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 Twoja miłość winna się dostosować do potrzeb  

 innych ludzi, a nie twoich. 

        bł. Josemaria  Escriva 
 

Tyle się stajesz z dnia na dzień piękniejszy, o ile 

wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, 

jest jej pięknem.  
        Św.  Augustyn z Hippony 

 

 

Kto nie potrafi dziękować, nie potrafi też kochać. 
               Jeremias Gotthelf 

 

 

Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz 

obustronnym zobowiązaniem. 
     Antoine de Saint-Exupery 
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Redakcja  

Drodzy Czytelnicy! 

Redakcja Gazetki Szkolnej wydaje 

kolejny numer naszego szkolnego 

dwumiesięcznika. Mamy nadzieję, że 

zainteresujemy Was naszymi artyku-

łami. Nasze teksty są bardzo różno-

rodne. W tym wydaniu będziemy 

mieli okazję zobaczyć zimowe wido-

ki. Z racji tego, iż rozpoczął się nowy 

semestr przygotowaliśmy ciekawe 

porady, aby lepiej przyswoić naszą 

wiedzę. To nie wszystko co znajdzie-

cie w tej gazetce. Jesteśmy ciekawi 

Waszych opinii.  

Redakcja 

OD REDAKCJI 
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Podczas zimy wielu z nas 

wybiera się za granicę, aby 

szukać nowych szczytów do 

zdobycia. Również dużo osób 

pozostanie przy polskich 

s z l a k a c h  i  a t r a k c j a c h 

poszukując odpoczynku. W 

Polsce znajdzie my wiele 

górskich miejscowości, które 

zapewnią nam to wszystko. 

Jedną z nich jest Szklarska 

Poręba. Nawet wymagający 

turysta może spędzić tam miło 

czas dodatkowo aktywnie 

wypoczywając. 

Szklarska Poręba jest niezwykle 

atrakcyjną miejscowością. 

Komu zdrowie lub pogoda nie 

pozwolą na dłuższe przechadzki 

po górach Izerskich, warto 

wybrać się do muzeum Ziemi 

czy pójść do Leśnej Huty.  

W wolnym czasie polecam wyjść 

na długi spacer. Jestem pewna, 

że widoki każdemu się 

spodobają i przypadną do 

gustu. 

Myślę , że warto zwrócić 

uwagę na to, co polskie. Urlop 

z rodzinną lub przyjaciółmi 

spędzony w Polsce, też może 

być niezwykle ciekawy, 

szczególnie wtedy kiedy 

poznajemy zakątki naszego 

kraju.  W końcu nie od dziś 

słyszymy frazę  „Cudze 

chwalicie, swego nie znacie”. 

 

Marta Mumot 1BLO 
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Fot. Marta Mumot 



 

 

Będąc w Mediolanie warto po-

święcić jeden dzień na wyjazd nad 

górskie jezioro Como w Lombar-

dii. Znajduje ono się  na północy 

Włoch, tuż przy granicy ze Szwaj-

carią. Dojazd nie jest skompliko-

wany, z centrum Mediolanu co go-

dzinę odjeżdża bezpośredni pociąg 

do tego miasteczka.  

Miejscowość nie jest duża; zabyt-

ki, które warto zobaczyć są zloka-

lizowane blisko siebie. Główny 

plac z kafejkami tętni życiem, jest 

dużo zarówno turystów,  jak  

i miejscowych. Według mnie, 

główną zaletą i atrakcją tego miej-

sca jest krajobraz nad jeziorem. 

ZE ŚWIATA  
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Dookoła zbiornika prowadzi dep-

tak. Widoki zapierają dech w 

piersi. To idealne miejsce, żeby 

się zrelaksować, odpocząć od 

zgiełku miasta. Na wzgórzach 

otaczających jezioro występują 

gęste lasy, można również 

wspiąć się na górę po ścieżkach i 

schodach  oraz podziwiać widok 

z góry. Dla tych leniwych,  za-

pewniony  wjazd kolejką...  

