
Str. 1 

 

 

KALENDARIUM  KWIECIEŃ 

01.04.—Prima Aprilis 

07.04.—Światowy Dzień Zdrowia 

10.04.—Dzień Służby Zdrowia 

12.04.—Dzień Czekolady  

13.04.—Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

20.04.—Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy  

22.04.—Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi  

28.04.—Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 

Pracy 

29.04.—Międzynarodowy Dzień Tańca  

6 numer/ kwiecień 2014 

W tym 

numerze: 

Cześć wszystkim! 
Mimo że już kwiecień, warto wspomnieć 
o pierwszym dniu wiosny, który mieliśmy 

okazje jakiś czas temu świętować! Ów 
dzień zapowiadał się cudownie i taki też 
był! Słońce, +20 stopni i do tego począ-

tek weekendu, idealnie! 
Niestety, to już przeszłość… Teraz 3-

klasiści mają na głowie egzamin gimna-
zjalny i to jest ich priorytet (a przynajm-
niej powinien być :P). Nie psujmy sobie 
jednak humoru egzaminami, a cieszmy 

się Świętem Wielkiej Nocy! 

Gimnazjum nr 1  

im. POLSKICH NOBLISTÓW  

w Ostrowie Wielkopolskim 

Wielkanoc na świecie  2-3 

Ciekawostki 4-6 

Talenty 7-8 

Muzyka 9 

Przepis 10 

Złote myśli na wesoło 11 
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HISZPANIA 

 W Hiszpanii święta w niczym nie przypomina-

ją tych Polskich. Świętowanie trwa cały tydzień - 

Santa Semana (święty tydzień). Hiszpanie wycho-

dzą masowo na 

ulicę i świętują, 

jednak każdy 

region kraju ma 

swoje odrębne 

tradycje. Naj-

bardziej spekta-

kularne, pełne 

emocji i wzruszeń są parady wielkanocne w Andalu-

zji. Towarzyszą im śpiewy, krzyki, a nawet płacz. 

Członkowie procesji, tzw. „capirotes”, czyli pokutni-

cy w spiczastych kapturach ubrani w długie sutan-

ny, niosą „pasos” – ołtarze z wizerunkiem Chrystu-

sa, Maryi, Świętych. Hiszpanie wierzą, że dotknięcie 

ołtarza przynosi zdrowie i szczęście. (foto1) Na pół-

nocy jednak, w górskich, zielonych rejonach proce-

sje odbywają się w całkowitej powadze, słychać tyl-

ko uderzenia bębnów nadające procesji tajemniczą 

atmosferę. W rejonie Aragon tysiące osób zbiera 

się by razem grać na bębnach. W La Roja odbywa 

się samobiczowanie. „Picaos”, czyli ochotnicy w 

białych szatach biczując się, przemierzają boso uli-

ce. Według dawnych wierzeń w ten sposób pozby-

wają się z ciała złej krwi. Tradycyjne potrawy to 

szpinak z ciecierzycą, dorsz z pomidorami oraz tor-

rijas, a także „Mona de pascha”, czyli ciastem droż-

dżowym z jajkiem w środku.  

 

 

 

 

 

 

JEROZOLIMA 

 Tu, gdzie wszystko się zaczęło. To tu Abraham 

miał złożyć 

w ofierze 

swego sy-

na Izaaka, 

Mahomet - 

wznieść się 

do nieba, a 

przez Złotą 

bramę - wjechać na osiołku Jezus, by go ukrzyżowa-

no.  W porze świąt  Wielkanocy do Jerozolimy spły-

wają ogromne ilości wiernych z całego świata, nie 

tylko katolików, ale również prawosławnych. Wszy-

scy biorą udział w drodze krzyżowej, biegnącej tak 

jak ta, którą przeszedł Jezus, a następnie trafiają do 

Bazyliki Grobu Pańskiego. Saladyn zapytany o to, ile 

warta jest Jerozolima? Odpowiedział nic, a po chwi-

li dodał: wszystko. Tak też wyglądają  dzisiejsze 

miejsca kultu wspólne dla wielkich religii. Według 

izraelskiego prawa są wspólną własnością wszyst-

kich wiernych, co w praktyce oznacza że są niczyje. 

Nikt nie może ich remontować, odnawiać. Stan ten 

oddaje pewna historia. Kiedy w korytarzu przepaliła 

się żarówka rozgorzał spór o to kto może ją wymie-

nić. Spór zakończył się dopiero wtedy, kiedy z Tel 

Awiwu przyjechał izraelski wice minister kultury i 

pod osłoną nocy wymienił żarówkę.  

 

 

 

 

 

Wielkanoc na świecie 
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FILIPINY 

 Jest to jedyny kraj dalekiego wschodu, w któ-

rym dominującą religią jest chrześcijaństwo. 

