszem, śliwki są kaloryczne, 
natomiast dla żartu jednocześnie 
bogate w błonnik, przez co 
ułatwiają spalanie tłuszczu. W 100 
gramach suszonych śliwek znajduje 
się niecały gram tłuszczu i 10 gram 
błonnika, ważnego dla 
prawidłowego funkcjonowania jelit. 
Znany z medycyny ludowej sposób 
na problemy z trawieniem to 
spożywanie trzech suszonych śliwek 
każdego dnia. Jest to bardzo 
skuteczna metoda, dzięki której 
uregulujemy pracę naszego 
przewodu pokarmowego. 
Ziemniaki są tuczące i powinno się 
ich unikać.

Mity związane z dietą
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brew powszechnej opinii, ziemniaki 
nie są bezwartościowym dodatkiem 
do kotletów, którym można łatwo 
zapełnić żołądek. W rzeczywistości 
100 g (dwie bulwy średniej 
wielkości) zawiera 60-70 kcal, czyli 
mniej niż banany czy fasolka 
szparagowa. Znacznie bardziej 
kaloryczne i ciężkostrawne jest to, z 
czym jadamy ziemniaki 
(panierowany w bułce kotlet 
schabowy lub tłusty, zaprawiany 
mąką sos). Bulwy ziemniaka są 
cennym źródłem skrobi. To 
węglowodan złożony, który w 
organizmie człowieka powoli i 
równomiernie rozkłada się na 
glukozę, czyli paliwo potrzebne do 
pracy wszystkich jego komórek. 
Dzięki temu mamy zapewnione 
źródło energii i przez długi czas 
czujemy się syci. Ponadto faktycznie 
gotowane ziemniaki są 
lekkostrawne, dzięki sporym 
ilościom błonnika i pomagają przy 
zaparciach, kłopotach z trawieniem 
i biegunkach. Przynoszą również 
ulgę cierpiącym na zgagę - 
oczywiście pod warunkiem, że nie 
podsmażymy ich na tłuszczu (w 
związku z tym powyższy podpunkt 
nie bierze pod uwagę chipsów, 
frytek i tym podobnych tworów).

Białko jest najważniejszym 
źródłem energii przy uprawianiu 
sportu.

Organizm ma duże 
zapotrzebowanie na energię. Białko 
wykorzystywane jest jako źródło 
energii jedynie wówczas, gdy 
zaopatrzenie w tłuszcze i 
węglowodany jest za małe. Dlatego 
wegetarianie mogą pozostać 
wegetarianami i dalej uprawiać 
sporty, nie jedząc więcej roślin 
strączkowych, niż zwykle. 

Mleko jest tłuste i na diecie 
powinno się go unikać.

Tak, niektóre mleka są tłuste, 
można zobaczyć w jakim stopniu, 
czytając kartonik. Natomiast 
obalony już dawno został mit 
mówiący o szkodliwości mleka przy 
diecie odchudzającej. Mleko w 
rzeczywistości, a nie mistycyzmie, 
wspomaga trawienie. 

Ryba jest dobra na wszystko.

Trzeba jednak pamiętać, iż często 
„co do wszystkiego, to do niczego”. 
Głośno zrobiło się o rybie, gdyż 
ostatnie połowy są spore, a 
sprzedaż niewielka. Ryba 
oczywiście, jest zdrowa, ale nie 
bardziej niż kiedyś, i w sumie nie 
jest lepiej wyposażona w składniki, 
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od niezwykle bogatej cebuli, której 
jakoś się tak nie docenia. 

Można odchudzić poszczególne 
partie ciała przez odpowiednie 
ćwiczenia.

Podczas gdy mięśnie 
poszczególnych części ciała (np. 
brzucha czy ud) mogą zmniejszać 
się lub zwiększać w miarę jak 
ćwiczysz, tłuszcz nie ulegnie 
spaleniu akurat w tych wybranych 
miejscach. Organizm spala tłuszcz z 
genetycznie zaprogramowanych 
miejsc, a nie z tych, które akurat 
ćwiczysz. 

Więc ćwiczenia wcale nie 
pomagają w odchudzaniu.

Pomagają. Ćwicząc błyskawicznie 
się nie odchudzisz, ale na pewno 
pobudzisz swój organizm i 
przyspieszysz metabolizm. Po 
godzinie ćwiczeń resztę dnia lepiej 
trawisz. 

Świeże warzywa są zawsze 
zdrowsze niż mrożone.

