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Nasz horoskop będzie niezwykły, ponieważ ty-

czy się numerków z dziennika! 

1-10 Jest bardzo sumienny, pracowity, ale tylko 

gdy ma dobry humor. 

11-20  Organizacja to jego drugie imię, jest uro-

dzonym liderem w grupie, ale nauka nie przy-

chodzi mu z łatwością. 

21-30 Nauka przychodzi mu bez problemu, lubi 

mieć dobre oceny. 

31-40 Nie ma najlepszych osiągnięć, ale liczą się 

chęci. 
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Drodzy Czytelnicy! 

Jest nam niezmiernie miło, że trafili-

ście akurat na naszą gazetkę i że 

chcecie przeczytać artykuły, które 

sami pisaliśmy. Każdy z nas wkłada 

w nie wiele pracy, ponieważ wpaść 

na pomysł na artykuł, a potem go na-

pisać to nie lada wyzwanie. Aczkol-

wiek złożenie tej gazetki jest jeszcze 

trudniejsze i bardziej pracochłonne. 

Dlatego tym bardziej cieszymy się, że 

je czytacie i doceniacie naszą pracę. 

Dziękujemy i życzymy miłej lektury! 

Redakcja 

OD REDAKCJI 
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Każdy z nas codziennie styka się 

z ekologią, nawet jeśli nie 

jes teśmy tego świadomi. 

Ekologia jest nauką, która bada 

wpływ środowiska na życie 

zwierząt i roślin. Ekolodzy 

szukają rozwiązań, które mają na 

celu niesienie pomocy, aby 

aktualny, ludzki styl życia nie 

sprawił, że zdrowie nasze oraz 

planety nie pogorszały się. Nasza 

szkoła również angażuje się w 

ochronę środowiska. Bierze udział w 
sadzeniu drzew, zbieranie baterii lub 
zużytych telefonów.  
Dnia 10.01.2019r. w naszej szkole 

odbył się etap podstawowy XXXIV 

Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W 

eliminacjach wzięło udział 6 

uczniów z 1 i 2 klasy Liceum 

Ogólnokształcącego. Trzy osoby 

zakwalifikowały się do finału 

okręgowego, który odbył się 6 

kwietnia 2019r. w Zielonej Górze na 

 Źródło: Internet 
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ochronę środowiska. Bierze udział w 
sadzeniu drzew, zbieranie baterii lub 
zużytych telefonów.  
Dnia 10.01.2019r. w naszej szkole 

odbył się etap podstawowy XXXIV 

Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W 

eliminacjach wzięło udział 6 

uczniów z 1 i 2 klasy Liceum 

Ogólnokształcącego. Trzy osoby 

zakwalifikowały się do finału 

okręgowego, który odbył się 6 

kwietnia 2019r. w Zielonej Górze na 

Uniwersytecie Zielonogórskim 

na Wydziale Nauk Biologicznych. 

Aleksandra Siudzińska i Marta 

Mumot z 2B oraz Kacper Sowała 

1B reprezentowali naszą szkołę. 

Pod  ok iem p an i  K am i l i 

Wysockiej uczniowie pilnie 

przygotowywali się do olimpiady. 

Po napisaniu części pisemnej, 

odbył się interesujący wykład 

d o k t o r a  i n ż y n i e r a  J a n a 

Cichockiego o życiu nietoperzy. 

Nadszedł czas na wyniki. 

Niestety nikt z grupy nie 

zakwalifikował się do części 

ustnej z powodu brakującego 

punktu. Za rok nasza szkoła 

zamierza ponownie wziąć udział. 

Warto uczyć się, jak możemy 

szanować i pomagać Ziemi, a ona 

na pewno odwdzięczy się nam.  

 

Marta Mumot,  kl. 2b LO 

Źródło: Internet 



 

 

     Znalezienie swojej drugiej połówki 

dla wielu z nas okazuje się być nie lada 

wyzwaniem. Życie przekonuje nas o 

tym, ponieważ w dzisiejszych czasach 

jako nastolatki  stawiamy to zadanie 

często jako priorytetowe.  Łączą się z 

tym miłosne zawody, które wprawiają 

nas w smutek i rozczarowanie.  

     Nie zawsze pierwsza miłość jest tą 

jedyną, ostatnią. Szukamy osoby, która 

miałaby być naszym uzupełnieniem. 

