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 Istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie może być zrobione. 

Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro.  

Dalai Lama 

 

Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.  

Jack Canfield i Mark Victor Hansen 

 

Wielkie umysły mają cele, inni mają życzenia.  

Washington Irving 

 

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.  

Jan Paweł II  

 

Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości.  

Paulo Coelho 
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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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4 W tym roku miałam okazję 

spędzić równo dwa miesiące 

na drugim końcu świata –  

w Tokio. Japonia jest dla nas, 

Polaków, krajem bardzo 

odmiennym kul turowo. 

Zanim wyruszyłam w świat 

przeczytałam kilka artykułów 

na temat tego, co może mnie 

tam c ze kać ,  a le  n i e 

d o w i e d z i a ł a m  s i ę 

wszystkiego. Co mnie 

zaskoczyło w Japonii? 

TOALETY – podgrzewane 

siedzenie, mycie, suszenie, 

muzyka – właśnie takie opcje 

spotkamy w KAŻDEJ 

toalecie. Przy myciu możemy 

również ustawić natężenie 

wody. Do wszelkich ustawień 

służy pilot z boku ubikacji. Na 

początku strasznie ciężko było 

mi zapamiętać, który przycisk 

do czego służy, ponieważ 

wszystko było opisane tylko 

po japońsku. Słyszałam wiele 

historii  o tym, jak to nieraz 

komuś toaleta prysnęła wodą 

w twarz. U mnie na początku 

też prawie tak było, ale 

z d ą ż y ł a m  o p a n o w a ć 

sytuację... 

NIE JEMY NA ULICY – po 

prostu nie wypada tego robić. 

AUTOMATY NA KAŻDYM 

KROKU – mowa o auto-

matach z napojami (w których 

kupimy również gorącą kawę  czy 

herbatę!), które dosłownie znajdują 

się co kilka metrów, czasami jeden 

przy drugim. 

RZECZY PODAJEMY OBURĄCZ – 

jeśli chcemy wręczyć komuś na 

przykład prezent lub wizytówkę, 

należy zrobić to oburącz. Kasjer  

w sklepie również w taki sposób 

podaje paragon oraz pieniądze 

klientom. 

BRAK ŚMIETNIKÓW NA ULICY – 

jest to wynikiem serii ataków 

terrorystycznych, w których 

bomby były chowane właśnie  

w  ś m i e t n i k a c h .  P o  t y c h 

zdarzeniach postanowiono usunąć 

kosze z większych miast . 

Śmietniki możemy spotkać jedynie 

czasami przy sklepach lub 

n iekiedy przy  automatach  

z napojami (akurat te pojemniki są 

przeznaczone tylko na puszki czy 

butelki). 

P L AS T IK OW E  J E DZE N IE  – 

przechodząc ulicami Tokio często 

można spotkać bary i restauracje, 

które na swoich wystawach  

prezentują plastikowe imitacje 

potraw. 

HOT-DOGI Z MAKARONEM – 

często je widziałam na półkach  

w sklepie. Nie wiem jak smakują, 

nie próbowałam, ponieważ jakoś 

wizualnie mnie nie zachęcały.  

Dominika Pikula, kl. 2bLO 
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Pochodzi z Drezdenka, przez wielu 

zapamiętana jako Alina Mucha. 

Tutaj cały czas mieszka jej mama i 

brat, tutaj spędziła swoje dzieciń-

stwo i okres licealny, więc lubi na-

sze miasteczko, ma do niego ogrom-

ny sentyment. Od wielu lat mieszka 

w Stanach Zjednoczonych, jest żo-

ną dyplomaty. To ciekawa osoba, 

bardzo skromna i szalenie otwarta. 

W rozmowie z panią Aliną Bennett 

Eliza Kulak. 

 

Eliza Kulak: Czy było Pani marzeniem, 

aby któreś z Pani dzieci grało na forte-

pianie? 

Alina Bennett: Tak. To było moje ma-

rzenie. Pani Rosiak z Drezdenka powie-

działa mi, że jak była w ciąży ze swoją 

córka Anią marzyła, by została ona 

śpiewaczką operową. Ania urodziła się 

z głosem jak dzwon i dziś występuje  

w operze. Podczas ciąży z Jamesem 

miałam trzy marzenia. Chciałam by zo-

stał pianistą, by wyglądał jak mój tata,  

a trzeciego nie ujawnię. Wszystko jed-

nak pozostawiłam Bogu. Mój syn jest 

podobny do swojego dziadka oraz gra 

na pianinie. James został obdarowany 

wieloma zdolnościami i sądzę, że sam 

powinien zadecydować o swojej przy-

szłości. 

Eliza Kulak: Jak to się stało, że nie 

mieszka pani już w Polsce? 

Alina Bennett: Mój mąż jest ze Stanów 

Zjednoczonych. Poznaliśmy się w Mo-

skwie podczas studiów. Po półtorarocz-

nych wizytach i korespondencji zdecy-

dowaliśmy się pobrać i wówczas wyje-

chałam do USA. 

