
Witajcie! 

 

 

Przed Wami kolejny numer 

naszego biuletynu Amigo.  

Bo każdy jest ważny! 

Przeczytacie w nim między 

innymi recenzję przedsta-

wienia „Opowieść Wigilij-

na”, zobaczycie, co działo 

się na Studniówce.  

 

 

Dodatkowo, znajdziecie 

informacje o zwycięzcach  

konkursu chemicznego 

oraz zobaczycie, co wy-

darzyło się na zajęciach 

technicznych.  

 

Zapraszamy  

do lektury! 

Cytat numeru 

W drodze do szczęścia nie napotkasz żad-

nych przeszkód, prócz tych, które sam 

wzniesiesz w myślach i w wyobraźni. 

– Joseph Murphy 

2018, marzec 
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W tym numerze: 

Amigo. Bo każdy jest ważny! 

 



 

      ,,Dobro i zło muszą 

istnieć obok siebie, a 

człowiek powinien po-

dejmować decyzje".  

 Według mnie, to 

twierdzenie jak najbardziej 

ma sens. W naszym życiu 

wielokrotnie pojawia się do-

bro i zło, w różnych sytu-

acjach, a nawet decyzjach 

podejmowanych przez nas. 

Zamierzam udowodnić, że 

to twierdzenie jest słuszne.                                                                                                                                                 

Po pierwsze, zadajmy sobie 

pytanie, skąd się wzięło do-

bro i zło, i jak się ze sobą po-

łączyły. Dobro często się bie-

rze z sytuacji, kiedy się poja-

wia miłość do rodziny, dru-

giego człowieka, szczodrość 

lub mądrość. Natomiast zło 

pochodzi od nienawiści, nie-

szczerości lub cudzołóstwa. 

Warto podać przykład znanej 

wszystkim ludziom historii 

Adama i Ewy z Biblii. Zostali 

oni stworzeni przez Boga w 

miłości, mądrości i szczerości. 

Dostali nawet dar w postaci ży-

cia w ogrodzie Eden. Lecz było 

też zło, które pojawiło się jako 

diabeł. Adam i Ewa wykazali 

się brakiem zaufania do Boga i 

głupotą. Poddali się pokusie 

diabła i zjedli jabłko z zakaza-

nego drzewa przez Boga. Przez 

to połączyli dobro ze złem, któ-

re jest aż do dziś.                                                                                                                                                                  

         Po drugie, warto też za-

uważyć, że główną rzeczą, któ-

ra może powodować dobro i 

zło, są decyzje podejmowane 

przykładem, jakie skutki 

przynoszą podejmowane złe 

decyzje. Utwór jest o miło-

ści, którą piosenkarka po-

rzuciła i teraz tego żałuje. 

Śpiewa do swojego byłego 

chłopaka, aby do niej wrócił.                                                                                                                                                                           

Myślę, że udowodniłem 

prawidłowość tego twier-

dzenia, które podałem na 

         Warto zwrócić uwagę, 

jaka to jest decyzja, gdyż jej 

skutki mogą być inne, na 

przykład poczucie wstydu, 

niepewności lub zakocha-

nia. Decyzje kształtują rów-

nież to, kim będziemy w 

przyszłości. Piosenka brytyj-

skiej piosenkarki Adele 

"Hello" może być idealnym 

początku roz-

prawki. Sądzę, 

że moja praca 

przyda się ko-

muś, w jego 

życiu i sposo-

bie podejmo-

wania decyzji, 

które sprowa-

dzą na dobrą drogę. 
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Krzysztof Boniecki, III G 

Amigo. Bo każdy jest ważny! 

był na wojnie. Miała wybór  

i podjęła akurat ten zły. Za-

miast tego mogła wyznać mu 

prawdę i przeprosić go za 

swój błąd. Była to jej decyzja, 

która spowodowała, że 

umarła z nieczystym sumie-

niem.    