Osoby, której będziemy ufać i czuć się z 

nią dobrze. Tak naprawdę nie zawsze 

jest to proste. Zdarza się, że efektem 

ubocznym naszych poszukiwań jest za-

wodzenie się na ludziach i zamykanie 

się w sobie. Jestem pewna, że wielu z 

nas doświadczyło tego niemiłego  

uczucia.  

     Czasy, w których żyjemy sprawiają, 

że czujemy się samotni.  Pragniemy po-

siadania bliskiej osoby, która sprawi, że 

będziemy czuć się lepiej. Jednak taka 

osoba nie zawsze wpływa na nas tak,  

jak byśmy chcieli. Życie z osobą, która 

sprawia, że częściej jesteśmy smutni, 

jak szczęśliwi nie jest dobre. Jeżeli nie 

możemy już poprawić nieciekawej sytu-

acji, która występuje uważam, że nie 

warto tkwić w nieszczęśliwym uczuciu. 

Mamy jedno życie, które warto dobrze 

wykorzystać, aby kiedyś nie żałować 

straconych chwil. Jeżeli aktualna miłość 

nie okazała być się nam pisana, bądź 

dobrej myśli, ponieważ w odpowiednim 

czasie życie przyniesie nam 

 właściwą osobę. 

     Nie załamujmy się. Korzystajmy z 

życia. Kiedy jest nam źle można zna-

leźć wiele sposobów na oderwanie się 

od nieprzyjemnej sytuacji. Wyciągnij 

gdzieś swojego przyjaciela np. na spa-

cer. Wykorzystaj ładną pogodę i pojedź 

na wycieczkę rowerową czy rolki. Jeśli 

nie masz kogo zabrać, zajmij swój czas 

czymś innym. Wypożycz ciekawą 

książkę lub spożytkuj swoją energię na 

siłowni. Jest wiele możliwości. Jeśli 

masz pasję to oddaj się jej i rozwijaj się, 

a jeżeli nie masz, może gdzieś blisko 

ciebie jest to, co chciałbyś robić.  

     Nie zamykaj się w czterech ścianach 

i bądź otwarty na świat. Złe chwile nie 

będą trwać wiecznie.  

 

Marta Mumot, kl. 2b LO  
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Od jakiegoś czasu w Internecie jest 

głośno na temat KPOPu. Czym jest 

KPOP? Dlaczego ludzie szaleją na jego 

punkcie? Postaram się wyjaśnić tę 

sprawę. 

KPOP to nowo-powstały gatunek 

muzyki wywodzący się z Korei 

Południowej. Polega na łączeniu popu z 

rapem i tańcem, co daje spektakularny 

efekt. Okazuje się, że Korea prowadzi 

ogromny przemysł muzyczny, dla 

którego reszta świata otworzyła drzwi. 

Wszystko dzięki zespołowi znanemu 

jako BTS, którzy zostali dostrzeżeni 

przez amerykański rynek. Pozwoliła na 

to ich niezwykła popularność wśród 

młodych ludzi na całym świecie. Korea 

natomiast może pochwalić się nie tylko 

BTS. Wywodzi się stamtąd mnóstwo 

niezwykle utalentowanych artystów, 

których reszta świata powinna poznać, 

takich jak : Bigbang, EXO czy 

Blackpink. Ten gatunek muzyczny staje 

się bardziej i bardziej popularny. 

Nieważne skąd jesteś, jaki masz kolor 

skóry, czy jakim językiem mówisz, 

p o n i e w a ż  t a  m u z y k a  j e s t 

międzynarodowa i jednoczy młodzież z 

całego świata. 

Anna Dalidowicz, kl. 3b LO 
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Moim zdaniem te dziewczyny powin-

ny być podziwiane za to, że radzą so-

bie z dzieckiem i wszystkimi obo-

wiązkami. Wśród nas jest kilka mło-

dych mam, nie szykanujmy ich za to,  

co się wydarzyło. 

 Róża Hałupniczak, kl. 1a BSiS  

ŻYCIE 
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Czy  tak   naprawdę jest  to takie 

dziwne i niespotykane? Średnio co 

roku około dwadzieścia tysięcy nasto-

latek w Polsce rodzi dzieci, co stano-

wi 4% wszystkich porodów. Dawniej 

młode kobiety mając 19 lat były już 

zamężne i miały dziecko. W dzisiej-

szych czasach, gdy młoda kobieta 

mając 15-17 lat zajdzie w ciąże jest 

wyśmiewana i dyskryminowana.  

Źródło zdjęć: Internet 

Źródło: Internet 
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Świat mody 19.02.2019r. stracił 

jedną z największych ikon mody. 