Eliza Kulak: Czy chętnie powraca pani 

w myślach lub fizycznie do Drezdenka? 

Alina Bennett: Staramy się przyjeżdżać 

do Drezdenka co 2 lata. Ważne dla nas 

jest, by dzieci czuły się związane z Pol-

ską i z rodziną. Jeśli chodzi o mnie to  

z wielkim sentymentem wspominam 

Drezdenko i wracam tutaj. W moim do-

mu w pokoju gościnnym leżą albumy  

o Drezdenku, które chętnie pokazuje 

gościom. 

Eliza Kulak: Jak Pani patrzy z perspek-

tywy czasu na Drezdenko? Co się zmie-

niło? Może zaobserwowała Pani gorsze 

lub lepsze zmiany od czasu dzieciństwa, 

proszę opowiedzieć. 

Alina Bennett: Od czasu mojego dzie-

ciństwa wiele się zmieniło. Wówczas 
„Niecodziennik” nr 92 wrzesień, październik 2017 
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były tylko dwie piekarnie i kilka skle-

pów. Teraz w samym Drezdenku jest 

więcej supermarketów niż w Ameryce. 

Drezdenko rozbudowało się. Jest wiele 

pięknych domów, bardzo ładny park dla 

dzieci. Zachwycił mnie również Park 

Kultur Świata. Drezdenko jest miastem 

tętniącym życiem. Dużo się tu dzieje 

pod względem kulturalnym. Bardzo 

mnie to cieszy. 

Eliza Kulak: Z tego co wiem, w Stanach 

Zjednoczonych nie jest zbyt popularna 

wielodzietność w rodzinie, a z tego co 

wiem Pani ma sześcioro pociech? Jak 

sąsiedzi odbierają Pani rodzinę? 

Alina Bennett: Mamy bardzo życzli-

wych sąsiadów i nasze dzieci się przy-

jaźnią. Czy niepopularna jest wielo-

dzietność…? Znam wiele rodzin, 

które maja po pięcioro lub nawet dzie-

sięcioro dzieci. Nie czujemy się w jakiś 

sposób wyizolowani ze względu na li-

czebność naszej rodziny. Uważam to za 

błogosławieństwo. 

Eliza Kulak: Czy Pani syn jest rozpo-

znawalny na ulicach? Jak przyjmują go 

rówieśnicy w szkole oraz poza nią? 

Alina Bennett: Syn nie jest rozpozna-

walny na ulicy, ale w szkole tak. James 

jest wesoły i ma duże poczucie humoru, 

więc jest lubiany i ma wielu przyjaciół. 

Dziękuję  za  rozmowę 

Eliza Kulak, kl.2a LO 

Fot. Eliza Kulak 
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- Kiedy postanowiła Pani zostać 

nauczycielem? 

 -Moje zainteresowanie tym 

zawodem zaczęło się w szkole średniej. 

Zawsze podobał mi się ten zawód. Bardzo 

lubię pracę z młodzieżą i myślę, że właśnie 

to mnie do tego skłoniło. Za to nie lubię 

pracy z dziećmi i nie zdecydowałabym się na 

pracę w   szkole podstawowej. 

- Czy zawód nauczyciela jest trudny? 

 -Tak. Uważam, że jest trudny. 

Wymaga solidnego przygotowania się, aby 

dobrze przekazać swoją wiedzę uczniom. 

Nauczyciel musi coś sobą reprezentować. 

Ten zawód sprowadza się do tego, że 

jesteśmy osobami publicznymi, musimy 

dawać przykład na każdym kroku. 

- Co Pani najbardziej lubi w swojej pracy? 

 -Najbardziej lubię obserwować  

efekty pracy, które prezentuje moja 

młodzież. Sam kontakt z młodzieżą przynosi 

mi przyjemność. 

- Dlaczego Pani wybrała jako przedmiot 

nauczania akurat historię? 

 -Od kiedy pamiętam interesowałam 

się historią. 

- Czy jest Pani zadowolona ze swoich 

osiągnięć ? 

 - Tak, 

jestem zadowolona, ale wiadomo 

zawsze chciałoby się osiągnąć coś więcej. 

- Jeśli miałaby Pani drugą szansę czy 

zmieniłaby Pani zawód? 

 -Pasjonuję się biologią, a dokładniej 

botaniką, ale niestety w szkole nie ma 

takiego przedmiotu, więc zostałabym przy 

historii. 

-Jakie jest Pani hobby? 

 -Tak jak wcześniej wspomniałam 

interesuję się botaniką, hodowanie szczepek 

daje mi dużą satysfakcję, ponieważ  lubię 

widzieć efekty mojej pracy,  a im 

krzyżowanie czegoś jest trudniejsze, tym 

większą przyjemność przynosi. Lubię 

również podróżować. 

- Czy ma Pani autorytet sławnego 

nauczyciela? 

 Nigdy nad tym nie myślałam, raczej 

starałam się czerpać przykład z moich 

poprzedników. 

-Jak  opisałaby  Pani  siebie w  trzech 

słowach? 