Niekoniecznie. Zdrowsze są, o ile 
szybko trafią na nasz stół. Czasami 
jednak odbywają długą drogę od 
producenta do konsumenta i aby 
dotarły do niego w odpowiedniej 
formie traktuje się je chemikaliami 
zapobiegającymi psuciu. W takich 

przypadkach lepiej wybrać 
mrożonki, które zazwyczaj mrożone 
są szybko po zbiorze. 

Surowe warzywa (surówki) są 
zawsze lepsze od gotowanych.

Jest to prawdziwe jeśli przed 
przyrządzeniem warzyw moczysz je 
długo w wodzie lub gotujesz je za 
długo. Jednak zdrowe gotowanie 
(na parze) sprawia, że warzywa są 
łatwiejsze do strawienia, nie tracąc 
wartości odżywczych. 

Orzechy i suszone owoce są 
doskonałymi zdrowymi 
przekąskami dla dbających o swoją 
wagę.

Orzechy i suszone owoce są 
wprawdzie bogate w błonnik, ale 
mają także mnóstwo kalorii. 
Odparowanie wody z owoców w 
trakcie suszenia sprawia, że są one 
wysoko skoncentrowanym źródłem 
cukru. Orzechy z kolei to bogate 
źródło tłuszczu. Ponieważ 
podjadanie zarówno orzechów jak i 
suszonych owoców wciąga, osoby 
mające problemy z wagą powinny 
unikać takich przekąsek. 

Żeby stracić na wadze, muszę 
przejść na dietę.

Bzdury. Jak chcesz stracić na wadze, 
to kup ją za 60 zł, a sprzedaj za 10. 
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A tak poważnie, wystarczy, że 
czasem (np. dwa razy w tygodniu) 
wrócisz do domu na drugi koniec 
miasta spacerem, porozciągasz się 
co rano, będziesz pić przynajmniej 2 
litry wody dziennie, jeść wtedy, gdy 
jesteś głodny, przestawał jeść, gdy 
się najesz, kończył jeść najpóźniej 3 
godziny przed snem i równoważył 
wszystkie składniki. 

UWAGA: Cukierek to nie składnik, a 
produkt. Składnik to cukier. (; 

strona 6 Green Times

Tu byliśmy...
Wycieczka do Olsztyna

16 września 2009

Salon Maturzystów

Dnia 16 września 2009 roku 
uczniowie klas trzecich liceum 
wzięli udział w Olsztyńskim Salonie 
Maturzystów zorganizowanym 
przez czasopismo Perspektywy oraz 
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski. 
Młodzież miała możliwość 
zapoznania się z ofertą edukacyjną 
szkół wyższych i policealnych z 
naszego regionu. Ciekawym 
przeżyciem był zapewne także 
udział w uroczystej inauguracji 
Salonu. Można było na żywo 
zobaczyć i posłuchać między innymi 
wiceministra edukacji narodowej 
pana Zbigniewa Włodkowskiego i 

dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej pana Krzysztofa 
Konarzewskiego. Ważnym 
elementem spotkania w Centrum 
Konferencyjnym Uniwersytetu 
Warmińsko – Mazurskiego był 
wykład pani Agaty Siwik, eksperta 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Łomży z zakresu matematyki, 
która starała się przekonać 
tegorocznych maturzystów, że nie 
taki diabeł straszny jak go malują i 
matura z matematyki wcale nie jest 
taka trudna. Ale to się okaże w 
maju…

Sala wykładowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie
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remontowane. Można jednak było 
sfotografować się w towarzystwie 
stojącego na krakowskim Rynku 
Adama Mickiewicza.
W czwartek 08.10.2009 r., zgodnie z 
harmonogramem wycieczki, odbyła 
się msza święta w Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach w Zakopanem, a 
następnie wszyscy pod opieką 
bardzo sympatycznej pani 
przewodnik przespacerowali się 
trasą po Dolinie Kościeliskiej. 
Dodatkową atrakcją wyjścia w góry 
była wizyta w Jaskini Mroźnej, w 
której naprawdę było zimno. Po 
południu uczniowie mogli zrobić 
zakupy na straganach na słynnych 
Krupówkach albo, co udało się 
nielicznym, sfotografować się z 
Adamem Małyszem pod Wielką 
Krokwią.
Piątek 09.10.2009 r. rozpoczął się 
od wizyty w Sanktuarium Pasyjno – 
Maryjnym w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, do którego tak 
często pielgrzymował papież Jan 
Paweł II. Wędrując szlakiem 
papieskim, maturzyści odwiedzili 
także Wadowice, a w nich dom 
rodzinny Karola Wojtyły i Papieską 
Bazylikę pw. Ofiarowania 