                                                                                                                              

       Po trzecie, jakie dokładnie 

konsekwencje się pojawiają z 

wyniku podjętych decyzji? To 

zależy też od wyboru. Jeśli był 

dobrym, z pewnością będziemy 

odczuwać radość, satysfakcję, 

naszą wartość, a przede wszyst-

kim to, że warto było podjąć taką 

decyzję. W przypadku złego wy-

boru, czujemy skruchę, smutek , 

a co najgorsze wyrzuty sumienia 

aż do końca życia.  

przez nas. Nie unikniemy ich, 

będą się pojawiać w naszym 

życiu aż do śmierci. Pociągają 

za sobą konsekwencje, które 

mogą być dobre lub złe. 

Wszystko zależy od nas, jak 

będziemy chcieli żyć. W koń-

cu każdy człowiek ma wolną 

wolę. Doskonałym przykła-

dem może być ballada Ada-

ma Mickiewicza pt. ,,Lilije". 

Występuje w niej kobieta, 

która zabiła swojego męża, 

bo nie chciała, aby wyszło na 

jaw, że go zdradzała, kiedy 

Adama i Ewy stworzeni przez 

Boga w miłości, mądrości i 

szczerości dostali dar w postaci 

życia w ogrodzie Eden.  

Dobro i zło... 



2018, marzec 

Recenzja przedstawie-

nia „Opowieść wigilijna” 

8 stycznia 2018 roku na 

scenie IMPART-u przy ulicy 

Mazowieckiej we Wrocławiu 

odbyło się przedstawienie pod 

tytułem „Opowieść Wigilijna”. 

Adaptację, reżyserię i sceno-

grafię przygotował Bogdan 

Kokotek. Aktorzy grali według 

tekstu w tłumaczeniu Anity 

Zachory. Kostiumy dla akto-

rów przygotowała Agata Koko-

tek, a muzykę napisał Zbi-

gniew Siwek. 

Na tym przedstawieniu 

nikt się nie nudził. Zawsze 

działo się coś ciekawego. Naj-

lepiej grał swoją rolę Mariusz 

Osmelak, który przedstawiał 

Scrooge’a. Najbardziej wzru-

szająca była końcowa scena, 

gdy Scroog się nawrócił. Ze 

złego człowiek przemienił się 

w dobrego, który pomaga lu-

dziom. Tak naprawdę wszyscy 

aktorzy byli wspaniali. Bardzo 

ciekawe grał Marcin Kaleta, bo 

wcielił się w trzy postacie mło-

dego  Scrooge’a sprzedawcę   i 

Publiczność, głównie młodzież 

szkolna, oglądała je z zaintere-

sowaniem. Nikt się nie nudził.    

 Dobrze by było, żeby 

każdego roku młodzież mogła 

zobaczyć taki spektakl z okazji 

Bożego Narodzenia. 

 

Natalia Rogala, III G 

duchy miały białą twarz i białe 

ubranie.  

W ogóle scenografia 

była bardzo ciekawa. Wystar-

czyło, że przekręciły się domy 

i już była zmiana np. z miasta 

robił się pokój. Bardzo ładny 

był efekt śniegu. Klimat był 

przyjemny. Aktorzy mieli ko-

stiumy z XIX wieku, z epoki, 

którą opisał Karol Dickens. 

To było bardzo dobre 

przedstawienie. W trakcie całe-

go spektaklu wszyscy razem 

śpiewali piękne kolędy,      

chłopiec grał na akordeonie. 

pana. Ładnie była przedstawio-

na miłość między młodym 

Scrooge’m a Bellą. Trzy duchy 

- Dawnych, Obecnych i Przy-

szłych Świąt przychodziły i 

tworzyły coraz większe napię-

cie. Duch Przyszłych Świąt 

miał ogromne pazury i czarne 

ubranie. Był bez twarzy. Inne 
Najbardziej wzruszająca była 

końcowa scena, gdy Scrooge się 

nawrócił. Ze złego człowiek 

przemienił się w dobrego... 
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Gdzie wielka rządzi pycha albo wielkie pieniądze, 
tam łatwo powstaje urojenie, że uważa się swoją za-

chciankę za mądrość.  (Jeremias Gotthelf) 



W grudniu 2017 odbył się XI 

Świąteczny Konkurs Che-

miczny.  Jak co roku konkurs 

cieszył się dużą popularnością . 