 -Jestem szalonym bliźniakiem… 

Wywiadu udzieliła Pani mgr Iwona 

Świekatowska 

 
Julia Wasilewska, 

Wanesa Rogielska, kl. 2a LO 
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Fot. Anna Dalidowicz 

Z uwagi na nowo rozpoczęty rok 

szkolny, nasze umysły są gotowe do pracy po 

wakacjach. Nie widzę lepszego momentu, 

aby zagłębić się w książkę autorstwa 

Anthonego Doerra „Światło, którego nie 

widać”. Książka obszerna i wcale nie łatwa, 

ale z przyjemnością stwierdzam, że dla 

każdego. 

Autor to Amerykanin, który debiutował 

już wcześniej powieścią "About Grace". Za 

swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany 

m.in. Barnes & Noble Discover Prize  

i nagrodę Nowojorskiej Biblioteki 

Publicznej. Natomiast "Światło, którego nie 

widać" zostało nagrodzone Pulitzerem  

w 2015 r. 

Przechodząc do samej treści, jest to 

powieść historyczna. Akcja rozgrywa się na 

dwóch płaszczyznach, podczas II wojny 

światowej. Pierwsza z nich to perspektywa 

chłopca wychowującego się w Niemczech, 

jest on wychowankiem domu dziecka, ale 

posiada niezwykłe zdolności, dzięki którym 

zostaje zauważony. Drugą częścią jest 

historia niewidomej dziewczynki we Francji. 

Ojciec jest jej jedyną deską ratunku w tym 

niespokojnym czasie i tworzy dla niej 

drewnianą makietę miasta, aby mogła stać się 

samodzielna. Są to oczywiście dwa różne 

światy, historie 

łączy jedynie czas 

w jakim mają one miejsce. 

Całkiem szczerze, jest to powieść 

niezwykle wciągająca, nawet dla osób, które 

nie są specjalnie zainteresowane historią,  

z uwagi na wątek fabularny. Pomimo 

zawiłych wydarzeń język autora jest 

przystępny i zrozumiały, dlatego powieść 

czyta się łatwo i przyjemnie. Ponadto książka 

w cudowny sposób przybliża wydarzenia z II 

wojny.  

Podsumowując, powieść warta 

przeczytania. Jest to jedna z tych książek, 

która buduje naszą wyobraźnię i wiedzę na 

w i e l u 

płaszczyznach. Na mnie zrobiła piorunujące 

wrażenie. Pragnę jednak dodać, że należy 

przeznaczyć  na nią kilka wieczorów. 

„Krocz ścieżkami logiki. Każdy skutek 

ma przyczynę, istnieje wyjście z każdej 

sytuacji. Do każdego zamka można 

dopasować klucz.” - Anthony Doer. 

„Otwórzcie oczy i popatrzcie na to, co 

możecie zobaczyć, nim zamkniecie je na 

zawsze.” - Anthony Doer. 

 

Anna Dalidowicz, kl. 2a LO  

Coś na długie jesienne wieczory,  

 

 

 

czyli recenzja książki „Światło, 

którego nie widać” 
Fot. Anna Dalidowicz 
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 19 czerwca, z okazji 140. rocznicy 

urodzin Feliksa Nowowiejskiego, 

na deskach Teatru im. Juliusza 

Osterwy odbyła się premiera 

s p e k t a k l u  p t .  „ F E E L X 

NOWOWIEJSKI” w reżyserii 

Bartosza Bandury. 

Reżyserem przedstawienia był 

Bartosz Bandura, absolwent 

W y d z i a ł u  T e a t r u  T a ń c a 

krakowskiej PWST, aktor Teatru 

im. J . Osterwy,  tancerz,  

a także, z zamiłowania DJ. Ten 

mło dy cz łowiek pochodzi  

z Drezdenka, a jego mama- Pani 

B e a t a  B a n d u r a  u c z y  

w drezdeneckim ZSP.  

 1. Co  skłoniło  Pana do 

wyreżyserowania spektaklu? 

Dostałem propozycję, nie śmiałem jej 

odrzucić. Czułem się na siłach, temat 

był mi znany. Dość szybko zaczęły 

pojawiać się w mojej głowie 

konkretne rozwiązania,  które 

s topn iowo tworzył y ciekawą 

układankę. Lubię wyzwania, zatem 

stąd decyzja o reżyserii widowiska. 

2. Jak zaczęła się, Pana przygoda  

z reżyserią? 

Szczerze mówiąc, jeszcze się nie 

rozpoczęła. To dopiero przedbiegi. 

Kilkakrotnie miałem okazję być 

asystentem reżysera, w niektórych 

p r z y p a d k a c h  t o  c i e k a w e 

doświadczenie. Wiele się uczysz, 

obserwujesz, poszukujesz rozwiązań. 

To również napawa dystansem, 

którego nam często brak. Pozwala 

nam zauważyć coś "z zewnątrz". To nade 

interesujące mieć wpływ na widowisko pod 

kątem reżyserskim. 

3. Skąd pomysł na taki rodzaj 

widowiska? Coś w stylu skrytego 

marzenia? 