Karl zmarł w wieku 85 lat we 

Francji. Stan jego zdrowia w 

ostatnim czasie znacznie się 

pogorszył; projektant nie pojawił 

się podczas ostatniego pokazu 

kolekcji Haute Couture na wiosnę-

lato 2019. Okazuje się, że 

mężczyzna walczył z rakiem 

trzustki. Dotrzymał obietnicy, że 

nie odejdzie na emeryturę; 

pracował aż do końca swojego 

życia. 

„Mogę szkicować godzinami. 

Wtedy marzę, a te marzenia 

zmieniają się w kolekcje.” 

Był bardzo doświadczonym 

p r o j e k t a n t e m ;  5 4  l a t a 

przepracował dla Fendi, 36 

kierował Chanel, a 20 lat spędził u 

Chloé.  W jego projektach 

chodziły największe gwiazdy 

świata. Był ceniony, uważany za 

geniusza. Niemal każdy był w 

stanie rozpoznać jego klasyczny, 

ale charakterystyczny styl. Zawsze 

pojawiał się ubrany tak samo: 

biała koszula, czarna marynarka, 

spodnie i okulary, rękawiczki oraz 

siwe włosy zaczesane do tyłu w 

kucyk.  

Po jego śmierci jego posadę objęła 

Virginie Viard – prawa ręka 

m i s t r z a .  N o w a  d y r e k t o r 

artystyczna współpracowała z 

Karlem przez 30 lat. Oprócz relacji 

zawodowych łączyła ich przyjaźń. 

Karl Lagerfeld powtarzał: 

„Nasza relacja jest dla mnie 

kluczowa. To prawdziwa przyjaźń 

i oddanie.” 

„Jeśli Karl jest lokomotywą marki 

Chanel, to Viard jest jej torami” – 

mawiał reżyser Loïc Prigent 

 

Dominika Pikula, kl. 3b LO 
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FOBIA – zaburzenie nerwicowe, 

którego objawem jest uporczywy 

lęk przed określonymi sytuacjami, 

zjawiskami lub przedmiota-

mi, związany z unikaniem przy-

czyn go wywołujących i utrudnia-

jący funkcjonowanie w społeczeń-

stwie. Fobie wywoływane są przez 

pewne sytuacje lub obiekty ze-

wnętrzne wobec osoby przeżywa-

jącej lęk, które w praktyce nie są 

niebezpieczne.  

 

 JAKIE MOGĄ BYĆ FOBIE?  

 

KLAUSTROFOBIA – jest to ni-

czym nieuzasadniony lęk przed 

przebywaniem w zamkniętych, nie-

dużych pomieszczeniach np. win-

dzie, małych pokojach. Strach przed 

brakiem wyjścia, najczęściej w po-

mieszczeniach zamkniętych od ze-

wnątrz.  

„Niecodziennik” nr 100 marzec, kwiecień  2019 
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AKROFOBIA  - potocznie lęk wy-

sokości, objawia się strachem przed 

przebywaniem na dużej wysokości i 

przed spadnięciem.   

SKOPOFOBIA – obawa przed by-

ciem obserwowanym, tacy ludzie 

unikają miejsc publicznych, takich 

jak centra handlowe, czy nawet ko-

ścioły. Ciągle odczuwają wzrok in-

nych na sobie, co powoduję ogrom-

ne uczucie strachu i niepokoju.  

  

Iga Piekutowska, kl. 3b LO  

ZDROWIE 
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ARACHNOFOBIA – objawia się 

bardzo silnym lękiem przed pająka-

mi lub innymi bezkręgowcami zbli-

żonych do nich wyglądem.   

DEMOFOBIA – fobia objawiająca 

się panicznym lękiem przed tłu-

mem. Ludzie mający ten problem, 

będąc w dużej grupie ludzi odczu-

wają strach. Uniemożliwia to lu-

dziom branie udziału w imprezach 

masowych, a nawet przejazd zatło-

czonym pociągiem czy tramwajem.  

Źródło: Internet 



 

 

przyrodzonych sił. W ich centrum 

znajduje się dziewczynka - Eleven 

(Millie Bobby Brown), która zbli-

ża się do przyjaciół Willa, Mike'a 

(Finn Wolfhard), Dustina (Gaten 

Matarazzo) i Lucasa (Caleb McL-

aughlin). Razem próbują rozwikłać 

zagadkę jego  

zniknięcia. 