Obchody na Filipinach, w szczególności na wy-

spie Luzon, ściągają przybyszów z całego świa-

ta. Procesje wyglądają jak inscenizacje drogi 

krzyżowej. W pierwszym szeregu idą chłopcy 

ubrani w korony z liści palmowych, chłostający 

się nawzajem.  W kolejnych szeregach przecho-

dzą postacie udające autentyczne postacie z 

drogi krzyżowej. Kiedy dotrą już do kościoła bę-

dą cali zakrwawieni, a to jeszcze nie koniec proce-

sji. Później 

w s z y s c y 

udadzą się 

n a 

" g o l g o t ę " 

gdzie ochot-

nicy zostaną 

na kilka mi-

nut przybici do krzyża, jest ich tak wielu że przybija-

nie trzeba powtarzać kilka razy. Mimo że kościół 

potępił te praktyki, to ciągle biją one rekordy popu-

larności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSPA WIELKANOCNA 

To chyba najbardziej oryginalne miejsce na spędze-

nie Wielka-

nocy. Na tej 

odizo lowa -

nej od świata 

wyspie, od-

dalonej od 

n a j b l i ż s z e j 

równie osa-

m o t n i o n e j 

wyspy Pitcarin o 2tys km, a od chilijskiego wybrzeża 

o 3600 km, nie uświadczymy jakiś niespotykanych 

tradycji, czy obyczajów, za to możemy podziwiać 

prawie 900 tajemniczych postaci moai. Swoją na-

zwę wyspa zawdzięcza dacie odkrycia. Była to nie-

dziela wielkanocna 1722r, a odkrycia dokonał ho-

lenderski podróżnik Jacob Roggeveen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Suchecki, 3c 
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Ile potrzeba czasu, aby odpady wrzucane do morza zostały rozłożone na czynniki pierwsze?  

 Czy wiecie, że do mórz i oceanów co godzinę wrzuca się 1014 ton plastikowych śmieci? Na lądzie 

śmieci rozkładają się szybciej ze względu na światło słoneczne. Natomiast w wodzie plastikowe opakowa-

nia rozkładają się znacznie wolniej, więc MYŚLMY zanim coś wyrzucimy do wody!!! Po to są kosze na śmie-

ci na statkach i na plażach.  

A więc jak długo rozkładają się śmieci w wodzie? 

  

Ciekawostki 

karton po mleku - 3 miesiące ogryzek - 2 miesiące gazeta - 6 tygodni 

torba foliowa - 20 lat kubek plastikowy - 50 lat puszka aluminiowa - 200 lat 

pielucha - 450 lat żyłka wędkarska - 600 lat 
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Kim była Elżbieta Habsburżanka?  

 Elżbieta Habsburżanka była kobietą co najmniej szpetną: ni-

ski wzrost, przygarbiona o nieregularnych kształtach. Kazimierz IV 

Jagiellończyk był rozczarowany wyglądem przyszłej żony. Jednak 

kiedyś wielcy władcy nie mogli czekać na Wielką Miłość, tylko byli 

zmuszeni brać ślub z panną wcześniej wybraną przez rodziców z 

przyczyn politycznych (och jak mamy teraz dobrze!). Jednak czy 

było to szczęśliwe małżeństwo? Otóż, powiem Wam, że TAK! Ta 

brzydka arcyksiężniczka ujęła swojego męża dobrocią, staraniami 

nauki języka polskiego oraz płodnością. Urodziła Kazimierzowi 13 

dzieci i nazwano ją "Matką Królów". Dlaczego? Ponieważ czterech 

spośród jej synów zostało królami. Tak więc nieważne moi Czytel-

nicy to co "na zewnątrz", ale co ktoś ma "w środku"!! 

 

 

 

Czy u ptaków zdarzają się albinosy? 

 O albinizmie pewnie każdy z Was słyszał. Albinizm czyli brak pigmentu w skórze, tworach skórnych, 

włosach i tęczówce oka. Skóra albinosów nie wytwarza melaniny. Więk-

szość z nas wie kto to albinos, a czy wiecie, że u niektórych gatunków pta-

ków zaobserwowano również cechy albinotyczne? Dr Andrzej G. Krusze-

wicz, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie potwier-

dza, że w polskiej stolicy Warszawie odnotowano białego wróbla, szpaka, 

kawkę i gawrona. Widziano również jasnego czyża, dzwońca i białego ko-

sa. W populacjach zamkniętych i spokrewnionych albinosi występują sto-

sunkowo często. 

 

 

 

 

Czy istnieje zwierzęcy raj? 