Nie mam żadnych skrytych marzeń, 

wszystkie są jawne. Interesuje mnie tego 

typu teatr. Eksperyment i doświadczanie to 

podstawowe wyznaczniki w każdej 

dziedzinie sztuki. Uwielbiam łączyć ruch, 

światła, dźwięk i słowo. Intermedia czyli 

coś, co jest pomiędzy, interesuje mnie 

najbardziej. To czyni świat niecodziennym. 

Stąd pomysł na taki rodzaj widowiska. 

4. Rozumiem, że kompozycje Feliksa 

Nowowiejskiego były inspiracją, tematem 

wywoławczym, ale konwencja muzyczna 

została złamana przez taniec i słowo. 

Dlaczego takie pomieszanie konwencji 

scenicznych? 

Jak wspomniałem, konwencja sceniczna 

jest płynna. To rodzaj poszukiwania, które 

jest o wiele ciekawsze niż osiągnięty cel. 

Dziś nikt nie słucha Nowowiejskiego, 

rzadko jest grywany w filharmoniach. 

Jestem pewien, że wielu zna tylko Chopina, 

a już niewielu wie kim był Paderewski. Co 

dopiero Nowowiejski. Jego zapisy nutowe 

były punktem zapalnym do działania. 

Inspirowały, by pokazać problem. Jaki?  

W dobie dzisiejszego pędu tylko 

zdawkowa, wręcz obrazowa informacja jest 

w stanie chwilowo zainteresować. 

Przewijamy palcami wiadomości w naszych 

telefonach i tabletach, skupiając się na 

wybranych obrazach czy ciekawych 

wpisach. To dziwny świat. Nasz też jest 

dziwny. Epoka, w której żył i tworzył 

Nowowiejski, ukazuje się w naszym 

widowisku jako zmurszała, nie mająca siły 

przebicia, śmiem powiedzieć - martwa. 
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Wchodzi nowe, wchodzi świeże. Co jest 

pomiędzy? Szukamy. 

5. Skąd Pan zaczerpnął inspiracje do 

spektaklu? 

Inspiracja to zazwyczaj chwila. Dużo brałem  

z nas czyli wykonawców. Staram się poznawać 

ludzi, by móc ich poczuć i poznać. To oni 

tworzą widowisko, w nich jest moc. Ukazujemy 

ich wnętrza. Człowiek jest największą 

inspiracją. Wiele inspiracji podrzucała mi 

również Natalia Kołodziej, odpowiedzialna za 

scenografię i światła. Obraz jest ogromnym 

źródłem ideowym. 

7. Ile czasu zajęło Panu pisanie scenariusza  

i z jakim elementem miał Pan trudność o ile 

takowa była? I jeszcze jedno, ile trwała 

praca nad całym przedsięwzięciem,  

w sensie reżysersko-choreogra-

ficznym? 

Baza scenariusza była gotowa  

w kilka dni. Trudności miałem  

z utworami pisanymi jak poezja 

Mickiewicza czy Quo vadis? 

Sienkiewicza, do których bezpośrednio 

tworzył Nowowiejski. Mało czasu 

spowodowało, że praca musiała nabrać 

intensywnego tempa. Pierwszy etap to 

opracowanie aranżacji utworów do 

widowiska wraz z muzykami. 

Następnie praca w studio tanecznym 

nad ruchem i sekwencjami. Ostatni 

etap to wspólna praca na scenie wraz  

z aktorami odpowiedzialnymi za słowo 

mówione. Całość zamknęliśmy  

w około 3 tygodnie. 

9. W jakim momencie życia 

codziennego najlepiej się Panu 

myślało czy też pisało? 

Myślałem o tym dniami i nocami.  

Moje życie codzienne to sztuka, staram 

się tego nie od-

dzielać od reszty. 

10. Jakie emocje towarzyszyły Panu na 

premierze? Jakiej reakcji spodziewał się 

Pan? 

Żywy widz jest moim odbiorcą i ciekawi mnie, 

jak odbierze to, co proponuję. Jestem 

zazwyczaj spokojny i pewny siebie, więc nie 

mam problemu ze stresowaniem się przy 

premierze czy każdym innym widowisku. 

Wiem, co chcę zrobić, co przekazać i to mnie 

uspokaja. Zawsze jestem podekscytowany, 

będąc już na scenie. 

Eliza Kulak, kl. 2aLO 
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toah – „Willst du?“ 

Xavier Naidoo – „Dieser Weg“ 

Xavier Naidoo – „Alles kann besser werden“ 

Christina Stürmer – „Wir leben den Moment“  

Sarah Conner – „Wie schӧn bist du? 

Vanessa Mai -  „Ich sterb für dich“ 

Vanessa Mai – „ Ohne Dich schlaf ich heut 

Nacht nicht“ 

Frida Gold – „Langsam“ 

Es gibt aber mehr gute deutsche Songs, die 

empfehlenswert sind. 

Durch Musik kann man Emotionen 

ausdrücken und Gefühle teilen.  