Pielgrzymka maturzystów  na Jasną Górę

W dniach 06.10 – 10.10.2009 r. 
maturzyści uczestniczyli w corocznej 
pielgrzymce na Jasną Górę. 
Tradycyjnie już uczniowie naszej 
szkoły zwiedzili ponadto Kraków, 
Zakopane, Kalwarię Zebrzydowską, 
Wadowice i Oświęcim.
Po całonocnej podróży na południe 
Polski w środę 07.10.2009 r. 
maturzyści odwiedzili Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w 
Łagiewnikach, a następnie zwiedzili 
Wawel i Starówkę ze słynnymi 
Sukiennicami, które niestety są 
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Wadowice

6-10 października 2009
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Najświętszej Maryi Panny. Nie 
zabrakło oczywiści słynnych 
papieskich kremówek, które trzeba 
było zjeść przed wejściem do 
autokarów.
Kolejnym przystankiem na drodze 
do Częstochowy był Oświęcim, a 
właściwie Miejsce Pamięci i 
Muzeum Auschwitz – Birkenau.
Końcowym etapem piątkowej 
podróży była Jasna Góra, gdzie 
maturzyści uczestniczyli w Apelu 
Jasnogórskim, Drodze Krzyżowej na 
wałach oraz uroczystej Eucharystii 
odprawianej specjalnie w ich 
intencji.
Zmęczeni trudami podróży wszyscy 
wrócili do domu w sobotę 
10.10.2009 r.
Opiekę nad uczniami sprawowali: p. 
Teresa Cywka, p. Małgorzata A. 
Kosieradzka, p. Teresa G. 
Gorajewska. p. Arkadiusz 
Bobrowski, p. Zygmunt Sikorski i ks. 
Sławomir Cimochowski. Całość 
zorganizowała p. Teresa Cywka, 
której należą się szczególne słowa 
uznania i podziękowania.
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Wycieczka do Warszawy

1 października 2009

Dnia 1 października 2009 uczniowie 
klas II i I LO wzięli udział w 
warsztatach kulturowo-językowych 
pt. “Scotland Today”, które odbyły 
się w Warszawie. 
Na warsztacie uczyliśmy się 
tradycyjnych tańców szkockich. 
Naszym nauczycielem był rodowity 
Szkot, ubrany w tradycyjny kilt. Po 
warsztacie udaliśmy się do Muzeum 
na Pawiaku, a następnie do 
Muzeum Techniki. Więcej nie udało 
się nam zobaczyć z powodu 
paskudnej pogody.
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Kraków, Łagiewniki
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Kraków

Kraków, idziemy do Katedry Zakopane, Krzeptówki
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

Kraków, schronisko
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Kochał czytać książki, jak 
zresztą łatwo można się już 
domyślić. Czytał je całymi dniami, 
mógł sobie na to pozwolić, gdyż na 
tym polegała jego praca, był 
krytykiem literatury, w dodatku tak 
wykwintnym, że płacono mu za to 
przyzwoite pieniądze. Pisarze sami 
nosili mu swoje wypociny, aby 
usłyszeć kojące bluzgi i drwiny, 
które, jak twierdzili, pomagały im 
pisać lepiej. 

Według Edwarda cała 
mądrość została zamknięta w 
księgach, w związku z czym głupota 
pozostała na wolności. Dlatego 
kochał je czytać i krytykował je. 
Zwyczajnie ich nie lubił – nie lubił 
ich za to, że nikt mądry ich nie 
czytał. Nie lubił ich, bo inteligentni 
zamykali w nich swoją wiedzę i 
przemijali, a głupi drukowali je w 
pięciu wydaniach i zarabiali na tym 
pieniądze. Nie lubił książek za to, iż 
były jedyną silną granicą między tak 
podobnymi do siebie głupotą i 
mądrością. Człowiek czytając książki 
czuł się głupi, gdyż słowo pisane 
zawsze brzmi inteligentniej, 
albowiem zwykle używa bardziej 
wybitnego słownictwa i przyćmiewa 
linearny versus konfiguracyjny tok 
myślowy przeciętnej jednostki 
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FILOZOFIA O KSIĄŻKOWYM DZIADZIE

O kim wam opowiem? O 
człowieku, którego pamięć na 
krótką chwilę pozostanie w naszych 
sercach i przez parę dni będziemy 
go kochać, podziwiać oraz 
próbować iść jego śladami. 

