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1832 –  urodził się Augustyn Szamarzewski, polski 

ksiądz, wielkopolski działacz społeczny (zm. 1891)  

22  stycznia 1863  - wybuch Powstania Styczniowego 

w Królestwie Polskim  

1898 – W Legnicy uruchomiono pierwszą elektryczną 

linię tramwajową.  

1954 – Został zwodowany USS Nautilus, pierwszy 

podwodny okręt o napędzie atomowym  

1959 – Domniemana katastrofa UFO w Gdyni.  

2000 – Kampinoski Park Narodowy został wpisany na 

światową listę rezerwatów biosfery UNESCO  

27 stycznia — Międzynarodowy Dzień Pamięci o 

Ofiarach Holokaustu  
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Za chwilę rozlegnie się pierwszy po feriach zimo-

wych szkolny dzwonek. Życzymy  wszystkim 

uczniom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą 

przygodą, odkrywaniem nauki i jej praw, ale też 

odnajdywaniem siebie, rozwojem własnych uzdol-

nień i zainteresowań. Niech szkoła będzie dla 

Was także miejscem radości i wielu przyjaźni.  
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Bardzo nam miło, że możemy przeprowadzić wywiad z panem Romanem Ciurysem, ochroniarzem, który 
w naszej szkole odgrywa bardzo ważną rolę.  
 
 Jak długo pełni Pan funkcję ochroniarza w naszej szkole?  
 Funkcję ochroniarza pełnię w gimnazjum od 2005 roku.  
 A czym zajmował się pan wcześniej?  
 Po skończeniu szkoły Oficerskiej Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie wróciłem do Ostrowa i za-

trudniłem się w ZNTK jako Konstruktor w biurze konstrukcyjnym, a później jako Mistrz w Elektrocie-
płowni. 

 Jak Pan ocenią pracę w naszej szkole? 
 Pracę w szkolę oceniam jako ciężką, ale bardzo pożyteczną i satysfakcjonującą. Staram się pomagać 

dyrekcji i nauczycielom w wychowywaniu młodzieży. Staram się zapewnić bezpieczeństwo dzieciom 
naszej szkoły przed zagrożeniami z zewnątrz budynku oraz czuwam nad tym co dzieje się w środku.  

 Jaka, Pana zdaniem, jest młodzież 
ucząca się w naszym gimnazjum?  

 Młodzież w naszej szkole tak jak w 
życiu jest grzeczna. Zdarzają się 
jednak wyjątki, trzeba wtedy bar-
dziej skupić się na ich zachowaniu 
oraz pomóc im się poprawić. Naj-
więcej uwagi poświęcam klasom 
pierwszym, które starają się odna-
leźć w nowej szkole. W szczegól-
nych przypadkach współpracuję 
także z pedagogami, dyrekcją i 
nauczycielami, z którymi od same-
go początku mam bardzo dobry 
kontakt.  

 Czy ma Pan jakieś postanowienia 
noworoczne? Jakie?  

 Nie posiadam żadnych nałogów, 
więc nie muszę sobie niczego odmawiać. Życzyłbym sobie natomiast zdrowia, które na razie mi do-
pisuje. Chciałbym również na koniec złożyć życzenia noworoczne Dyrekcji, gronu pedagogicznemu 
oraz wszystkim pracownikom obsługi szkoły, a w szczególności młodzieży, żeby mogła spełniać swo-
je marzenia w naszej szkole i w życiu osobistym.  

 Dziękujemy za poświęcony czas! 
 
Magdalena Piwek i Julia Wietecka kl.  IIId  
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 Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Kształciła się w gimnazjum 

rządowym , które ukończyła w 1883 roku. Następnie przez kilka lat pracowała jako nauczycielka domowa. 

W 1891 wyjechała do Paryża aby studiować na Sorbonie. Po dwóch 

latach uzyskała tytuł licencjata nauk fizycznych. W roku 1895 wyszła 

za mąż za Pierre’a Curie. Małżeństwo odkryło dwa pierwiastki pro-

mieniotwórcze: polon i rad (1898). Wraz z mężem i Henrykiem Be-

cquerelem zdobyła nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki (1903). Trzy 

lata później, po śmierci męża, objęła stanowisko kierownika katedry 

fizyki na Sor-

bonie. Za wy-

odrębnienie 

radu w postaci 

metalicznej 

otrzymała w 

1911 roku ko-

lejną nagrodę 

Nobla, tym 

razem w dzie-

dzinie chemii. Dzięki niej w Paryżu powstał Instytut 

Radowy, który obecnie nosi nazwę: Instytut Curie. 