Ein oft benutztes Sprichwort sagt: 

„Es ist nicht wichtig, was du hӧrst. Es ist 

wichtig, dass du die Musik in deinem Herzen 

trägst.“ 

Wenn du Deutsch lernst, sing deut-

sche Lieder! Warte nicht, versuch! Deutsch 

lernen kann Spaβ machen!  

Weronika 

Zajkowska, 

kl. 3a LO   
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Musik ist einfach etwas, was uns 

seit langem begleitet. Sie hat sich im Laufe 

der Zeit verändert. Wir verbinden Musik mit 

Momenten, Personen oder Gefühlen. Sie ist 

gut, um sich zu entspannen und vom stressi-

gen Alltag zu erholen.  

Jeder von uns hӧrt heutzutage Mu-

sik, meistens in anderer Fremdsprache. Eines 

Tages hat mich mein Freund gefragt, was für 

eine Musik ich hӧre. Ich habe geantwortet, 

dass ich Pop und deutsche Lieder mag. Er hat 

mir gesagt: „Deutsche Lieder? Solche Musik 

ist schrecklich!“ 

Das ist nicht wahr! Deutschland war 

2013 der drittgrӧβte Musikmarkt der Welt 

und verfügt, dank seiner umfangreichen Kul-

turfӧrderung, über eine groβe Musikszene. 

Ich finde, dass deutsche Lieder 

schӧn sein kӧnnen. Vor allem erleichtert Mu-

sik eine Fremdsprache und einen neuen 

Wortschatz zu beherrschen. Durch das Zuhӧ-

ren kommt die Musik tiefer in den Sinn. Je-

der hat seinen eigenen musikalischen Ge-

schmack. Deutsche Musik ist so schӧn wie 

polnische oder englische. Um den Inhalt der 

Lieder zu verstehen, müssen wir ihre Bedeu-

tung kennen.  

Wenn du einige deutsche Songs 

kennen lernst, hӧrst du auf zu sagen, dass 

Deutsch schrecklich klingt.  

Alliga-
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work. They 

want to show themselves and 

don’t want to cook and clean the 

house all day long.  

 

 

There are still many women that 

don’t have as many rights as we have 

in Europe. For example, in Saudi 

Arabia, they can’t really do much, 

they can't drive a car or go for a swim 

and even try on clothes when shop-

ping.  
 

Who runs the world?  

Girls!  

 

There are many famous women, who 

have been shaping feminism for 

years, like Coco Chanel, Hillary Clin-

ton, Madonna, Malala Yousafzai, Be-

yoncé, Emma Watson and the list 

goes on and on.  

 

But the most important thing is that 

we all should know just a little bit 

about feminism, and as the Chi-

mamanda Ngozi Adichies book title 

says - “We should all be feminists” 

  
written by Alek-

sandra Marta 

Klimczak 2b LO 

 

Feminist - a person who believes in 

social, political and economic equal-

ity of the sexes.  

 

Nowadays, more women identify 

themselves as feminists. We see more 

women who are bosses or leaders. 

We may see it more often now but 

women didn’t used to be this power-

ful. In some countries they still don’t 

have rights to live a proper life.  

 

 

Some of you may think, that femi-

nism is all about women, and that 

they just want to be more successful 

than men and they don’t really need 

them. No. Feminists are very strong 

women, that want social, political 

and economic equality of the sexes. 

No woman wants to be identified as 

weak.  

 

Women need men as much as men 

need women, there is no in between. 

Now women don’t want men to do 

everything (things like making money 

for the family) and they also want to 
„Niecodziennik” nr 92 wrzesień, październik 
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siebie, to oni chcą dowartościować sie-

bie poprzez obrażanie i wyśmiewanie 

innych. 

Bo przecież trzeba cieszyć się ży-

ciem, żyć według swoich przekonań  

i poglądów. A Ty zabiegasz o towarzy-

stwo innych, o ich akceptację czy przy-

jaźń?  

Ten, kto kocha  naprawdę i szanuje 

na pewno  będzie przy Tobie i nie bę-

dzie brał pod uwagę Twoich wad. Więc 

przestań przejmować się swoim wyglą-

dem, nie przejmuj się opinią innych, je-

żeli masz w życiu jakiś cel i chcesz go 

osiągnąć-zdecydowanie idź w tym kie-

runku i ciesz się każdą chwilą. 

 

Iga Piekutowska, kl. 2bLO  

Żarty z własnych wad i zalet, z sie-

bie, ze swojego wyglądu i charakteru 

oraz zachowań. Czy warto przejmować 

się opinią innych? Jak więc tolerować 

siebie i traktować z dystansem? Z tym 

wielu ludzi ma problem, tak naprawdę 

nie znamy siebie i swojej wartości. Nie 

potrafimy śmieć się z własnych zacho-

wań.  