Edward Bącki zawsze był 
samotnikiem, pochodził z rodziny 
wielodzietnej. Nienawidził kotów, w 
domu rodzinnym miał dwanaście. 
Nigdy nie mógł zapamiętać ich 
imion, nazywały się według znaków 
szczególnych. 

Bącki nigdy nie był 
przeciętnym człowiekiem. Chodził 
późno spać, a rano zaspany 
przeglądał się w patelni, czesał 
widelcem i mył zęby szczotką do 
butelek. Mieszkał w kuchni. Nie 
podejmował takiej decyzji, po 
prostu tylko tam było miejsce. Miał 
pod stołem ułożony materac i na 
nim co noc  odchodził do krainy 
Morfeusza. W jego dwupokojowym 
mieszkaniu dwa pokoje zajmowały 
regały z książkami. 

Interesował się kosmosem. 
Czasem zagłębiał się bliżej w teorie 
spiskowe, gdyż uważał, że lepiej 
uwierzyć w to co NASA ukrywa, niż 
w to co oficjalnie publikuje, bowiem 
nie ma wtedy dowodów, które 
można by podważyć. 

opowiadanie
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studenta, Adama Mackiewicza, 
który olewał sobie zajęcia, bo 
rodzice załatwiali mu wszystko 
prostszą metodą i zapewnili już 
dawno dostatnią przyszłość 
niekoniecznie zgodną z aspiracjami 
swojego syna. Edwarda inspirowały 
osoby bezmyślne, więc zaczepił go: 
„Wiem, że masz wszystko w tyle, ale 
logicznie rzecz biorąc, powinieneś 
dbać o swój tyłek, bo bez niego nie 
będziesz miał w czym tego 
wszystkiego targać.” 

Gdy Bącki stał się już 
pełnoprawnym dziadygą na 
emeryturze i korzystał z komunikacji 
miejskiej na zniżce pomyślał, że 
pora umierać. Wyszedł więc na ulicę 
i czekał, aż coś go potrąci. Pierwszy 
samochód od razu zatrzymał się i 
zaczął trąbić. Ponieważ jednak Bącki 
nie reagował, z pojazdu wysiadła 
kobieta, jedyna pasażerka i 
kierowca, podeszła do niego 
poczym grzecznie zapytała, czy 
może mu pomóc. 

„Tak, kobieto, wróć do 
samochodu i naciśnij gaz do oporu” 
– odparł. Wtedy jednak spojrzał jej 
w oczy i wydały mu się dziwnie 
znajome… „Jesteś córką 
Mackiewicza?” Istotnie, okazało się, 
iż Mackiewicz nie podporządkował 
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ludzkiej, która na co dzień używa 
tylko kilku prostych słów na zmianę. 

Kiedyś, na studiach, rozbawiło 
Edwarda, gdy jeden profesor na 
wykładzie pokłócił się ze studentem 
o obiektywizm. Profesor obwieścił, 
mając się za istotę wyższą: 
„Absolutna obiektywność nie 
istnieje, chyba, że w absolucie”. 
Zdanie to wyraźnie świadczyło o 
złudzeniu mężczyzny co do swojej 
nieomylności i wyższości 
intelektualnej. 

Bącki zaczął się wtedy głośno 
śmiać, prawdopodobnie po raz 
drugi w życiu, jeśli liczyć jeszcze 
pierwsze chwile po narodzeniu, po 
czym przez śmiech wycedził: „Masło 
roślinne nie istnieje, chyba, że w 
maśle”. 

Profesor wykazał się na tych 
zajęciach wysokim stopniem 
niepojętności, pytając tępo: „Coo?” 

Edward uważał za głupie, gdy 
profesorowie na wykładach 
omawiali warunki oczywiste, 
niewymagające omawiania ani 
udowadniania. Dlatego skończył 
studia wcześniej, na własną prośbę 
pisząc wszystkie egzaminy w 
jednym dniu. 

