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Musisz odnaleźć nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem.  

-Katarzyna Nosowska 

 

Nikt nie chce kochać, wszyscy kochać boją się, a każdy chce być ko-

chany.  

-Edyta Bartosiewicz  

 

Jedno jest pewne na tym świecie... że nadejdą nowe wiosny 

-Lucy Maud Montgomery 

 

Trzeba całej zimy, by wiosną wyrosły kwiaty... ale w końcu wyrastają. 

-Morris West 

 

Na życie trzeba patrzeć z dystansem, niczemu się nie dziwiąc, nicze-

go nie potępiając. I cieszyć się każdym drobiazgiem: że zakwitły 

kwiaty i że ładnie się wygląda w nowej sukience...  

-Anna Dymna  
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Redakcja  

 

Drodzy Czytelnicy! 

Redakcja Gazetki Szkolnej wydaje 

kolejny numer naszego szkolnego 

dwumiesięcznika. Mamy nadzieję, że 

zainteresujemy Was naszymi teksta-

mi. Nasze artykuły są zróżnicowane  

i każdy znajdzie coś dla siebie.  

W tym wydaniu „odwiedzamy” na-

wet Japonię. Przygotowaliśmy rów-

nież bardzo ciekawe wywiady. Gaze-

ta będzie wyjątkowa, ponieważ są to 

nasze pierwsze, tak poważne teksty  

i jesteśmy ciekawi Waszych opinii.  

Redakcja 

OD REDAKCJI 
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WIELKANOC  

 najstarsze i najważniejsze święto 

chrześcijańskie upamiętniające 

mękę, śmierć i zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa 

 

O czym powinniśmy pamiętać 

przygotowując święconkę?  

Każdy z nas przygotowując 

święconkę układa w koszyczku: 

wędliny, jajka, chleb czy sól. Ale 

dlaczego akurat takie potrawy 

należy poświęcić w Wielką Sobotę, 

co one oznaczają? 

JAJKO - jest symbolem triumfu 

życia nad śmiercią, to oznaka 

płodności i odradzającego się życia. 

WĘDLINA - ma zapewnić zdrowie, 

płodność i dostatek dla całej 

rodziny. 

 

CHLEB - zostaje włożony do 

koszyczka na znak przemiany, jakiej 

dokonał Chrystus. Przemienił swoje 

ciało w chleb i podzielił się nim  

z apostołami. Chleb ma 

symbolizować pomyślność oraz 

dobrobyt. 

CHRZAN - symbolizuje witalność  

i siłę fizyczną oraz ma przynieść 

nam zdrowie. 

BARANEK - zazwyczaj z masła  

i jest symbolem zmartwychwstania 

Jezusa. 

SÓL - chroni przed zepsuciem  

i symbolizuje oczyszczenie. 

BABKA WIELKANOCNA - jest 

symbolem umiejętności i dostatku,  

a jeżeli została zrobiona 

własnoręcznie, wówczas 

powodzenie jest gwarantowane.  

 



 

 

 TRADYCJE  
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BUKSZPAN - symbol  świata i przyrody.  

ZAJĄCZEK Z CZEKOLADY - symbolizuje wiosnę i szczęśliwe życie.  

Zwyczaj święcenia pokarmów narodził się już w VIII wieku, jednak  

do Polski dotarł dopiero w średniowieczu. Początkowo święcono 

wszystko, co jedli ludzie w okresie świąt. Mieszczanie nie przynosili 

jadła do kościoła, tylko to ksiądz kolędował po domach i święcił 

pokarmy.  

Z biegiem czasu, zmieniono zwyczaj święcenia pokarmów w domu  

i przeniesiono go do kościoła. 

 

Iga Piekutowska kl. 2b LO 



 

 

Każdy szary 

obywatel zasiada prawdopo-

dobnie codziennie podczas 

odpoczynku przed telewizo-

rem. Jak wiadomo, pierwsze 

co rzuca nam się w oczy to 

reklamy. Duża ilość reklam. 

Moim zdaniem oglądamy je 

częściej, niż wybrane przez 

nas programy, lecz jeżeli nie 

oglądamy ich, to oglądamy 

oczywiście nasze ulubione 

powtórki. Są to przykładowo 

odcinki ,,M jak miłość''  

z przed 10 lat, czy następny 

tysięczny odcinek ,,Mody na 

sukces''. Wrzucam następny 

program, oczywiście co uka-

zuje się moim oczom to na-

stępna uwielbiana przeze mnie 

reklama. Po krótkiej wędrów-

ce po reklamach zatrzymuję 

się na losowym kanale. Pierw-

sze co ,,rzuca się w oczy'' to 

leki i kredyty, lecz czego inne-

go mogliśmy się spodziewać. 