Za bardzo przejmujemy 

się opinią innych na nasz te-

mat, bierzemy wszystko do 

serca. Osoby nie mające dy-

stansu do siebie, mają wiele 

kompleksów związanych ze 

swoim wyglądem czy też 

charakterem. Każdy ma wie-

le wad i zalet, ale nie każdy 

umie się do nich przyzwy-

czaić, tacy ludzie ciężko 

przeżywają negatywne opinie na swój 

temat. Ale nikt nie jest idealny, przecież 

zawsze będzie ktoś wyższy, ktoś niższy, 

ktoś grubszy, ktoś chudy, ktoś z małymi 

oczami, ktoś z dużymi oczami, ale to 

właśnie pokazuje, że każdy jest wyjąt-

kowy na swój sposób. 

Dlatego powinniśmy śmiać się  

z obelg i żartów rzucanych w naszą 

stronę, bo właśnie ci ludzie mają naj-

większe problemy z zaakceptowaniem 
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Warszawa, stolica i największe mia-

sto Polski. Siedziba parlamentu, prezydenta 

R P  i  w ł a d z  p a ń s t w o w y c h .  

W dniach 29-30.09.2017r. miałyśmy 

przyjemność zwiedzić to miasto dzię-

ki wsparciu finansowym od partii 

Kukiz’15. Mimo tak krótkiego poby-

tu miałyśmy okazję zobaczyć najważ-

niejsze „pere łki”  Warszawy.  

W pierwszym dniu zwiedziłyśmy 

Sejm RP oraz Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Podczas pobytu  

w Sejmie zostałyśmy oprowadzone 

przez Posła Jarosława Porwicha.  

Miałyśmy również możli-

wość uczestniczenia w obradach, co 

było niezwykłym doświadczeniem 

dla osób, które interesują się polity-

ką w takim stopniu, jak my. Następ-

nie udaliśmy się spacerkiem do Mu-

zeum  Powstania Warszawskiego, 

które wywarło na nas ogromne wra-

żenie. Była to dla nas wspaniała 

lekcja historii. 

 

 Julka Wasilewska i Wanesa  

Rogielska, kl. 2a LO 
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Sztuka to coś niesamowitego. Sztuka to 

odzwierciedlenie człowieka poprzez jego 

talent. Sztuka to my, a my tworzymy sztukę. 

Każdy artysta ma swoją ulubioną technikę,  

w której czuje się pewny, którą lubi, i która 

sprawia mu przyjemność. Gdy jednak ciągle 

„wałkujemy” ten sam motyw doświadczamy 

tak zwanego „artbloku”, co po prostu ozna-

cza, że nie mamy weny na tworzenie, a praca 

nas frustruje i nie sprawia przyjemności. Jest 

pewien miesiąc w roku każdego artysty,  

w którym może on „odblokować się”, nabrać 

chęci do pracy, a przy okazji wziąć udział  

w wyzwaniu podejmowanym przez wielu 

rysowników z całego świata. W Polsce paź-

dziernik. W Anglii October. A dla artystów  

z całego świata to Inktober. 

Co to takiego? 

Co roku w październiku, artyści z całego 

świata mogą wziąć udział w wyzwaniu Inkto-

ber, wykonując jeden atramentowy rysunek 

dziennie przez  cały miesiąc. W zależności 

od osoby można tworzyć na podstawie 

umownej tabelki z tematami dnia lub dać 

porwać się wenie i wyobraźni. Nie trzeba 

mieć do tego specjalistycznych narzędzi. Po 

prostu. Chwytamy tusz i do dzieła! 

Inktober został zapoczątkowany przez 

Jake Parkera w 2009 r. Od tamtej pory wy-

zwanie zdążyło rozrosnąć się na skalę świa-

tową. Są różne zdania na temat tego wyzwa-

nia. Dla jednych jest ono nudne, no bo jak 

to? Przez cały miesiąc, codziennie czarno - 

białe rysunki? Innym sprawia wiele przyjem-
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ności i jest motywacją do systematycznej 

pracy. 

Obalmy teraz pewien mit. Mowa tu  

o „nudnych czarno - białych rysunkach”. 

Nie każdy tusz jest czarny, tak jak nie 

każdy pies ma na imię „Reksio”.  Istnieje 

wiele rodzajów tuszu, wiele narzędzi oraz 

mediów malarskich, które nawet w paździer-

niku wniosą do naszej pracy trochę koloru. 

To właśnie jest najpiękniejsze w sztuce. Nie 

trzyma się ona sztywnych ram narzuconych  

z góry. Ze sztuką należy eksperymentować, 

bawić się nią. Sztuka to pasja i przyjemność. 

Ucieczka od trosk życia codziennego. 30 dni 

codziennej pracy to bardzo dużo, zapewniam 

jednak, że efekty są powalające. A jeżeli się 

nie uda? Co z tego! To może nie wielki krok 

dla ludzkości, ale wielki krok ku drodze Ar-

tysty. Warto więc próbować. 