Noblistka zmarła 4 lipca 1934 roku we Francji. 

 

Roksana Idczak kl.IIa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Jamińska kl. IIIa (wiersze)    

 

Królowa pierwiastków 

Nagrody Nobla to laureatka, 

rad i polon dały jej wyróżnienie. 

Dwóch córek to kochająca matka, 

znana na międzynarodowej are-

nie. 

Radiochemii to prekursorka, 

co w świecie sławę zyskała. 

Była z niej wspaniała Polka, 

co dla innych się poświęcała. 

Do Pana Dmitrija 

Proszę do Pańskiej tablicy, 

dwa nowe pierwiastki wpisać, 

by rad, wszyscy chemicy, 

i polon znali od dzisiaj. 
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„Piłka nożna to nie tylko sport. Piłka - to magia i całe moje życie” 

 

 

 

 

 

 Osoba, której sylwetkę Wam dzisiaj przybliżę jest utalentowa-

na w dziedzinie sportu. Dawid Tomczak (z klasy 3b), bo o nim mo-

wa, jest znakomitym piłkarzem. Kiedy jest na boisku zawsze daje z 

siebie maksymalną ilość energii. Dzięki swojemu ojcu, który w prze-

szłości również sam grał w piłkę, Dawid w wieku 8 lat zaczął grać, a 

jego pierwszym klubem był Kuks Zębców. Spędził tam mile wspomi-

nane 6 lat. Obecnie Dawid jest zawodnikiem TP Ostrovii 1909 

Ostrów Wlkp, z czego jest bardzo dumny, bo może reprezentować 

biało-czerwone barwy. 

Co Dawid sądzi o trenerach, którzy tak wiele go nauczyli i zapew-

ne jeszcze wiele nauczą? Co sądzi o Klubie w którym jest obecnie? 

Ostrovia jest wspaniałym klubem, w którym można rozwijać swoje 

umiejętności, uczą tu wiele nieznanych mi dotąd rzeczy. Trenerzy są 

wspaniali, można na nich zawsze liczyć! 

Czym dla Dawida jest piłka nożna i czy wiąże z nią plany na przy-

szłość? 

Piłka nożna to nie tylko strzelanie bramek, ale również mile spędzo-

ny czas z przyjaciółmi oraz kolegami z drużyny. Tutaj każdy zawod-

nik marzy o tym, aby w przyszłości grać w jakimś lepszym klubie, 

lecz trzeba myśleć realistycznie, bez ciężkiej pracy nic nie osiągnie-

my - takie słowa można usłyszeć od Dawida Tomczaka. 

Życzę Dawidowi mniej kontuzji i coraz więcej sukcesów w piłce : ) 

W następnym numerze gazetki, przeczytacie na temat kolejnej uta-

lentowanej osoby. Zapraszam! : ) 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Drop kl. IIId 
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 Corocznie skauci i harcerze biorą udział w akcji przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia 

symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w 

Betlejem. Jest ono nazwane Betlejemskim Światełkiem Pokoju, które 

jest symbolem ciepła, miłości, pokoju, nadziei i tradycyjnie stawiane 

jest na wigilijnym stole. W Ostrowie Wielkopolskim przekazanie świa-

tełka odbyło się w sobotę 22 grudnia o godz. 18:30 w ostrowskiej Kon-

katedrze. Po mszy Światło zostało przekazane do wszystkich ostrow-

skich parafii.  

 W Polsce akcję tę od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku 

Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od 

skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. 

Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betle-

jemskiego Światła Pokoju (zlokalizowanej na terenie Schroniska Gór-

skiego ZHP „Głodówka”), światło trafia do wszystkich chorągwi, huf-

ców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców 

miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście 

przyjmuje m.in.: prezydent RP, prezes Rady Ministrów, marszałek Sej-

mu i prymas Polski. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło 

Pokoju również do wschodnich sąsiadów – do Rosji, na Litwę, Białoruś 

i Ukrainę.  