Magiczne tabletki, które oczy-

wiście działają cuda. Dziesięć 

k i l o  

w trzy dni, każdy zastanawia 

się dlaczego nie, przecież jak 

wiadomo nasze społeczeństwo 

ma coraz większe problemy  

z nadwagą. Szkoda, że  

w większości tylko w rekla-

mach te tabletki działa-

ją ,,cuda'', gdzie spożywanie 

ich kończy się wizytą w szpi-

talu. Większość zapomniała 

już o starym poczciwym ru-

chu, lecz zapomniałam, prze-

cież to oczywiste, że się zmę-

czymy i spocimy. Więc po co? 

Następna reklama. Witamy się 

z kredytami. Jak zawsze,  

w każdej reklamie słyszymy 

„Niecodziennik” nr 95 marzec, kwiecień 2018 

UZALEŻNIENIA 

6 

 

Fot. Internet 
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rzeczy, które są ,,miodem na nasze us-

zy'', lecz rzadko zerkamy na tekst pisa-

ny małym druczkiem. Oczywiście, jak 

zawsze wielkość tego druku ,,powala na 

kolana''  każdego i czas wyświetlania 

jego też. Chciałabym spotkać osobę, 

która da radę przeczytać to, lecz czuję, 

że to wydarzenie nie nastąpi. Wróćmy 

do kanałów. Jutro ma być dramat, tylko 

dlaczego oglądam go już dziesiąty raz  

i to w dodatku na tym samym kanale. 

Dodatkowo skupmy się na świętach,  

w czasie których katujemy się tylko ty-

mi samymi znanymi filmami, jak 

„Kevin sam w domu'' lub „Znachor''  

i oczywiście „Titanic''. Wtedy moje my-

śli prowadzą do osoby, która sporządza 

program i zastana-

wiam się, czy jest 

coś nie tak z jej pa-

mięcią? Skoro już 

coś „leci” to „nie 

w y b r z y d z a j m y ”  

i oglądajmy. Nieważ-

ne czy leci, „Nie 

mam talentu” czy 

„Łatwe sprawy''.  

Powinniśmy być za-

chwyceni. Oglądamy 

to tylko po to, 

żeby spotkać się z porażkami 

lub sukcesami gwiazdeczek. Im 

większa głupota, tym większa 

oglądalność. Oczywiście cieka-

we spektakle, programy eduka-

cyjne i filmy np. różne biografie 

możemy obejrzeć tylko w nocy. 

Jak to zrozumieć. Wiadomo, że 

nie każdego stać na wyjazd do 

opery lub teatru. Więc powinni-

śmy zastanowić  się, czy warto 

włączyć telewizor, skoro może-

my w tym czasie przeczytać lek-

turę, której jeszcze nie widzieli-

śmy i gdzie ktoś włożył w nią 

dużo serca. Zadajmy sobie pyta-

nie, po co nam telewizor? Tutaj 

mogą odezwać się osoby, które 

oglądają wiadomości. Przypomi-

nam o starych dobrych gazetach 

i o tym, jak nasz wzrok na tym 

korzysta. Na koniec główne py-

tanie. W czym pomaga nam tele-

wizor, że jesteśmy od niego tak 

uzależnieni? 

 

Julia Wasilewska, kl. 2a LO 
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Lubi Pani pracę nauczyciela ? 

 Nie pracowałabym  w tym zawodzie, 

gdybym nie lubiła tej pracy. Bardzo trudno 

robić coś, czego się nie lubi. Uczniowie też 

to wiedzą- hi hi. 

Dlaczego wybrała Pani akurat ten przedmiot 

nauczania? 

 Matematyka jest piękna, jak  muzyka  

i poezja.  Wymaga treningu, jak sport.  

Ja bardzo lubię te dziedziny życia  

i w matematyce je odnajduję. 

Co Pani uważa za swój największy sukces 

zawodowy? 

 Zawsze przypominam sobie o pewnym 

uczniu, który miał ogromne trudności  

w nauce i ciężką sytuację w domu. 

Przychodził na dodatkowe zajęcia  

z matematyki, poprawiał sprawdziany  

i bardzo powoli, ale skutecznie osiągał cel. 

Zdał maturę z matematyki . 

Czy zawsze Pani myślała, że będzie 

nauczycielem? 

 Oczywiście, że nie. Chciałam być baletnicą, 

p o t e m 

aktorką, piosenkarką. 

Czy praca z młodzieżą sprawia Pani 

przyjemność? 

 Od młodzieży można się wiele nauczyć. 

Lubię przebywać w towarzystwie młodych 

ludzi. Myślę, że dzięki temu  inaczej patrzę 

na wiele spraw. 

Co najbardziej lubi Pani w dziedzinie 

nauczania matematyki? 

 Wszystko to, co porusza wyobraźnię, a tego 

w matematyce jest wiele. 