Dominika Pikula, kl. 2bLO 

Fot. Dominika Pikula 

Fot. Dominika Pikula 



 

 

Przed nami długi drugi semestr. 

Postanowiłam napisać poradnik 

przeznaczony zarówno dla osób, 

którym nauka sprawia mniejsze 

lub większe problemy,  jak i dla 

osób uczących się bezproblemo-

wo. Chciałabym przedstawić kil-

ka porad, jak szybciej i skutecz-

niej się uczyć :) 

  

 

1. Uważaj na lekcji - podczas zajęć 

nauczyciel często opowiada o rze-

czach, których nie ma w 

książce i zdarza się, że 

występują one na spraw-

dzianach. Staraj się więc 

uważnie słuchać i zapa-

miętywać jak najwię-

cej. 

2. Plan nauki- 

staraj się uło-

żyć plan, w którym zapiszesz, cze-

go  musisz się nauczyć, na co mu-

sisz poświecić mniej ,a na co wię-

cej czasu. Na co musisz  zwrócić  

szczególną  uwagę. 

3. Określony czas- jeśli wszystko 

Cię rozprasza, na- uka cały 

czas się 

wydłuża, a do głowy nadal nic nie 

wpada to ustaw sobie np. stoper na 

godzinkę i w tym czasie skup się 

tylko na nauce. 

4. Rozpisz notatki w postaci grafi-

ki- jeśli jesteś wzrokowcem, gwa-

rantuję Ci,  że nauka 

pójdzie  o wiele 

szybciej. 

„Niecodziennik” nr 94 styczeń, luty 2018 
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5. Najważniejsze informacje pod-

kreślaj na kolorowo- jeśli coś za-

kreślisz innym kolorem bez pani-

ki! Wystarczy użyć patyczka ko-

smetycznego i soku z cytryny i de-

likatnie  przetrzeć zakreślony 

tekst. 

6. Słodka motywacja- motywuj się 

swoimi ulubionymi przekąskami, 

możesz rozłożyć sobie po jednym 

orzeszku albo np. żelku na mate-

riale,  

 

 

który musisz przyswoić i po na-

uczeniu się go, możesz zjeść prze-

kąskę. :) 

7. Mów na głos- dużo więcej w ten 

sposób zrozu-

miesz i zapa-

miętasz. Mo-

żesz tez na-

grać siebie 

notatki i usta-

wić na odtwarzanie.  

8. Powtórz sobie wszystko jeszcze 

raz przed pójściem spać,  aby 

utrwalić wszystkie wiadomości. 

9. W dzień sprawdzianu dostarcz 

swojemu organizmowi odpowied-

nią dawkę snu i zjedz pożywne 

śniadanie. 

Sandra Helwich, kl. 1b LO 

WYWIAD 
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Sięgnęłam po tę pozycję, nie  

z polecenia, ale dlatego, że od razu 

przyciągnęła moją uwagę na półce  

w naszej szkolnej bibliotece swoją 

przepiękną okładką. Nie powinno się 

oceniać książki po okładce, lecz  

w tym przypadku nie pomyliłam się 

ani o jotę. Tak jak jest piękna na 

zewnątrz, tak i wewnątrz.  

Leslye Walton urodziła się 

gdzieś na północno ‑zachodnim 

wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. 

Uważa ,  że właś n ie  d la t ego 

największa więź łączy ją z żonkilami, 

które ujawniają swoje prawdziwe 

piękno podczas deszczu. Pomysł na 

debiutancką powieść – "Osobliwe  

i cudowne przypadki Avy Lavender" 

– zrodził się właśnie podczas 

szczególnie zimnej ulewy, kiedy 

Leslye rozważała logikę czy też 

raczej brak logiki miłości." - tyle  

o autorce możemy się dowiedzieć  

z popularnego portalu luimyczytać.pl 

Akcja powieści rozgrywa się  

w Seattle, ale nie tylko. Główną 

bohaterką jest Ava Lavender, 

dziewczyna która urodziła się ze 

skrzydłami. Ava nie rozumie, 

dlaczego jest inna niż wszyscy, 

dlatego swoją historię rozpoczyna od 

o p o w i e ś c i  o  p r z o d k a c h . 