Wychodząc z uczelni po raz 
ostatni, mijał przy drzwiach jednego 
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HOROSKOP

Baran 21.III - 20.IV

Byk 21.IV - 21.V

Bliźnięta 22.V - 20.VI

Barany to osoby bystre i 
bardzo ambitne. To 
typowi „przywódcy 
klasowi”. Wszędzie jest 
ich pełno, swoich 
poglądów bronią 

uparcie. Jeśli polubią przedmiot i 
nauczyciela, potrafią przyłożyć się 
do nauki. Barany są zwykle 
wszechstronnie uzdolnione, 
pomysłowe, mają zdolności 
językowe. 

Byki są spokojne, 
zdyscyplinowane, pilne. 
Nigdy nie słychać ich w 
klasie, nie lubią zgłaszać 

się do odpowiedzi. Mają dobrą 
pamięć, są pracowite, chociaż nie 
uczą się więcej niż muszą. Są 
często uzdolnione artystycznie, 
mają też zdolności do 
przedmiotów ścisłych. Zwykle są 
lubiane, mają dużo kolegów, ale są 
pamiętliwe i nie zapominają 
urazów.

 

Bliźnięta szybko się 
uczą, są ciekawskie, 
bystre i inteligentne. 
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się rodzicom i szczęśliwie umarł na 
zawał w wieku podeszłym. 

Po ślubie z pisarką, Joanną 
Mackiewicz, ta postanowiła napisać 
jego biografię. Gdy to zrobiła, Bącki 
skoczył z wieżowca i umarł w locie. 
Zmusiło ją to do dopisania jeszcze 
jednego rozdziału i książka Joanny 
Mackiewicz Bąckiej sprzedała się w 
milionach egzemplarzy na całym 
świecie. Edward Bącki został 
zamknięty w książce. Zgodził się na 
to i ostatecznie pozostało po nim 
tylko słowo, które ciałem kiedyś 
było, co mieszkało między nami. 
Następnym bestsellerem był Harry 
Ploter. 

Przepis na sałatkę 
w pomarańczowych 

miseczkach - cd ze str 15

mieszaniną każdą połówkę 
pomarańczy. Dekorujemy oliwką. 
Pycha!
Za przygotowanie i spożycie nie 
bierzemy odpowiedzialności.
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Panna 23.VIII - 22.IX 

Waga 23.IX - 23.X 

Skorpion 24.X - 21.XI

Panny są zdolne, inteligentne, 
szybko się uczą. Ich wrodzona 
nieśmiałość, spokojna natura 

sprawiają, że w szkole 
nie czują się najlepiej. 
Panny są 
samotnikami, nie 
zależy im na dużej 
ilości znajomych. 

Wobec zaufanych przyjaciół są 
lojalne i wierne. Z uporem bronią 
swoich poglądów. Potrafią 
przekonać innych do swoich racji. 
Mają zmysł praktyczny. 

Wagi są miłe, otwarte na ludzi. 
Łatwo nawiązują 
kontakty, mają dużo 
szkolnych kolegów, są 
uczynne i otwarte, 
świetnie nadają się do 
pracy grupowej. 

Bywają uparte, mają oryginalne 
poczucie humoru. Trudno je 
przekonać do zmiany zdania. 

 

Skorpiony kierują się w 
życiu emocjami, 
interesuje je wiele 
dziedzin nauki. Bystre i 
inteligentne, łatwo się 
uczą, z łatwością zdają 
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Interesują je bardzo różnorodne 
dziedziny nauki. Są gadatliwe, 
zadają zwykle mnóstwo pytań. Mają 
bardzo dobrą pamięć, zdolności 
artystyczne, talent aktorski. Są 
bardzo pomysłowe, mają duże 
poczucie humoru, potrafią 
rozweselić całą klasę. 

Raki mają dużą 
wyobraźnię, dobrą 
pamięć, szybko się uczą. 
Podczas nauki 

wykorzystują swoją intuicję, 
spostrzegawczość. Raki są 
tajemnicze, zwykle chodzą 
własnymi drogami. Wobec 
zaufanych przyjaciół są bardzo 
uczynne, koleżeńskie. Mają talenty 
artystyczne.

Lwy są bardzo ambitne, 
żądne władzy i sukcesów. 
Lubią poznawać nowych 
ludzi, są dobrymi 
kolegami, potrafią się 

dzielić, pomagać słabszym. Zwykle 
bardzo zdolne, szybko zdobywają 
wiedzę. Mają zdolności aktorskie, 
potrafią rozśmieszyć nauczycieli i 
kolegów. 