Do udziału byli zaproszeni za-

równo uczniowie wszystkich 

klas  i nauczyciele Szkoły. 

Ostatecznie w wymaganym 

terminie prace dostarczyło   

siedemdziesięcioro  uczniów i 

dwóch nauczycieli.   

Głównym założeniem przy roz-

wiązywaniu zadań była praca 

własna jako poszukiwacza in-

formacji  i  wyjaśnień na posta-

wione pytania, sięganie po wie-

dzę przyrodniczą nie-

koniecznie związaną 

z materiałem oma-

wianym na lekcjach 

chemii czy biologii. 

Na pewno kreatywne 

myślenie, motywacja 

i sumienność pomo-

gły wykorzystać po-

siadaną wiedzę i zdobyć nowe 

doświadczenie. Dla zwycięz-

ców czekało wiele nagród i dy-

plomy. Upominki otrzymały 

też wszystkie osoby, których 

prace zostały wyróż-

nione. 

Z lubianych zadań 

uczestników można 

wymienić anagramy, 

tribondy, homonimy, 

wykreślanki  i krzy-

żówki chemiczne. 

Nowością były żarty    

i dowcipy chemiczne – duża 

baza chemicznych sucharów 

powinna zaowocować  dobra 

 

 

pracy naukowej, najważniejsze 

osiągnięcia, oczywiście zdję-

cie, portret, ale też znany cytat 

uczonego czy ciekawostkę lub  

anegdotę  z jego życia – co jest  

wyjątkowo cenne. 

 

 

 

 

 

kształt współczesnego świata, 

odkrywali i formułowali prawa 

nauki, wyjaśnili budowę ato-

mu, dokonali rozkładu związ-

ków chemicznych na pierwiast-

ki,  zbadali ludzki organizm i 

stwierdzili, że kilka wirusów 

wystarczy do wywołania cho-

roby, a nawet spowodowania 

jego śmierci.  

       W pracach znalazły się 

podstawowe informacje jak 

narodowość naukowca, miejsce  
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Z pracowni chemicznej…  
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w klasie siódmej szkoły pod-

stawowej  opracowywali rów-

nież ciekawe zadanie polegają-

ce na przygotowaniu krótkiej 

notatki o ważnych postaciach 

ze świata nauki, których doko-

nania wciąż mają wpływ na 

rozmaite dziedziny. Każdy 

uczeń otrzymał inne nazwisko 

uczonego i mamy obecnie  w 

pracowni pokaźną bazę  o na-

ukowcach, odkrywcach, lu-

dziach nauki z różnych epok,  

z różnych dziedzin nauk przy-

rodniczych.  

 

Wśród nich są ludzie nauki  

w dziedzinie przyrody,  którzy 

trwale i głęboko wpłynęli na 

zabawą pierwszego kwietnia  

na Prima Aprilis. Ekspertem 

zostanie w tym dniu zwycięzca 

I nagrody  Jakub Zarębski z 

klasy II LO - przyszłoroczny 

maturzysta. 

 

        Były też zadania do bar-

dzo indywidualnego opracowa-

nia. W klasach gimnazjalnych i ...duża baza chemicznych 

sucharów powinna zaowocować  

dobrą zabawą pierwszego 

kwietnia  na Prima Aprilis. 
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Technologia chemiczna –

  dyscyplina naukowa z pogra-

nicza dziedzin   nauk technicz-

nych i chemicznych, która zaj-

muje się metodami przekształ-

cania różnorodnych  surow-

ców w użyteczne produkty. 