                                                                                                                                                               

Sara 

Gaweł  

kl.1a LO 

Z ŻYCIA    
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 został zauważony przez menagera 

Andrew Gertlera oraz Ziggy Chareto-

na z wytwórni płytowej Island Re-

cords. W wieku 15 lat podpisał z nimi 

kontrakt, który w wielkim stopniu 

miał wpływ na dalsze losy 

Shawna. Chłopak wydał swój 

debiutancki album Handwrit-

ten (2015r.), który znany jest 

z utworu Stitches. Kolejnym 

dziełem jest album Illuminate 

(2016r.), a promującym sin-

glem jest Treat you Better. To 

nie jedyne piosenki podbijające 

listy światowych hitów wśród 

muzyki pop. Jest to 

również Life of 

the party czy 

There’s noth-

ing holding 

me back.  

W ostatnim 

czasie wydał własne perfumy.  

Shawn nie tylko zachwyca mło-

dych. Są to też dorosłe osoby. Przez 

jego piękną barwę głosu i wyląd, 

kompozycje jakie tworzy, ale i to jaką 

jest osobą. Jest inspiracją przez teksty 

Chłopak, który ma 

ogromny wpływ na tysiące 

ludzi. Jak to zrobił? Czy je-

go droga do sławy sprawiła 

mu wiele trudności? 

Shawn Mendes przez 

kilka ostatnich lat zdobył 

ogromną popularność. Od 

dłuższego czasu stoi w 

czołówce największych, 

światowych gwiazd. Dzie-

więtnastolatek urodził się  

8 sierpnia 1998 roku w Toron-

to w Ontario. Wraz ze 

swoją rodziną- tatą 

Portugalczy-

kiem, mamą 

A n g i e l k ą 

oraz młod-

szą siostrą 

Aaliyah wiódł spokojne życie w Pic-

kering, Ontario gdzie chodził do 

szkoły średniej. 

Mendes swoją publiczność zdobył 

w 2013 roku publikując krótkie cove-

ry w portalu Vine. W roku kolejnym 
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swoich piosenek, muzykę, którą two-

rzy i swój styl bycia. Mendes czyni 

wiele dobra. Działa charytatywnie.  

W 2014 r. Ogłosił kampanię Notes 

for Shawn, która skupiona była wokół 

problemów nastolatków. Zajął się  

w niej niską samooceną, depresją  

i samookaleczaniem.  

Jako osoba interesująca się dzia-

łalnością i życiem tej młodej osoby 

mogę szczerze powiedzieć, że opisa-

„Niecodziennik” nr 92 wrzesień, październik 

łam niewielką część z życia Shawna.  

Jego życie nie zawsze było kolorowe. 

Tak jak każdy przeżył gorsze dni. Te-

raz może pochwalić się naprawdę 

wiernymi fanami, których wiele osób 

może tylko pozazdrościć. Teraz mo-

żemy czekać na jego koncert w Pol-

sce.  

Marta Mumot kl. 1b LO 

Źródło: Internet 
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Świat każdego 

dnia robi kolejny 

wielki krok w stronę 

technologii i rozwo-

ju. Daje nam to no-

we warianty w wielu 

dziedzinach, jedną z 

nich jest właśnie 

sztuka. Grafika kom-

puterowa to idealne rozwiązanie dla oso-

by mocno związanej ze światem kompu-

terów, a dla osób chcących się rozwijać 

ciekawa alternatywa dla kredek czy 

ołówków. Tablet graficzny- niewielkie 

urządzenie, które w połączeniu z talen-

tem i zaangażowaniem właściciela może 

wyczarować niesamowite prace na po-

ziomie nawet samego Macieja Kuciary. 

Obalmy teraz kilka mitów związanych  

z tym kierunkiem artystycznym. Są to 

moje osobiste przemyślenia. 

 1 Mit: Tablet graficzny to droga 

inwestycja. Fakt: Jeżeli zagłębimy się  

w rynek, zobaczymy, że dobry tablet ku-

pimy za sumę przystępna dla każdego. 

Jeżeli jesteśmy początkujący i chcemy 

zobaczyć czy ta technika się nam spodo-

ba, nie wydawajmy majątku. Ja sama 

posiadam tablet za nie całe 200 zł i jak 

na moje zdolności jest on wystarczający. 

 2 Mit: Programy graficzne są płatne 

i skomplikowane. Fakt: Mogę tu śmiało 

podać swój przykład. Jestem osobą która 

raczej nie lubi technologii i raczej słabo 

się w niej odnajduje. Tworze w darmo-

wym programie „Gimp” i spokojnie daję 

sobie radę. Umiejętności te nabywa się 

nawet na lekcjach informatyki, więc nie 

jest to ani skomplikowane ani kosztow-

ne, a gwarantuje, że po kilku pracach 

nabierzecie wprawy. 

Jak sami widzicie praca piórem gra-

ficznym nie jest taka straszna, jak się 

może wydawać, a jedno jest pewne, spra-

wia dużo przyjemności i satysfakcji,  

a efekty są nieziemskie! 

Zachęcam Was bardzo gorąco do 

sprawdzenia się w tej nowoczesnej tech-

nice. A wszystkim zainteresowanym gra-

fiką chętnie odpowiem na więcej pytań. 