Serial trzyma w napięciu, nie po-

zwala się nudzić widzowi i zaska-

kuje. Cała akcja rozgrywa się w 

latach 80. co nadaje produkcji no-

stalgii. Widzowie od pierwszego 

odcinka zakochują się w doskonale 

wykreowanych postaciach. Serial 

składa się z dwóch sezonów, a 

trzeci ma premierę w lipcu tego 

roku. Serdecznie polecam! 

 

Anna Dalidowicz, kl. 3b LO 

Jeśli lubisz dreszczyk emo-

cji ,,Stranger things" to coś dla  

Ciebie! 

"Stranger things" to amerykań-

ski serial internetowy, horror 

science-fiction, stworzony dla 

platformy Netflix przez braci 

Dufferów, będących również 

jego scenarzystami i reżysera-

mi. 

Pierwszy odcinek został wy-

emitowany 15 lipca 2015 roku 

i już wtedy serial zjednał sobie 

rzeszę fanów. Produkcja jest  

prawdziwym hitem!  

W małym mieście znika chło-

piec, Will (Noah Schnapp). 

Jego zaginięcie zapoczątkowu-

je serię tajemniczych zdarzeń, 

związanych z działaniem nad-

RECENZJA 

14 

„Niecodziennik” nr 100 marzec, kwiecień  2019 



 

 

„Niecodziennik” nr 100 marzec, kwiecień  2019 

 

RECENZJA  

15 

Źródło: Internet 

Źródło: Internet 



 

 

Anielskie” opowiadająca historię Da-

imona Freya. Całość składa się z 7 czę-

ści: ,,Żarna niebios”, ,,Siewca Wiatru”, 

,,Zbieracz Burz-tom 1”, ,,Zbieracz 

Burz-tom 2”, ,,Bramy Światłości-tom 

1”, ,,Bramy Światłości- tom 2”, oraz                      

,,Bramy Światłości- tom 3”. 

Akcja opowieści rozgrywa się zarówno 

w odmętach piekła, jak i wszystkich 

kręgach anielskich. Najciekawszym 

czego możemy doświadczyć czytając tę 

książkę są zachowania poszczególnych 

postaci. Kto by się spodziewał, że Nio-

sący Światło ma w sobie więcej dobro-

ci i skruchy od tego, który zwiastował 

Świętej Rodnie. 

Maja Lidia Kossakowska to polska au-

torka książek fantazy i nie tylko. W 

dzieciństwie marzyła o tym, aby zostać 

reżyserem, a poza tym lekarzem, rzeź-

biarzem i archeologiem. Jej dom był 

wypełniony książkami, które zawsze 

towarzyszyły całej rodzinie. Miłość do 

książek nabyta za młodu w połączeniu 

z liceum plastycznym oraz studiami 

archeologicznymi wykształciły w Mai 

niezwykłą wrażliwość. Dzięki swoim 

zainteresowaniom bardzo szybko na-

uczyła się odkrywać i odtwarzać świa-

ty. Autorka od zawsze lubi ekspery-

mentować z różnymi stylami. 

 

Jednym z jej dzieł jest saga „Zastępy 

„Niecodziennik” nr 100 marzec, kwiecień  2019 

KSIĄŻKA 

16 

Źródło: Internet 



 

 

 

szybko, a my będziemy mogli jeszcze 

mocniej zżyć się z każdym aniołem  

i demonem. 

„Zastępy Anielskie” sprawią, że nie 

będziecie mogli się od nich oderwać. 

Zapewniam jednak, że wrażenia re-

kompensują nieprzespane noce.  

 

  Sara Gaweł, kl. 2a LO  

Uważam, że każdy znajdzie tutaj coś 

dla siebie. Mroczne i tajemnicze ele-

menty łączą się z nowoczesnością oraz 

specyficznym poczuciem humoru czy-

niąc z opowieści coś niepowtarzalnego.  

Książka z całą pewnością nie należy do 

tych przewidywalnych, wręcz przeciw-

nie. Cały czas trzyma nas w napięciu. I 

gdy myślimy, że wszystko zaczyna się 

układać po naszej myśli doświadczamy 

zaskoczenia, które potęguje w nas emo-

cje.  

Kolejnym plusem sagi jest to, że bar-

dzo szybko się ją czyta, a jednocześnie 

mamy tutaj 7 książek, dzięki czemu 

nasza przygoda nie skończy się za 

KSIĄŻKA 
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und Alte, Frauen und Männer, Ama-

teure und Profis und sogar behinderte 

Menschen, die bewiesen haben, dass 

sie auch ihre Träume erfüllen können. 