Dowiadujemy się skąd pochodzą 

pradziadkowie dziewczyny, dlaczego 

wyjeżdżają do Stanów, jak potoczyły 

się losy jej babki oraz co się działo  

w życiu jej matki. Informuje nas  

o tym, że zdolności paranormalne nie 

są czymś obcym w jej rodzinie. Ava 
„Niecodziennik” nr 94 styczeń, luty 2018 
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rodzi się razem ze swoim bratem 

bliźniakiem, lecz nie ma w nich nic 

normalnego. Dziewczynka posiada 

skrzydła, które otulają jej drobne 

ciało, a chłopiec ma "szósty zmysł". 

Matka ukrywa dzieci w niebieskim 

domu na wzgórzu, ponieważ obawia 

się, że zostaną nie zaakceptowane 

przez środowisko. Co dzieje się 

dalej? Dowiecie się tylko czytając 

"Osobliwe i cudowne 

p r z y p a d k i  A v y 

Lavender". 

Muszę  przyznać, że 

autorka urzekła mnie tą 

historią. Nie mogłam się 

oderwać, aby tylko 

dowiedzieć się co dalej... 

Język powieści jest 

dostępny dla każdego. 

Natomiast treść, potrafi 

przerazić, rozśmieszyć  

i zmusić do refleksji. 

Wspaniale wykreowani 

bohaterowie, cudownie 

rozegrana akcja, nic 

dodać nic ująć. Książka 

nadaje się dla odbiorców 

w  k a żd e j  g r u p ie 

wiekowej, no może oprócz 

n a j m ł o d s z y c h .  P o  p r o s t u 

przeczytajcie, a sami zobaczycie, że 

było warto. Serdecznie polecam.  

 

Anna Dalidowicz kl. 2a LO  

RECENZJA 
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Fot.  Anna Dalidowicz  



 

 

Leżysz u mego boku 

Naga 

Czuję jak gorący jest twój dotyk 

Twa dłoń na moim policzku 

I piersi przy mym sercu 

Uśmiechasz się półprzytomnie 

Rozwartymi ustami 

Prosisz o więcej 

Kim ja jestem 

By ci odmawiać? 

  

Stanisław Amrogowicz 
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Butna biel 

Czarne me serce smutkiem wypełnione, 

Czarne me ręce pracą ubrudzone, 

Czarne i me oczy zachwytem przysłonięte, 

A ty stoisz niedaleko w swej białej sukience, 

Biała twa skóra, białe twe włosy, 

Biała i kartka, na której opisuje twe oczy, 

Biała też flaga nade mną powiewa, 

Bo twój oddech usta innego owiewa, 

Złoty jego zegarek, złote jego włosy, 

I ty w tym złotym blasku kochasz się pano-

szyć, 

Więc twe serce nie białe, 

Rozum nieszlachetny, 

Miłość twą kupisz, nie chcesz poety. 

 

Martyna Tyl 



 

  

 

- Ach ta pogoda daje się we znaki. Ciągle pada i błota pełno - rozmawiają 

sąsiadki.  

- O tak! Jak chciałam zabrać Jaśka z podwórka, to umyłam trójkę dziecia-

ków i dopiero w ostatnim rozpoznałam mojego synka. 

 

O czwartej nad ranem u profesora dzwoni telefon. Profesor dobiera i sły-

szy:  

- Śpisz?  

- Śpię - odpowiada zaspany profesor.  

- A my się chłopie jeszcze uczymy! 

 

Przychodzi mężczyzna do klubu i pyta  kelnera:  

- Mam 20 zł, co pan poleca?  

A kelner na to:  

- Inną restaurację. 

 

Adwokat do klienta: 

- Mam dla pana złą i dobrą wiadomość. Analiza DNA wykazała, że na 

miejscu zbrodni znaleziono pańską krew. 

- Oj, to źle... a... ta dobra ? 

- Cholesterol i cukier w normie. 

 