 A czy podczas okresu przedświątecznego widziałeś w marketach 

harcerzy pakujących zakupy? Jeśli tak to jest to kolejna nasza przedświąteczna działalność - akcja MAR-

KET, która odbywa się 2 razy w roku. W tym czasie my, harcerze, możemy uzbierać pieniądze m.in. na wy-

jazdy i nasze umundurowanie, żeby odciążyć trochę naszych rodziców z kosztów. :) Stojąc przy kasach pa-

kujemy zakupy klientom sklepu, a nasze puszki na pieniążki pomału się wypełniają. Myślicie pewnie, że to 

całkiem łatwe? Owszem. Bywa i przyjemne, ale trzeba stać cały czas po 4 godziny, czasami nawet z tylko 

jedną króciutką przerwą na odpoczynek. Nie skarżymy się jednak, bo my harcerze jesteśmy wytrwali! :) 

Anna Orzechowska kl. IIId 
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 Barokowy kościół i pobernardyński klasztor należący dziś do Sióstr Nazaretanek znajdujący się w 

gminie Ostrzeszów, jest jed-

nym z najpiękniejszych i naj-

lepiej zachowanych obiek-

tów sakralnych w naszym 

regionie ze względu archi-

tektonicznego i historyczne-

go. Został ufundowany 

przez okoliczne ziemiaństwo 

w połowie XVII wieku. Ojco-

wie Bernardyni przetrwali tu 

prowadząc owocną pracę 

duszpasterską aż do 1833 

roku, kiedy to zaborczy Rząd 

Pruski ogólną kasatą zakonów zlikwidował klasztor i wydalił z niego trzech ostatnich, pozostałych jeszcze 

przy życiu zakonników. Kościół pobernardyński stał się po pewnym czasie kościołem filialnym, ale rzadko 

używanym Rzymsko-katolickiej Parafii farnej NMP Wniebowziętej, w budynku klasztornym natomiast mie-

ściła się jakiś czas szkoła, lub zamieszkiwali go różni przygodni lokatorzy. 

 Po I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości przez Polskę OO Bernardyni, prawni właściciele 

obiektu, nie będąc w stanie reaktywować swojej placówki, zrezygnowali z niej na rzecz Kurii Arcybiskupiej 

w Poznaniu. Kuria postanowiła osiedlić w klasztorze zgromadzenie żeńskie, które zajęłoby się wychowa-

niem i kształceniem dzieci i młodzieży, zwłaszcza dziewcząt. Rozpoczęte starania i pertraktacje ze Zgroma-

dzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu zakończyły się pozytywnym rezultatem. Zgromadzenie 

otrzymało w formie darowizny kościół i klasztor pobernardyński wraz z 8 ha gruntu. To zaledwie część hi-

storii, późniejsze dzieje klasztoru były jeszcze długie i burzliwe, zwłaszcza w okresie drugiej wojny świato-

wej. Po wybuchu wojny siostry zmuszono do opuszczenia Ostrzeszowa, władze okupacyjne zamknęły ko-

ściół i klasztor, prawdopodobnie wkrótce miała tam powstać szkoła Hitlerjugend. Kiedy po wyzwoleniu 

Nazaretanki wróciły do Ostrzeszowa zastały w zdewastowanym kościele magazyn mebli. Pozostałe zabu-
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dowania także były w opłakanym stanie. Mimo niesprzyjającej atmosfery siostry zdecydowały nie przery-

wać swojego dzieła. W maju 1945 roku zakonnice otworzyły dwuoddziałowe przedszkole parafialne z 75-

ciorgiem dzieci. W tym czasie Zgromadzenie przeprowadzało kapitalny remont kościoła i klasztoru pober-

nardyńskiego. Niestety z rozporządzenia komunistycznych władz państwowych przedszkole zostało zli-

kwidowane z jednoczesnym nakazem opuszczenia przez siostry całego budynku do dnia 1 października 

1954 roku. Przez następnych ponad 30 lat siostry nie mogły prowadzić przedszkola. Dopiero w latach 80-

tych udało się na nowo podjąć opiekę nad małymi dziećmi.  

 Obecnie nauczaniem i wychowaniem siostry obejmują także dzieci i młodzież ze szkół podstawo-

wych i średnich. Oprócz zwykłej szkolnej katechezy siostry pracują wśród młodzieży prowadząc Duszpa-

sterstwo Młodzieży Nazaretańskiej.  