 Jak wyglądały początki nauczania? 

 Miałam 23 lata, gdy rozpoczęłam pracę.  

W tamtym okresie myślałam, że wszystko 

robię dobrze. Teraz dopiero widzę, jak dużo 

popełniałam błędów.  Wiele mądrych 

wskazówek udzielał mi mój kochany ojciec, 

Jerzy Giłudź, który jest wybitnym 

nauczycielem matematyki. Dzięki niemu 

pokochałam matematykę. 

Najgorsza i najlepsza rzecz, jaka spotkała 

Panią w pracy. 

 Najgorsza rzecz to okropny czajnik, który 

bardzo długo zagotowuje  wodę. Najlepsza 

rzecz,  to wychowawstwo w 2a LO. 

 Ile godzin dziennie spędza Pani w szkole? 

 Średnio 8 godzin z pracą  w domu, 

poświęconą na przygotowanie się do zajęć, 

opracowanie i  poprawa sprawdzianów, 

wypełnianie dokumentacji, itp. Często 

trzeba pracować w domu do późnych 

godzin nocnych. To jest praca, którą zabiera 

się do domu. 

 Czy poleciłaby Pani zawód nauczyciela? 

 Polecam ten zawód  osobom, które czują  

powołanie do tego, by być nauczycielem. 

 

Wywiadu udzieliła Pani mgr Renata 

Wojciuszkiewicz 

 

Julia Wasilewska, Wanesa Rogielska, kl. 2a LO 
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Fot. Eliza Kulak 



 

 

 

Nieustannie z każdego kąta 

krzyczą do nas reklamy, artykuły, 

filmy o tym, jak powinniśmy 

wyglądać. Jakie suplementy diety 

kupić aby mieć „super” figurę? 

Niektórzy przejmują się tym bardziej, 

inni mniej, ale jednak z tyłu głowy 

zostaje nam wykreowana przez social 

media figura. Ponad połowę decyzji 

świadomych podejmujemy w oparciu 

o normy społeczne. Co za tym idzie, 

kupujemy reklamowane przez 

„ s p e c j a l i s t ó w ”  s u p l e m e n t y  

i faszerujemy się nimi z nadzieja, że 

tym razem przyniosą efekty. 

Suplementy diety są bardzo często 

reklamowane w telewizji jako 

gwarancja zdrowia, a nie jest to 

prawda. Niestety badania kliniczne 

potwierdzają, że w niektórych 

przypadkach mogą one wywoływać 

nowotwory, często również dochodzi 

do przedawkowania witaminy A. 

Pamiętajmy, że suplementy diety to 

nie leki, a jedynie środki spożywcze, 

które maja na celu uzupełnienie diety. 

Nie wierzmy we wszystko, co mówią 

reklamy. Miejmy trzeźwy umysł. 

Jeśli chcemy uzupełnić niedobory  

w witaminach, to na pewno lepszym 

pomysłem będzie zjeść 

świeży owoc niż łyknąć 

tabletkę.  

 

Wanesa Rogielska, kl. 

2a LO 

RECENZJA 
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Dlaczego 

Japończycy 

chodzą w 

maseczkach 
 

Noszenie maseczek, które przypominają 

nam chirurgiczne, jest w Japonii 

powszechne. Szczególnie w tak dużych  

i zagęszczonych miastach, jak Tokio. 

Dlaczego? Na to pytanie jest kilka 

odpowiedzi. 

Po pierwsze: Higiena 

Japończycy są uprzejmi i nie chcą nikomu 

s p r a w i a ć  k ł o p o t u .  C h o r o b y 

rozprzestrzeniają się drogą kropelkową 

bardzo łatwo. Stolica kraju kwitnącej 

wiśni, Tokio, ma dobrze rozbudowaną sieć 

komunikacyjną i bardzo dużo ludzi z niej 

korzysta. A to właśnie te miejsca, metro, 

pociąg czy autobus, są największymi 

siedliskami zarazków. Dlatego kiedy są 

chorzy lub czują się gorzej, zakładają 

maseczki, aby nikogo nie zarazić. Działa 

to również w drugą stronę. Większość 

Japończyków jest pracoholikami, nie 

wyobrażają sobie opuścić dnia w pracy, 

więc dla własnego dobra, aby uniknąć 

choroby zakładają maseczki. 

Po drugie: Są elementem image’u 

W sklepach jest mnóstwo rodzajów 

maseczek: od klasycznych białych, 

przez różowe, aż po czarne. Wszystkie 

można znaleźć w różnych krojach,  

a niektóre we wzory. Są one dla 

Japończyków uzupełnieniem stroju. 

Niektórzy twierdzą, że w maseczkach 

wyglądają  bardz iej ta jemniczo  

i atrakcyjniej dla innych. 