Ich und mein Bruder haben auch an 

dieser Veranstaltung teilgenommen. 

Unsere Zeit betrug 57 Minuten. 

 Wie war der Lauf? Als wir auf 

den Start gewartet haben, haben wir 

gesehen, dass professionelle Läufer 

konzentriert und gestresst waren. Sie 

haben einander gedrängt. Wir haben 

zu laufen begonnen. Einige Men-

schen waren sehr schnell, andere Leu-

te bevorzugten lieber zu gehen als zu 

laufen (Sie haben auch das Rennen 

beendet). Wie hat die Route ausgese-

hen? Eine Runde um die Halle und 

zwei große Runden um Driesen. Der 

Lauf war sehr anstrengend. Zum 

Glück gab es viele Leute, die gerne 

den Läufern Wasser gegeben haben. 

Die Leute haben gejubelt und schöne 

Lieder gesungen. Das war ein tolles 

Erlebnis für uns. Die Zeit der besten 

Läufer betrug ca. 30 Minuten. Es ist 

ein erstaunliches Resultat! Die Besten 

haben attraktive Preise bekommen, 

z.B. Geld oder ein teures Sportgerät. 

Nach dem Lauf haben die Teilnehmer 

Wie läuft man zehn Kilometer? Ist 

das überhaupt möglich? Wie bereitet 

man sich dafür vor? Die Antworten 

auf diese Fragen kennen 300 mutige 

Driesener und die Bewohner der um-

liegenden Städte, die am Fünften 

Driesener 10 km-Lauf  

teilgenommen haben. 

 Der Lauf hat am 12. Mai 2019 

stattgefunden. Das Wetter war für 

Läufer perfekt. Start und Ziel waren 

an der Sporthalle in Driesen. Dort 

wurde auch ein Wettbewerbsbüro ein-

gerichtet. Die Läufer haben die Teil-

nahme an der Veranstaltung bezahlt. 

Das Einkommen wurde an kranke 

Kinder gespendet. Viele Menschen 

sind an diesem Tag zum Wettbewerb 

angekommen, um ihre Lieblingsläu-

fer zu unterstützen und Spaß zu ha-

ben. Vor dem Hauptrennen haben 

Kinderrennen stattgefunden. Die Kin-

der haben auf kleineren Distanzen 

konkurriert. Die besten Kinder haben 

Diplome bekommen. 

 Endlich war es Zeit für den 

Hauptlauf! Viele Menschen haben an 

diesem Rennen teilgenommen: Junge 
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 Gedenkmedaillen und leckere Toma-

tensuppe bekommen. Bis bald im 

nächsten Jahr! Ich ermutige euch zur 

Teilnahme.  

 Wie bereitet man sich auf ei-

nen 10 km Lauf vor? Man muss 

mehrmals pro Woche trainieren. Man 

soll sich gesund ernähren und viel 

Wasser trinken. Man darf kein Fast-

Food essen 

und keine 

Cola trinken. 

Jeder kann 

ein Sportler 

werden! 

Jakub Sikora, 

kl. 1b LO 
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Amerykańska modelka, piosenkarka, 

aktorka, gwiazda filmowa oraz ikona 

mody. Każdy człowiek na świecie 

kiedykolwiek, chociaż raz w swoim 

życiu słyszał właśnie o niej, jako o 

najpiękniejszej kobiecie świata w 

latach 50. i 60. XX wieku. Ale czy 

każdy zna jej najsłynniejsze cytaty i 

wypowiedzi, które zostaną na zawsze 

w naszej pamięci i którymi wiele 

ludzi się wypowiada, nie wiedząc 

nawet czyje to słowa?  Postaram się 

przedstawić najważniejsze słowa 

Marilyn Monroe:  

 

*,,Kobieta jest bezbronna tylko 

wtedy, gdy schną jej paznokcie.’’  

*,,Powinniśmy naprawdę zacząć żyć, 

zanim będziemy starcami.’’  

*,,Lepiej być szczęśliwą samotnie. Niż 

nieszczęśliwą z kimś innym.’’  

*,,Brak perfekcji jest piękny, 

szaleństwo jest geniuszem i lepiej być 

absolutnie”  

*,,Daj dziewczynie odpowiednie buty, 

a podbije świat.’’  

*,,Myślę, że najlepiej jest kochać 

dzielnie i akceptować - tyle ile można 

znieść.’’  

Iga Piekutowska IIIB LO  
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