 W klasztorze powstało niewielkie muzeum z ciekawymi eksponatami. W pięknie odnowionych po-

mieszczeniach możemy oglądać habity sióstr i złote relikwie. Chlubą sióstr jest odrestaurowana XVII-

wieczna cela z całkowitym wyposażeniem. Przechodzimy dalej, do biblioteki, w której niegdyś pracowali 

bernardyni, następnie kierujemy się w stronę kościoła przez zadaszony korytarz. Tutaj od razu uwagę 

przykuwają cudne wyobrażenia biblijne zawarte we 

freskach  i kamiennych rzeźbach wychylających się 

ze ścian. Wchodząc do kościoła stajemy na wprost 

ogromnego ołtarza ze złotymi kolumnami i piękny-

mi obrazami. Przewodniczka prowadzi nas do prze-

pięknych barokowych krypt, nad drzwiami widnieje 

łaciński napis. Możemy podziwiać XVIII-wieczną 

drogę  krzyżową. Na uwagę zasługuje kamienna po-

sadzka, która po renowacji odzyskała dawny blask. 

Centralna część podziemi pokryta jest freskami. W 

kryptach znajdują się trumny zakonników. Kończy-

my zwiedzanie i kierujemy się do wielkiej bramy, 

ale muszę jeszcze przypomnieć, że bez pomocy 

gminy i dotacji unijnych oraz oczywiście zaangażo-

wania sióstr Nazaretanek z Ostrzeszowa nie mogli-

byśmy dziś tych obiektów odwiedzać. 

Godziny otwarcia muzeum klasztornego: 

 WTOREK I CZWARTEK - wejście w godzinach 13:00, 14:00 i 15:00 

 NIEDZIELA - wejście o godz. 14:00 i 15:00 

Ernest Szczepaniak kl.  IIc 
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Adopcja pupili  

 

  

 Styczeń to miesiąc postanowień noworocznych. Naszym postanowieniem może być opieka nad za-

adoptowanym psiakiem. Zachęcamy, aby rozpocząć Nowy Rok w towarzystwie nowego domownika i za-

adoptować pupila. One wszystkie na to czekają! 

 Przedstawiamy kolejne psiaki, które czekają na nowych właścicieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Kontakt 
Adres: Pruślińska 3, 63-400 Wysocko Wielkie 
Telefon: 505 114 585  
Godziny otwarcia: pon.-pt. 8.oo-19.oo   sob.-nd. 8.oo-14.oo 
www.ostrowschronisko.pl 

Julia Jamińska kl.  IIIa 

Oto siedmioletni Cezar. Jest to nieufny 

i wystraszony pies po przejściach. Nie 

jest on agresywny. Poszukuje cierpli-

wego właściciela, który okaże mu 

sympatie. 

Oto roczny Choco. Jest to wesoły i 

uroczy piesek, który jest łagodny i 

cieszy się na widok człowieka. Świet-

nie dogaduje się z innymi psami. 

 

http://www.ostrowschronisko.pl
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Tym razem postanowiłam napisać artykuł o gwieź-

dzie nie związanej z rockiem czy metalem. Mam na-

dzieję,  że ta mała zamiana Wam się spodoba  ; ) 

 Beyoncé Giselle Knowles-Carter (urodzona 4 

września 1981) – amerykańska wokalistka R&B, ak-

torka i projektantka mody. Urodziła się i dorastała w 

Houston, w stanie Teksas jako pierwsze dziec-

ko Tiny i Mathew Knowlesów; jej młodsza sio-

stra, Solange, również jest piosenkarką. Jako dziecko 

Beyoncé brała udział w konkursach tanecznych oraz 

wokalnych, jednak sławę zyskała pod koniec lat 90., 

kiedy była liderką zespołu Destiny's Child.  

 Beyoncé jest jedną z najczęściej nominowa-

nych i jednocześnie honorowanych artystek w histo-

rii nagród Grammy, z 44 nominacjami (6. miejsce 

pośród wszystkich artystów, a zarazem 2. miejsce 

pośród kobiet) oraz z 16 wygranymi statuetkami (10. 

miejsce pośród wszystkich artystów, a zarazem 3. miejsce pośród kobiet). Podczas ceremonii w 2010 roku 

Knowles otrzymała 6 nagród Grammy – najwięcej statuetek zdobytych jednego wieczora przez kobietę w 

historii. Tego samego roku miała jednak szansę na aż 10 wyróżnień, jako że otrzymała 10 nominacji – co 

stanowi drugi wynik pod względem liczby nominacji zdobytych jednego roku przez artystę. 