Po trzecie: Sposób na mróz 

Mrozy da się znieść, ale porywisty 

wiatr przy mrozach nie jest przyjemny. 

Zakładamy rękawiczki, szalik i czapkę, 

ale jednak wciąż piecze nas twarz od 

zimna. Twarz bardzo ciężko uchronić 

przed zimnem. Zakrywanie nosa 

szalikiem nie jest zbyt wygodne. 

Natomiast w Japonii mają na to sposób 

– maseczki! 

Po czwarte: No makeup – no 

problem? 

Przeważnie Japończycy są wstydliwi. 

Gdy kobieta rano zaśpi, nie zdąży 

zrobić makijażu, a bez niego wstydzi 

się wyjść z domu – zakłada maseczkę. 

Jest to bardzo prosty sposób, aby 

zakryć swoje niedoskonałości.  

 

Dominika Pikula, kl. 2a LO 
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W e d ł u g 

statystyk, większość kobiet uważa, że 

głęboka zażyłość  jak najbardziej może 

łączyć mężczyznę i kobietę. Mężczyźni są 

bardz ie j  sceptyczni .  D laczego? 

Prawdopodobnie dlatego, że panowie, jako 

ogólnie bardziej za interesowani 

stosunkiem seksualnym i częściej o nim 

myślą. Częściej przynajmniej wyobrażają 

sobie, jak by to było, gdyby... Tymczasem 

statystycznie dla kobiet seks nie odgrywa 

w życiu aż takiej roli. Stąd łatwiej im 

zatrzymać się w stosunkach z mężczyzną 

bez podtekstów.  

Zdarza się jednak, że choć 

deklarujemy: „to tylko przyjaźń”, tak 

naprawdę pragniemy czegoś innego. 

Czasem sami przed sobą nie przyznajemy, 

że chodzi nam o coś więcej. Bywa i tak, że 

nawet sobie tego nie uświadamiamy.  

Ale trzeba pamiętać, że kobiety  

i mężczyźni mają co do przyjaźni nieco 

inne oczekiwania. 

A jeśli nic nie „wypłynie” przez wiele 

lat przyjaźni? Świetnie, to też rodzaj 

weryfikacji. Jej wynik oznacza: naprawdę 

się przyjaźnimy. Tym samym możemy się 

nazwać szczęściarzami. Dlaczego? Bo 

damsko-męska przyjaźń to cudowny... 

poligon doświadczalny. 

 

Eliza Kulak, kl. 2a LO 

Wśród młodzieży jest bardzo dużo 

osób, które twierdzą, że przyjaźń między 

kobietą a mężczyzną jest niemożliwa, 

ponieważ tam, gdzie istnieje różnica płci, 

zbyt silne jest jej oddziaływanie, by 

istniała sympatia bez podtekstów.  

Czy prawdziwy jest stereotyp głoszący, 

ż e  pr z y j a ź ń  mi ę d z y  k o b i e t ą  

a mężczyzną jest wykluczona? Na 

szczęście nie. 

W wieku nastoletnim płeć przeciwna 

zaczyna nabierać dla nas atrakcyjności; 

pociąga, ekscytuje, intryguje. Od tej pory 

różnica płci już zawsze będzie w nas 

budz ić napięcie,   podniecenie  

i zainteresowanie, wykraczające poza 

koleżeńskie stosunki. Czy wpływa to także 

na przyjaźń? 

Z ŻYCIA 
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To tak jak kierowca rajdowy, który star-

tując w ogólnoświatowych zawodach ma 

do wyboru Malucha lub Mercedesa. 

Dzięki wyższej jakości, kredką uzyska-

my lepsze przejścia kolorystyczne, kolo-

ry pełne głębi i pewność, że podczas ry-

sunku medium nie zostawi na naszej 

kartce niechcianych zabrudzeń. Nasze 

prace wyglądają realistycznie, a kolory 

są płynne i głębokie. 

Czy artystą można być jedynie, gdy po-

siada się drogie przybory? 

NIE. Nie jest ważne czym się rysuje, jed-

nak ile pracy i serca wkłada się w rozwi-

janie swoich umiejętności. Sztuka ma 

bawić i sprawiać radość, a taki efekt uzy-

skamy każdymi kredkami, bez względu 

na ich cenę. 

Mamy wybór i to jest ważne, że każdy 

może dobrać swoje kredki według wła-

snego gustu. Kredki za 20, 500 czy na-

wet 1000zł, w zależności od potrzeb  

i preferencji. 

Sara Gaweł, kl. 1a LO 

ZAINTERESOWANIA 
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Kredki za 20zł,  a kredki za 500zł. Czym 

tak naprawdę się różnią? Dlaczego nie-

które osiągają aż tak wysoką cenę? Prze-

cież kredki to tylko kredki…  A może nie 

„tylko”? 