  W grobowcach egipskich położonych w zachodniej części 

Doliny Królów, odnaleziono mumie zwierząt! Oprócz psa, paru 

kaczek, ibisa i kilku innych zwierząt z grobowców wydobyto 

również mumie trzech małp. Były mumifikowane jak ludzie! 
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W jakim wieku pojawia się lęk wysokości? 

 Dla wielu osób znajdowanie się na szklanej podłodze na 100 piętrze byłoby koszmarem - dla nie-

mowlaków nie stanowiłoby jednak proble-

mu. Lęk wysokości rozwija się dopiero w 

okresie sześciu tygodni po tym, jak nauczą 

się raczkować. Gdy sami się poruszamy, nasz 

mózg zaczyna postrzegać obrazy na skraju 

pola widzenia. Tzw. widzenie peryferyjne 

pomaga nam utrzymywać równowagę, ale 

ma także jedną zasadniczą wadę: gdy opa-

nujemy już raczkowanie, dostrzegamy na 

wysokości więcej obrazów. Związane jest to 

z pojawieniem się lęku na dużych wysoko-

ściach - tzw. akrofobii. 

 

Kim jest yeti?  

 Pewnie wszyscy słyszeliście o yeti. Każdy ma o nim inne wyobrażenia. Jedni mówią, że to małpa, inni 

że goryl, a jeszcze inni, że to prehistoryczny człowiek okryty futrem, które pozwala mu przetrwać w naj-

wyższych górach świata. Za sprawą Brytyjczyka Erica Shipto-

na najgłośniej o człowieku śniegu zrobiło się w 1951 roku. On 

to sfotografował pozostawione na śniegu ślady wielkich stóp 

w Himalajach. Podobno widział go również znany himalaista 

Reinhold Messner. Profesor genetyki Bryan Sykes postanowił 

ostatecznie wyjaśnić istnienie yeti. Porównał on geny pobra-

ne z sierści znalezionych  w dwóch różnych miejscach yeti 

(oddalone od siebie o 800 km) z genami różnych zwierząt 

prehistorycznych. I co odkrył??? Geny yeti w 100% odpowia-

dają genom niedźwiedzia polarnego sprzed 40-120 tys. lat. 

Jest to jednak nowa teoria, która musi zostać zweryfikowana.  

To nie znaczy, że po Himalajach biegają i straszą ludzi prehistoryczne niedźwiedzie. Jednak może to być 

nowy, nieopisany dotąd gatunek. A Wy możecie być ich odkrywcami, jeżeli tylko starczy Wam odwagi :) 

 

Czy ciemność manipuluje poczuciem czasu? 

 W trakcie pierwszego eksperymentu jaskiniowego w 1962 roku 

pewien naukowiec by dowieść swojej sprawności intelektualnej, miał 

policzyć do 120 w odstępach sekundowych. W ciemności potrzebo-

wał na ten test nie dwóch, ale aż pięciu minut - dostarczył w ten spo-

sób dowodu na to, że nieobecność naturalnego światła potrafi mani-

pulować naszym poczuciem czasu. 

Marta Bohonos, 2b 
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 Ilu z Was lubi muzykę? Z pewnością każdy ma ulubio-

ny gatunek muzyki czy chociażby utwór, który dosłownie w 

duszy mu gra. Jednak ja przedstawię Wam osobę mającą na 

punkcie muzyki prawdziwego bzika. Sylwia Działocha z klasy 

3a - to prawdziwy fanatyk wszelkiego rodzaju muzyki, któ-

rej oddaje całe swoje serce. Ta utalentowana dziewczyna 

gra na saksofonie, gitarze i śpiewa. Jak sama mówi, bez mu-

zyki nie było by jej, gdyż to ona  daje jej siłę do działania i 

pcha ją do przodu. Być może muzyka jest receptą na życio-

wy sukces? Patrząc na Sylwię, śmiało możemy to stwierdzić. 

Ta wyjątkowa osóbka jest towarzyska, otwarta, szczera i 

odważna, a w moim odczuciu również odrobinę melancho-

lijna i niebywale dojrzała. Poza muzyką lubi spotykać się z 

przyjaciółmi, uprawia sport, bardzo dobrze się uczy i bierze udział w każdym możliwym przedsięwzięciu 

naszej szkoły. Jestem pewna, że Sylwia nie boi się nowych wyzwań i stawia sobie coraz wyższe poprzeczki 

do pokonania, co jest niezwykle rzadkie u osób w naszym wieku… Osobiście uważam, że warto poznać tę 

wyjątkową dziewczynę dlatego, że jest to postać niespotykana, o niebywale ciekawej osobowości. Dzięki 

rozmowie z nią na wiele rzeczy możemy spojrzeć inaczej,   zdecydowanie przepełnia ludzi swoją energią. 