Nagrała 4 płyty m.in. „Dangerously in Love” – 2003, “B’Day” – 2006, “I Am… Sasha Fierce” – 2008, “4” – 

2011. Beyoncé Knowles ma wszystko. Wyruszając w drogę z Destiny’s Child, grupa zdobyła listy 

przebojów hitami takimi jak “Bills, Bills, Bills” oraz “Independent Women”. Ostatecznie Beyoncé od-

ważyła się zająć własną osobą i zakończyć współpracę z dwoma pozostałymi wokalistkami:  Michelle 

Williams i Kelly Rowland. Jeżeli pamiętasz single “Crazy In Love” i “Single Ladies” (i namnożone pa-

rodie) jest to wystarczający dowód jej wpływów jako solowej artystki. Ponadto żona Jaya-Z jest 

olśniewająca i rewelacyjnie tańczy.  Nigdy nie oddaliła się od swojego ponadczasowego wizerunku z 

klasą. Kto może poważnie z nią rywalizować? ( via. http://beyonce.com.pl/) 

W hymnie z 2011 roku – Girls (Who Run The World), Beyoncé broni kobiet, które są dość silne,  by po uro-

dzeniu dziecka wrócić do pracy. Rok później właśnie tak zrobiła. Po urodzeniu w styczniu córeczki, Blue Ivy 

Carter, w maju zdobyła scenę czterema całkowicie wyprzedanymi występami, nazwanymi “Back to Busi-

ness”. Wciąż zarabia wiele na swojej płycie ‘4’, która pokryła się platyną w USA. Jest jednym z najlepiej 

sprzedających się muzyków wszech czasów i stała się wzorem dla kobiet w każdym wieku. Dołączyła do 

grupy sław, wspierających Obamę w kampanii reelekcyjnej, zorganizowała spotkanie, pisała listy poparcia. 

Rok 2013 jest obiecujący dla gwiazdy, podpisała olbrzymi kontrakt z Pepsi, reżyseruje film dokumentalny i 

ma zamiar wydać nową płytę.                  Natalia Nowak kl.IIc 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dangerously_in_Love
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Jedna z najlepszych komedii romantycznych. 

Opowieść o mężczyźnie, który zakochał się  w 

uroczej kobiecie. Problem polega na tym, że 

cierpi ona na częste utraty pamięci i nie pa-

mięta poprzednich dni. Henry'emu pozostaje 

tylko jedno - postanawia spotykać się z Lucy 

codziennie, mając nadzieję, że pewnego dnia 

dziewczyna przypomni go sobie i odwzajemni 

jego uczucie. Wzruszający a zarazem humory-

styczny film warty obejrzenia! 

 

 

 

 

 

50 pierwszych randek 

Reżyseria: Peter Segal  

Występują: Adam Sandler, Drew Barrymore 
 

 
 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spadkobiercy 

Reżyseria: Alexander Payne 

Występują: George Clooney, Shailene Woodley 

                 

Matt King - mężczyzna mający wszystko: pieniądze, 

rodzinę, wspaniały dom, wspaniałe życie. Jest on 

wraz z całą grupą kuzynostwa, spadkobiercą dużej 

części ziemi Hawajów, i przygotowuje się do ich od-

sprzedaży. Niestety, wydarza się tragedia. Jego żona 

zapada w śpiączkę, zostawiając męża z problemami, 

z którymi nigdy wcześniej się nie borykał. Główne-

mu bohaterowi przybywa mnóstwo problemów 

również biznesowych. W filmie warto zwrócić uwa-

gę na wspaniała ścieżkę dźwiękową. 

 

 

 

Julia Jamińska kl.  IIIa 

 

http://www.filmweb.pl/person/Adam.Sandler
http://www.filmweb.pl/person/Drew.Barrymore
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 Na początek 2013 roku postanowiłam podać autorski przepis mojej siostry na sałatkę brokułową. 

Lekka i bardzo smaczna! Na pewno każdemu z nas przyda się taka lekka sałatka po świętach  i tonach kalo-

rycznych potraw na stole wigilijnym ;) 

 

 SKŁADNIKI :  

- 1 główka brokuła 

- serek feta 

- 1-2 zielonego, dużego ogórka  

 

 SKŁADNIKI DO SOSU: 

- 4 czubate łyżki jogurtu greckiego 

-2-3 łyżki majonezu 

- czosnek  

 JAK ZROBIĆ: 

- ugotuj brokuły (te większe poprzekrawaj na pół) 

- pokrój ogórki w kostki lub pół księżyce (jak wolisz) 

- pokrój fetę w kostki  

- wymieszaj to wszystko  

PS. Wszystko kroić w duże kostki !!! 

 SOS: 

- wystarczy wszystko wymieszać. Ilość czosnku dowolna – według   upodobań: ) 

 

Polej sosem swoją porcje sałatki i gotowe! Smacznego… 

Natalia Nowak  kl. IIc 
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