Początkujący artysta ekscytuje się każ-

dym nowo nabytym medium artystycz-

nym. To oczywiste, że świeżo upieczony 

Picasso nie myśli o wydawaniu majątku 

na swoje pierwsze przybory rysunkowe, 

jednak z każdym rysunkiem, z każdym 

zrobionym postępem zaczyna dostrzegać, 

że jego rysunkom czegoś brakuje i wła-

śnie wtedy decyduje się zmienić swoje 

przybory. 

Kredka kredce nie równa. Tak jak już 

wcześniej pisaliśmy, na rynku mamy 

wiele rodzajów kredek, wielu producen-

tów, a jeszcze więcej opinii.  

Co sprawia, że kredka przestaje być 

„tylko kredką”, a staje się jest marzeniem 

artysty? 

Artystą, nie da się być z przymusu. Być 

artystą to być marzycielem, twórcą i pa-

sjonatem. Nic więc dziwnego, że ryso-

wanie ma nam sprawiać przyjemność. 

Kredki nie są drogie przez logo, które 

mają fabrycznie naniesione, ale przez ich 

jakość. 
„Niecodziennik” nr 95 marzec, kwiecień 2018 
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 Universität Göttingen, 

 Universität Karlsruhe, 

 Universität Fribourg, 

 Universität Konstanz. 

Im deutschen Hochschulsystem gibt es drei 

Arten von akademischen Abschlüssen: 

 Bachelor: Das Studium konzentriert sich 

auf ein Studiengebiet.  

 Magister: Die Studenten kӧnnen 

verschiedene Fӓcher frei kombinieren 

und das Studium individuell gestalten (in 

der Regel ein Haupt- und zwei 

zusätzliche oder drei Gegenstände mit 

demselben Gewicht). 

 Staatsprüfung: In einigen Bereichen 

müssen die Studenten eine Staatsprüfung 

bestehen. Dies gilt für Medizin 

(Zahnmedizin), Tiermedizin, Pharmazie, 

Lebensmittelchemie, Recht und Bildung. 

 Die Grundvoraussetzung für die 

Einschreibung ist eine Abiturprüfung 

(auch die polnische). 

Wenn Sie an einem Studium 

in Deutschland interessiert 

sind, finden Sie hier alle 

Informationen, die Sie 

benötigen: 

www.daad.de 

www.hochschulstart.de 

www.wg-gesucht.de 

 

Daria Bodus, kl. 3a LO 

Deutschland ist ein besonders attraktiver 

Studienort. Dieses Land ist berühmt für 

seinen hohen Lebensstandard und bietet 

einem Ausländer die Möglichkeit an, da zu 

studieren.  

In Deutschland können am Studium 

interessierte junge Leute zwischen 

unterschiedlichen Hochschultypen wählen: 

es gibt Universitäten, Fachhochschulen, 

private Hochschulen und Berufsakademien 

in vielen verschiedenen deutschen Städten. 

Jeder Hochschultyp hat bestimmte 

Schwerpunkte. 

Die besten deutschen Universitäten: 

 Technische Universität München, 

 Ludwig-Maximilians-Universität in 

München, 

 RTWH Technische Universität in 

Aachen, 

 Freie Universität Berlin, 

 Universität Heidelberg, 

Fot. Daria Bodus 

file:///C:/Users/laptop101/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/Local/Downloads/www.daad.de
file:///C:/Users/laptop101/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/Local/Downloads/www.hochschulstart.de
file:///C:/Users/laptop101/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/Local/Downloads/www.wg-gesucht.de
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Two months ago I 

was so lucky to visit 

China. As you may 

know, China is the 

most  popu lous 

country in the entire 

world. It has been a 

great experience for 

me, which I want to 

share with you.  

 

Beijing - Airport  

So, our first stop in our journey was 

Beijing, where we landed after eight 

hours in the plane. Our main point 

was Manila (you can read about my 

Filipino-trip in the previous 

“Niecodziennik”). Beijing was just 

our pitstop. We had sixteen hours to 

spend in Beijing and we did not 

want to just  sit and wait for our 

next plane at the airport. The airport 

itself was enormous and we did not 

know how to get out of it and 

nobody could help us because they 

could not even speak basic English.  

 

Beijing - The Great Wall of China 

When we finally got out of the 

airport, we went with our guide who 

had been waiting for us for two and 

half an hour because we could not 

get out. He took us with a minibus 

through Beijing to the Great Wall of 

China. It was very cold as it was 

winter, but it was worth it. When we 

came to the top, I could finally see 

how spectacular it is (you can see it 

in the picture below) There were 

also stray Chinese cats and dogs 

everywhere, they were so adorable.  