Produkty są otrzymywane w 

wyniku reakcji chemicznych 

w skali przemysłowej a także 

operacji i procesów fizycz-

nych.  

 

Przygotuj prezentację o pro-

dukcji bombek choinko-

wych. Wykorzystaj materia-

ły z wycieczki klasowej do 

Zakładu produkcji szkla-

nych ozdób choinkowych w 

Złotoryi. 

Klasy licealne zmierzyły się z 

tematami, które przytaczamy 

poniżej. 

Sztuczna nerka, czyli dializa-

tor, umożliwia oczyszczanie 

krwi ze zbędnych produktów 

przemiany materii i uzupełnie-

nie jej w odpowiednie elektro-

lity.   

 

Co wykorzystuje się w tej 

metodzie rozdzielania mie-

szaniny jakim jest homoge-

niczny koloid ?  

Krótki opis tego procesu: 

Krew jest roztworem koloidal-

nym, którego cząstki są tak 

małe że tej mieszaniny nie da 

się rozdzielić poprzez zwykłe 

sączenie – mieszanina homoge-

niczna. Kiedy trzeba oczyścić 

krew z substancji toksycznych 

stosuje się dializę.  

Można jednak dodać, że nazwa 

niebieska dioda laserowa jest  

w znacznym stopniu myląca ze 

względu na to, że najbardziej 

typowa konstrukcja tego lasera 

emituje światło długości 405 

nm a  oko ludzkie widzi takie 

światło jako fioletowe. 

Alkomat jest urządzeniem, 

Na bazie monokrystalicz-

nego azotku galu  zbudo-

wany jest niebieski laser pół-

przewodnikowy -  dioda lase-

rowa półprzewodnikowa. War-

stwa azotku galu o szerokości 

200-300 nm jest w strukturze 

diody światłowodem. Okładka-

mi światłowodu są warstwy 

AlGaN . Warstwą aktywną 

(emitującą światło) są studnie 

kwantowe InGaN.  

przeznaczonym do wykonania 

pomiaru ilości zawartego alko-

holu w wydychanym powie-

trzu. Pozwala na określenie 

stężenia alkoholu we krwi              

w momencie wykonywania 

testu.  

 

 

Co robiliśmy? 

      Azotek galu jest podstawo-

wą substancją wykorzystaną w 

urządzeniach odczytujących 

płyty kompaktowe w odtwarza-

czach Blu-ray i konsolach gier 

wideo.  

Odszukaj, o jakie zastosowa-

nie tego związku chodzi. 

 

Krótki opis zasto-

sowania:  

Azotek galu GaN 

ma wyjątkowe wła-

ściwości, gdyż emi-

tuje promieniowa-

nie o barwie niebie-

skiej. W zależności 

od dodanych do nie-

go substancji związek ten może 

świecić we wszystkich bar-

wach tęczy.   

 

Fazę rozproszoną ( substancje 

toksyczne) można wyodrębnić 

z ośrodka dyspersyjnego przez 

wykorzystanie różnej zdolności 

cząstek do przenikania przez 

przegrody ( błony) półprze-

puszczalne. Duże cząstki są 

przez te przegrody zatrzymy-

wane, a małe (np. jony) prze-

puszczane.  

Azotek galu GaN ma wyjątkowe 

właściwości, gdyż emituje 

promieniowanie o barwie niebieskiej.  
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Sprawdź na czym polega 

działanie alkomatów  zawie-

rających sensory elektroche-

miczne. Wyjaśnij zasadę 

działania. 

 

Krótki opis działania alko-

matu:  

W urządzeniach z sensorami 

elektrochemicznymi pomiar 

stężenia alkoholu opiera się na 

elektrochemicznym utlenianiu 

etanolu w wyniku działania 

związków chemicznych na 

kontrolowanym potencjalne 

elektrody. Jeżeli w wydycha-

nym powietrzu znajduje się 

alkohol etylowy C2H5OH,  

związek ten jest utleniany do 

kwasu octowego,  co doprowa-

dza do uwolnienia elektronów i 

powstania prądu elektrycznego. 