Sara Gaweł, kl. 1a LO 
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Zadanie 1. (1 pkt) 

 

Liczba 330⋅990 jest równa:  

A.   3210 

B.   3300 

C.   9120 

D.   272700 

Przykładowe zadania maturalne  
z matematyki 

 
Z racji zbliżającej się matury, redakcja gazetki szkolnej 
przygotowała zestawienie stron, na których znajdziesz zadania  
przygotowujące do matury: 

 

http://www.cke.edu.pl/ 

www.dlamaturzysty.info  

http://www.e-zadania.pl/ 

www.edulandia.pl/  

Poniżej dwa przykładowe zadania ze strony  
http://www.matemaks.pl 

Zadanie 2. (1 pkt) 

 

Wskaż funkcję kwadratową, któ-

rej zbiorem wartości jest prze-

dział (−∞;3⟩ 

A.   f(x)=−(x−2)2+3 

B.   f(x)=(2−x)2+3 

C.   f(x)=−(x+2)2−3 
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Jako, że 

październik jest miesiącem dobroci dla 

zwierząt, to w tym artykule chciałyby-

śmy przedstawić najciekawsze, według 

nas, ciekawostki o naszych małych przy-

jaciołach-  kotach. Oto 10 faktów o nich: 

- dzięki wąsom koty wyczuwają czy 

zmieszczą się w przejściu. Kocie wąsy są 

tak czułe, że wykrywają ruch powietrza 

wokół przedmiotów. Po każdej stronie 

pyszczka mają średnio po 12 wąsów; 

- kot może osiągnąć prędkość do 49km/

h. Potrafi wyskoczyć na wysokość 5 razy 

większą od własne wzrostu. Upadek  

z wysokości 20m, nie jest dla nich zabój-

czy. Zawsze upadają na cztery łapy; 

- domowy kot po-

święca średnio 10 

godzin na mrucze-

nie. Częstotliwość 

mruczenia jest podobna do silnika diesla. 

Mają dodatkowy zestaw strun głoso-

wych; 

- koci wzrok jest sześć razy lepszy od 

ludzkiego. Widzą na odległość 36m. Kąt 

widzenia kota sięga 285 stopni. Nie wi-

dzą niczego, co znajduje się pod ich no-

sem; 

- nos każdego kota różni się od siebie. 

Jest pokryty niepowtarzalnym wzorem 

linii; 

- blisko milion kotów rocznie jest zjada-

nych w krajach azjatyckich. 

Koty przesypiają 2/3 swojego życia. 

Koci słuch jest lepszy niż słuch psa. Koty 

są w stanie wychwytywać dźwięki  

o wyższej częstotliwości, niż te, które są 

słyszalne przez człowieka. 

Tylko w ciągu 7 lat jedna kocia para  

jest w stanie wydać, aż 420tys.  

kociąt. 

Czarny kot to symbol szczęścia  

w Wielkiej Brytanii i Australii. 

 

Sandra Helwich i Marta Mumot, kl. 

1b LO  
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Nie od dziś wiadomo, że grudzień jest 

miesiącem, w którym mamy 

najwięcej zapału do pomagania. 

Świąteczna atmosfera i czynienie 

dobra są czymś, co ludzie kochają 

najbardziej w tym zimowym 

miesiącu. Nasza szkoła zaangażowała 

się również i pokazała, że uczniowie 

mają wielkie serca. Od października 

w szkole trwała zbiórka karmy dla 

psów i kotów. Chęć pomocy naszym 

małym przyjaciołom była wielka. 

Wielu z nas, uczniów klasy 1b LO, 

w y r u s z y ł a  w r a z  z  k a r m ą  

w odwiedziny do schroniska  

w Dobiegniewie. Widok smutnych 

c z w o r o n o g ó w  z a m k n i ę t y c h  

w klatkach na pewno nie był łatwym 

przeżyciem. Można było zauważyć od 

razu, że zwierzęta nie są zadowolone 

z miejsca, w którym żyją. Mieliśmy 

zamiar choć odrobinę sprawić, by 

poczuły się lepiej. Wyprowadzenie na 

spacer psów żyjących w schronisku to 

dla nich niecodzienne zdarzenie. 

Młodzież zrobiła to i wywołała u nich 

wielką radość. Niby mała rzecz  

a jednak cieszy. Szanujmy zwierzęta 

tak samo jak ludzi, ponieważ 

odczuwają cierpienie tak samo jak 

my. Pamiętajmy o tym. Jeśli mamy 

możliwość, pomagajmy! 

Marta Mumot, kl. 1b LO 



 

 

Ojciec do syna: 

- Jak tam postępy w szkole? 

- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony na następny rok. 

* 
Co robi grabarz? 

-Częstochowa. 

* 
- Jak nazwać nauczyciela bez nerwicy? 

- Bezrobotny. 

* 
Co to jest lekcja? 

- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej 

przerwy. 
 

 

 

 

 
 

 

Wypowiedzi nauczycieli: 

„Dzień bez klasówki - to dzień 

zmarnowany.” 

„Ponieważ mamy zaległości, do wojny 

przystąpimy później.” 

„Siedź prosto, bo twoje walory ulęgną zmniejszeniu.” 

 