ZE ŚWIATA 
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Fot. Aleksandra Klimczak 



 

 

Summarizing - China is a country I 

would recommend visiting.  But 

bear in mind - there is no access to 

Facebook and Instagram :)  

 

Written by  

Aleksandra Klimczak, kl. 2b LO 

 

China itself 

I don’t know anything about any 

other cities in China besides 

Beijing, but I know that Beijing is 

the 57th most polluted city in the 

world. China is also one of the most 

polluted countries because of their 

big worldwide industry. We all 

know that almost everything we buy 

nowadays is labeled “Made in 

China”. Apart from that, Beijing 

was very clean, we could see trucks 

cleaning the roads of Beijing even 

during the Chinese New Year.  

 

Beijing - Forbidden City 

During the Chinese New Year there 

are many Chinese people from other 

cities and small villages visiting 

Beijing. When we were exploring 

Forbidden City, there were no other 

Europeans than us, and everyone 

was looking at us and taking 

pictures like we were the biggest 

attraction. I can’t really tell you 

much about Forbidden City, 

because it is something with a huge 

history behind it. If you are 

interested in its history, you should 

definitely search for it, or maybe go 

there for a bigger experience?  

 

„Niecodziennik” nr 95 marzec, kwiecień 2018 
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Fot. Aleksandra Klimczak 

Fot. Aleksandra Klimczak 
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Mówi się, że ruch to 

zdrowie, a szczególnie 

ruch na świeżym 

powietrzu. Dlatego 

warto skorzystać  

z wiosennej pogody, 

która towarzyszy nam 

coraz częściej.  

W ostatnim czasie promienne słoneczko 

zaczęło nas rozpieszczać. Na widok 

pięknego nieba, rozprzestrzeniającej się 

zieleni i latających ptaków pojawia się 

uśmiech. Na każdym kroku możemy 

zauważyć cudowne uroki wiosny.  

Nawet krótkotrwałe obcowanie z naturą 

daje nam wiele profitów. Przyswajamy 

witaminę D, dotleniany mózg  

i poprawiamy sobie humor.  

Chciałabym przedstawić kilka pomysłów, 

które można wykorzystać podczas 

ciepłego dnia.  

Po mroźnej zimie spędzonej w ciepłym 

łóżku polecam wybrać się na przejażdżkę 
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rowerową. Wokół naszego 

p i ę k n e g o  m i a s t a 

Drezdenka znajdziemy 

wiele miejsc, do których 

warto się wybrać. Dobrym 

przykładem może być ścieżka 

rowerowa czy pobliskie jeziora 

Lubiewo czy Zagórze.  

Równie dobrą sugestią jest 

wybranie się na spacer. Park 

Kultur Świata czy okolica Starej 

Noteci jest przyjaznym 

miejscem, do którego warto się 

udać. Możesz zabrać swoje 

zwierzę, a jeśli go nie masz, to 

polecam wziąć ze sobą dobrą 

książkę. Szkolna biblioteka 

oferuje wiele lektur. Każdy 

znajdzie coś dla siebie.  

Jazda na rolkach nie tylko jest 

przyjemną formą spędzania czasu, 

ale również ma duży wpływ na nasze 

ciało. Wzmacnia je oraz bardzo 

dobrze wpływa na kondycję. Dla 

osób dbających o figurę skutecznie 

spala tkankę tłuszczową. Daje 

mnóstwo energii, a przy okazji 

możesz spędzić czas z rodziną czy 

znajomymi.  

Zapytacie, czy jest jednak coś, co daje 

najlepsze rezultaty i niewiele 

kosztuje? Jest to bieganie. W dużym 

stopniu poprawia wygląd i nastrój, 

jak wyżej wymienione aktywności. 

Jogging działa jak dobry kosmetyk dla 

naszej skóry,  

a to za sprawą lepszego ukrwienia.  

Pamiętajmy trochę ruchu nam nigdy nie 

zaszkodzi, a jest bardzo przydatne  

w naszym życiu. Wszystkie cztery 

aktywności uzupełniają się nawzajem  

z powodu swoich podobnych zalet. Już 

za kilka miesięcy koniec roku szkolnego, 

a dobrze dotleniony mózg wpłynie na 

efektywniejszą naukę i lepsze oceny.  

Marta Mumot, kl. 1b LO  

Z ŻYCIA    
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tam  nie są skorzy do pomocy, ponadto 

coś ukrywają.  

Powieść ta, to połączenie kryminału  

z romansem. Potrafi zmrozić krew w ży-

łach, jak i rozgrzać. Zgrabnie zarysowa-

na fabuła trzyma w napięciu i zaskakuje. 

„Black Ice” w szczególności polecam  

dziewczynom, natomiast nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby czytelnikiem był chło-

piec.  

Podsumowując, ciekawa, trzymająca  

w napięciu powieść idealna na chłodne 

wieczory. Czyta się bardzo szybko  

i przyjemnie.  