Jego wartość jest proporcjonal-

na do wielkości alkoholu obec-

nego w wydychanym 

powietrzu. Zastoso-

wane w tym senso-

rze ogniowo paliwo-

we jest selektywne w 

stosunku do etanolu. 

Oznacza to, że re-

aguje wyłącznie na 

molekuły alkoholu. 

Inne substancje nie 

są w stanie zakłócić 

pomiarów. Sprzęt jest wyko-

rzystywany przede wszystkim 

przez policję do przeprowadza-

nia kontroli trzeźwości prowa-

dzących pojazdy. Bywa uży-

wany również przez firmy 

ochroniarskie i organy sprawu-

jące kontrolę na instalacjach 

przemysłowych oraz 

w firmach, celem 

sprawdzenia zdatno-

ści pracowników do 

wykonywania obo-

wiązków służbo-

wych. 
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Jak działa alkomat? 

Amigo. Bo każdy jest ważny! 

Laureaci XI Świątecznego Konkursu 

Chemicznego 

I nagroda  

Jakub Zarębski, klasa II LO  

Julia Mazurek,  klasa  LO 

Kinga John,  klasa 7 SP 

Barbara Jagodzińska,  klasa II G 

Julia Wróbel, klasa III G 

 

II nagroda  

Sara Bojakowska, klasa II LO 

Andrzej Cebula, klasa I LO 

Ziemowit Rauer, klasa 7 SP 

Oliwier Tomasik, klasa II G 

Dominik Siwirski, klasa III G 

 

III nagroda       

Wiktoria Zienkiewicz, klasa I LO 

Wiktor Najdek,  klasa 7SP 

Aleksandra  Sutkowska, Julia Gajer,  Maria Kowalik,  

klasa II G 

Emilia Sys, klasa III G 

 

Serdecznie gratulujemy! 

Przygotowała, prowadziła  
i  koordynowała konkurs  

Pani Grażyna Mikołajczyk,  

nauczycielka chemii. 



2018, marzec 

 

Z pracowni technicznej... 

 

Nagłówek artykułu w środku 
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Piniata—(hiszp. piñata) to 
ludowy zwyczaj w krajach 
latynoskich osadzony w 

tradycji bożonarodzeniowej. 
Zabawa polega na strąceniu 

specjalnie przygotowanej kuli 
wypełnionej przeważnie 

słodyczami, których uczestnicy 
starają się zebrać jak 

najwięcej.  
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Amigo. Bo każdy jest ważny! 

Pani Julita Gregorczyk, 

arteterapeutka  

i  nauczycielka zajęć technicznych, 

angażuje uczniów w różne 

nietypowe akcje plastyczne i 

przekonuje ich, że tworzyć można 

z niczego. Najważniejsza jest 

wyobraźnia i dobra zabawa. 



2018, marzec 

 

 

Studniówkowe 
wspomnienia... 
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też użyć specjalnych narzędzi do 

rysowania kształtów i symboli. 

Ten artykuł może składać się z 75-

125 wyrazów. 

Wybór obrazów lub grafiki to 

ważny etap dodawania zawarto-

ści do biuletynu. 

Obraz powinien wiązać się 

z treścią przekazu. 

W programie Microsoft Publisher 

znajdziesz tysiące obrazków Cli-

pArt, które można importować do 

tworzonych biuletynów. Możesz 
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A w kolejnym numerze m.in. 

 

 

 

rozstrzygnięcie konkursów literackich i pla-

stycznych w ramach obchodów  

      Liczby Pi 

E-Twinning– relacja z realizacji projektu 

Nowe Krasnale w Amigo 

  

 

Amigo 

Kim jest  
Migusia? 

Dlaczego  
Liczba Pi długo 

śpi? 

Zaświeć się na 
niebiesko dla 

autyzmu–  
2 kwietnia! 