Rak 21.VI - 22.VII 

Lew 23.VII - 22.VIII 
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Wodnik 20.I - 18.II 

Ryby 19.II - 20.III 

Wodniki to istoty niezwykle 
energiczne, żywiołowe, oryginalny i 
pomysłowy. Lubią dyskutować, 
spierać się, popisywać oryginalnymi 
poglądami. Lubią przebywać wśród 
ludzi, w szkole znajdują wielu 

znajomych, czasem 
także wrogów. Nie 
unikają konfliktów, a 
swojego zdania 
bronią do upadłego. 

Zdolne i pracowite, bystre, lubiane 
przez kolegów. Często mają 
zdolności artystyczne, grają na 

instrumentach, 
śpiewają, tańczą. Jeśli 
szkolny przedmiot je 
nudzi, to za nic nie 

będą chciały się go uczyć. Mają 
wielu znajomych, można na nich 
polegać. Zwykle mają swoje zdanie 
na każdy temat i uparcie go bronią. 
Nie lubią być w centrum 
zainteresowania, unikają imprez 
klasowych, żyją we własnym 
świecie.
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egzaminy. Skorpiony to osoby 
obdarzone wyobraźnią, pomysłowe, 
ambitne i dociekliwe. Zwykle mają 
wielu znajomych, chociaż z natury 
są samotnikami. Nielicznych 
przyjaciół dobierają sobie długo i 
pozostają im wierne przez lata. 

 

Strzelce szybko się uczą, mają dobrą 
pamięć. Mają dużo znajomych, 

lubią dyskutować na 
wszystkie tematy. 
Zwykle są lubiane 
przez nauczycieli, brak 

systematyczności w nauce i 
pracowitości zastępują elokwencją i 
umiejętnością robienia dobrego 
wrażenia. Lubią rywalizację. 

Koziorożce są zdolne, bystre, łatwo 
się uczą, szybko 
zapamiętują 
wiadomości. Do szkoły 
chodzą z poczucia 
obowiązku i niezbyt za 

nią przepadają. Zwykle jednak 
szybko ujawniają się ich zdolności, 
jak również pracowitość i pilność. 
Dlatego zwykle są lubiane przez 
nauczycieli. Mają wielu kolegów, 
przyjaciół dobierają sobie ostrożnie. 

Strzelec 22.XI - 21.XII

Koziorożec 22.XII - 19.I 
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SKŁADNIKI
1 puszka tuńczyka w sosie własnym
1 puszka kukurydzy
1 torebka ryżu
1 czerwona cebula
sok z 1/2 cytryna
4 pomarańcze
1 łyżka posiekanej natki
8 czarnych oliwek do dekoracji
sól, pieprz
SOS
5 łyżek majonezu
3 łyżki jogurtu naturalnego,
1 łyżeczka oregano,
sól,pieprz

WYKONANIE:
Ryż gotujemy na sypko w osolonej 
wodzie. Studzimy kroimy na pół, 
wyjmujemy miąższ, bardzo 
ostrożnie, żeby nie przeciąć skórki 
(pomoże w tym łyżka). Wnętrze 
skórki także parzymy i obieramy z 
błonek. Miąższ kroimy na malutkie 
kawałeczki. Cebulę drobniutko 
siekamy. Do miski wrzucamy ryż, 
pomarańczowy miąższ, cebulę, 
kukurydzę, natkę, sok z cytryny oraz 
odsączonego tuńczyka. Mieszamy 
składniki sosu i dokładnie łączymy 
go z sałatką. Napełniamy 

Przepis na sałatkę w pomarańczowych miseczkach
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WIERSZE

W poszukiwaniu swojego miejsca

W poszukiwaniu
swojego miejsca,
gdzie byłoby się kimś potrzebnym,
nikomu nie zawadzającym,
kawałkiem całości.

Wiele osób szuka swojego miejsca,
nie zauważając,
że to poszukiwanie
jest tylko urojeniem.
Bo nasze miejsce,
jest tam gdzie my.

W poszukiwaniu zrozumienia

Gdzie powinnam zacząć,
Nie mogąc wyrazić
Jak naprawdę się czuję?
Część mnie chce się wyzwolić,
lecz nikt nie chce wysłuchać
tego co mam do powiedzenia.
Choć czuję głód i potrzebę
przekazania swoich myśli,
jestem bezradna.
Bo wszystkie te słowa nie mają 
sensu,
jeśli nikt nie przyjmie ich do 
świadomości.

(dokończenie na str. 12)
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