Anna Dalidowicz, kl. 2a LO 

Zainteresowałam się tą pozycją, ponie-

waż lubię twórczość tej autorki. Ale 

jeśli mam być szczera, to poprzedni 

argument nie był jedynym kryterium, 

jakim się kierowałam. Proszę tylko 

spojrzeć na tę okładkę! Czy nie jest 

przepiękna? Tak, przyznaję się, patrzę 

na książki przez pryzmat okładki. Jed-

nak na wstępie muszę zaznaczyć, że 

jeśli szukacie w książkach czegoś wię-

cej, to nie jest pozycja dla Was.  

Kilka słów o autorce. Z okładki dowia-

dujemy się, że: Becca Fitzpatrick od 

zawsze chciała pisać książki. Dla pisar-

stwa porzuciła marzenie o zostaniu 

agentką CIA! „Black Ice” nie jest jej de-

biutancką powieścią, wcześniej napisała 

fantastyczną sagę „Szeptem”, którą swo-

ją drogą również polecam. Każda z jej 

książek trafia na listę bestsellerów „New 

York Timesa”. Obecnie mieszka w Kolo-

rado z mężem i dwójką dzieci. Wzoruje 

się na ikonach takich jak:  Jane Austen, 

J.K. Rowling, czy Nancy Farmer. 

Książka opowiada historię dziewczyny, 

która wraz z przyjaciółką udaje się zimą 

na wycieczkę w góry. Niestety towarzy-

szą tej wyprawie pewne komplikacje. 

Doprowadzają do tego, że dziewczyny 

podczas poszukiwania pomocy natykają 

się na górski domek. Szybko do nich do-

ciera, iż dwaj mężczyźni, których zastały 

RECENZJA 
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Fot.. Anna Dalidowicz 
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Wiele osób chciałoby nauczyć się gry na 

instrumencie, jednak często mamy ku temu 

pewne opory, nie - bo to za trudne, nie - bo 

nie mam talentu, nie - bo nie mam na to cza-

su itd… itd…  Nauka gry jednak  wcale nie 

musi tak wyglądać.  

Gitara to instrument, na którym możemy grać 

muzykę zarówno energiczną,  jak  

i spokojną, poważną i rozrywkową,  

a nauka jest przyjemna i nie wymaga od nas 

tak wiele. 

Oczywiście nie jest tak, że po 5 minutach  

nauczymy się grać bardzo trudnych kawał-

ków, jednak kilkanaście minut dziennie sys-

tematycznej pracy, już po kilku tygodniach 

daje ogromne efekty, a jeszcze większą sa-

tysfakcję.  

W dzisiejszych czasach w Internecie może-

my znaleźć dosłownie wszystko. Zamiast 

więc godzinami przeglądać facebooka czy 

inne media możemy poświęcić chwilkę na 

naukę akordów. Nie musimy od razu zapisy-

wać się na drogie lekcje, jest przecież opcja, 

że gitara nie będzie dla nas odpowiednim 

instrumentem. Warto czytać porady doświad-

czonych gitarzystów, prosić o pomoc znajo-

mych, którzy mają jakieś pojęcie na ten te-

mat. Dzięki temu nauka będzie dla nas przy-

jemna i nie  będzie nas stresowała.   

Sama gitara to nie jest problem, w każdym 

mieście jest kilka, a nawet kilkanaście osób, 

które grają na gitarze, lub które nie grają,   

a instrument leży nieużywany. Warto swoje 

pierwsze kroki stawiać z gitarą pożyczoną, 

zobaczyć czy gra sprawia nam przyjemność, 

sprawdzić swoją sumienność i umiejętności 

muzyczne. Dla chcącego,  nic trudnego.  

Swoja przygodę z gitarą możemy zacząć 

zarówno w wieku kilku, jak i kilkudziesięciu 

lat.  Wystarczy trochę chęci, wiele sumiennej 

pracy oraz szczypta talentu, a już za kilka/ 

kilkadziesiąt tygodni zabierzemy nasz instru-

ment na każde ognisko, każdy wyjazd z przy-

jaciółmi.  A chwile spędzone razem przy 

śpiewie i muzyce zapadną nam w pamięci na 

całe życie.  

 

Sara Gaweł, kl.1a LO 
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Fot. Sara Gaweł 



 

 

Chciałabym zacząć 

od tego, że kocham 

zwierzęta. Od zaw-

sze  ma r zy ł a m  

o tym, aby móc się 

nimi opiekować 

każdego dnia. Tak 

się stało, że aktual-

nie jestem posia-

daczką około 50 

zwierząt, w więk-

szości są to ptaki. 

Szczerze mogę po-

wiedzieć, że są to 

najlepsi przyjaciele 

c z ł o w i e k a ,  

a w szczególności 

kury. Mam 21 pie-

rzastych towarzy-

szy, a teraz na do-

datek 6 malutkich. 

Na początku po wy-

kluciu trzymamy je 

w domu, ogrzewa-

my i czekamy aż 

reszta rodzeństwa 

przyjdzie na świat. 

Następnie oddaje-

my je mamie, która 

zajmuje się nimi aż 

dorosną. Więk-

szość z nich jest oswojona, daje 

się złapać, pogłaskać i chętnie 

jedzą kukurydzę z ręki. Jest jeden 

wyjątek, „Groszek” jest to kurka, 

której samo imię mówi o tym, że 

woli jeść groszek. Oprócz kur, po-

siadam jeszcze bażanty i prze-

piórki, one są już mniej oswojone, 

ale mimo to i tak są wspaniałe. 

Reszta ptaszków to papugi. Mię-

dzy innymi nimfy, zeberki, kozy, 

mewki i papużki faliste. Lubię 

przesiadywać popołudniami na 

PORADNIK 
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dworze i obserwować moje zwie-

rzęta. Jak twierdzi moja siostra: 

„Oglądanie ich jest o wiele cie-

kawsze, niż oglądanie telewizji”. 

Wspominałam, że każde z nich 

ma swoje imię? Z nich wszystkich 

najbardziej podobają mi się: 

„Elvis”, „Gustaw”, „Eustachy”, 

„Groszek”, „Syn” i „Córcia”. Dwa 

ostatnie to 

koty, jedne 

z moich najbardziej lubianych 

zwierząt. Oczywiście mam także 

psa, „Dina”. Nie wyobrażam sobie 

życia bez nich wszystkich. 

 

Wiktoria Fabjańska, kl. 1a LO 
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Zanim Twoje ciało zyska wymarzone 
kształty zastanów się nad swoim celem  

i zdecyduj, ile dajesz sobie czasu, aby go 

osiągnąć. Na początku wybierz cel. Zde-
cyduj dokładnie, jak chcesz wyglądać. 

Pamiętaj, że jeżeli chcesz schudnąć, naj-

lepszym pomysłem będzie trening car-

dio, nie ma sobie równych jeśli chodzi  
o spalanie tkanki tłuszczowej, a zarazem 

znacząco poprawia sprawność fizyczną. 

Następnym krokiem powinno być prze-
znaczenie odpowiedniej ilości czasu, któ-

„Niecodziennik” nr 95 marzec, kwiecień 2018 
Źródło. Internet 

ry będziesz poświęcać tygodniowo na 
treningi. Czasami może pomoc również 

zapisanie odpowiednich działań na kart-

ce. Czego potrzebujesz do treningu, 
sprzęt, ćwiczenia itp. Poświęć również 

parę minut na wizualizacje osiągniętego 

celu, to pomoże Ci zmotywować  się do 

działania. 

Julia Wasilewska, kl. 2a LO 
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1. Najmłodsi w ZHP. 

2. Cotygodniowe spotkania harcerzy. Na nich nauka i zabawa. 

3. Otrzymuje go każdy harcerz, składający przyrzeczenie. 

4. Pozdrowienie harcerzy. 

5. W Drezdenku nosi nazwę „Puszcza”. Łączy drużyny 

danego środowiska.  

6. Imię założyciela scoutingu na świecie. 

7. Znak watry wędrowniczej. Przy nim chętnie 

spotykają się harcerze. 

8. Np. Harcerz Orli, Ćwik, Pionierka. 

9. Andrzej- założyciel Harcerstwa Polskiego. 

10. HAL- harcerska akcja letnia, dłuższy wyjazd harcerzy.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Mąż: Chciałbym te wakacje spędzić tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłem.... 

Żona: Świetnie… Co powiesz na kuchnię? 

* 
Nauczycielka na zastępstwie w 2 klasie pyta uczniów: 

-Kogo macie najstarszego w rodzinie? 

Zgłasza się Ela: 

-Ja mam babcię! 

Zgłasza się Kacper: 

-Ja mam babcię i dziadka! 

Zgłasza się Jasiu: 

-Ja, mam pra pra pra prababcię! 

-O Jasiu Ty chyba kłamiesz – odpowiedziała nauczycielka. 

-Nie… dla dla dla dlaczego? 

* 
Gdzie informatyk myje ręce?                                                                                                      

W e-kranie. 

* 
Co to znaczy, jak ktoś znajdzie 4 podkowy?                                                                    

To znaczy, że ktoś ma poczwórne szczęście?                                                                             

Nie, to znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata boso. 

* 
Uczeń wraca z wakacji do szkoły i mówi do 

kolegi: 

- Szkoda, że tego nie widziałeś, jechałem na 

słoniu, a obok mnie dwa lwy... 

- I co dalej, i co dalej?... 

- Musiałem zejść z karuzeli... 