Jako podsumowanie dodam tylko, że Sylwia chciałaby zostać stomatologiem (wow!), jednak na całe szczę-

ście ciągnie ją do muzyki. Miejmy nadzieję, iż właśnie w stronę muzyki pójdzie, inaczej zostanie pierwszym 

śpiewającym dentystą ;) 

 

 

 

 

 

 

 

Talenty 

Magdalena Tadaszak, 3e 
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A oto co powiedziała Sylwia, podczas wywiadu udzielonego Magdalenie Matysiak z klasy 3c 

M: Witaj , Sylwio! Nagrywamy właśnie filmik promujący naszą szkole… Ja zajmuje się przeprowadzeniem  
wywiadów z utalentowanymi uczniami i pomyślałam, ze Ty jesteś tego świetnym przykładem. Czy zga-
dzasz się odpowiedzieć na parę pytań?  
 
S: Chętnie. 
 
M: Bardzo się cieszę. A wiec, może na początek opowiedz mi, czym tak naprawdę jest dla Ciebie śpiewnie? 
 
S: Śpiewanie to coś, co samo do mnie przyszło. Nie wiem jak to sie zaczęło, po prostu zawsze lubiłam śpie-
wać, i w końcu namówiłam rodziców na zajęcia wokalne. 
 
M: Czy pamiętasz kiedy dokładnie się to zaczęło? 
 
S : Naukę śpiewu zaczęłam w 2008 roku. Przez te kilka lat miałam okazje wziąć udział w ciekawych projek-
tach muzycznych, koncertach. 
 
M: Co przynosi Ci większą satysfakcję? Konkursy muzyczne czy koncerty? 
 
S :  Najbardziej liczą sie dla mnie koncerty….. konkursy też są fajne, ale to właśnie koncerty dawają mi naj-
więcej , jak już wcześniej wspomniałaś satysfakcji. Ostatnio miałam okazje zagrać fajny koncert z doświad-
czonymi muzykami i tancerzami. Bardzo miło wspominam koncerty w kaliskim klubie studenckim "Pod mu-
zami" np. "Rock&Spring". Brałam udział w serii koncertów "Nadzieja". 
 
M: Co takiego jest w tym śpiewaniu, że to robisz ? 
 
S: Czasami miałam takie momenty, ze się nad tym zastanawiałam, ale wystarczyło, ze wyszłam na scenę i 
juz wiedziałam, po co to robie. Za każdym razem, kiedy występuję dostaję ogromny zastrzyk pozytywnej 
energii. Uwielbiam, kiedy wszystkie spojrzenia skierowane są w moja stronę, przez te kilka chwil mogę po-
czuć sie jak prawdziwa gwiazda. 
 
M: Czy odniosłaś już jakieś sukcesy na tym polu? 
 
S: Dwa razy zdobyłam trzecie miejsce na ogólnopolskim festiwalu "Decyma". W międzyczasie przewinęło 
się, tak jak już wcześniej wspomniałam, kilka festiwali i koncertów. 
 
M: Dostałaś ogromny dar od Boga, kiedy słyszę Twój glos odpływam razem z Tobą. 
 
S: Zawsze powtarzam, ze na pewno jest wielu bardziej uzdolnionych ludzi, ale dla mnie liczy sie to, co ja 
czuję, jaką pewność siebie i radość z życia zyskuje dzięki muzyce. 
 
M: Czy chciałabyś sie tym zająć w przyszłości, czy to tylko twoje hobby? 
 
S: Kiedyś myślałam o tym, żeby zająć się tym w pełni profesjonalnie, ale lata minęły, dorosłam, spojrzałam 
na to wszystko z innej perspektywy i wiem, że to nie jest takie proste. Bardzo bym chciała, niestety mogę 
tylko pomarzyć o wielkiej karierze. 
 
M : Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czasu i pamiętaj: rób dalej to co robisz, bo jesteś w tym naprawdę 
świetna! 
 
S: Ja również dziękuję za wywiad i cieple słowa. 
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Muzyka 

 

 

 

Arctic Monkeys to brytyjski indie rockowy zespół, który powstał w 2002 roku na przedmieściach Sheffield. 

W skład zespołu wchodzą: 

-Alex Turner (wokal, gitara 

prowadząca/rytmiczna) 

-Jamie Cook (gitara rytmiczna/

prowadząca) 

-Nick O'Malley (gitara basowa, 

wokal wspomagający) 

-Matt Helders (perkusja, wokal 

wspomagający) 

Popularność zdobyli dzięki za-

mieszczaniu swoich utworów 

demo w internecie, a to wszyt-

ko za sprawą fanów, którzy 

przychodzili na ich koncerty. 

W 2005 roku trafili na listy przebojów, dzięki singlom:  "Leave Before The Lights Come On", "I Bet You 

Look Good on the Dancefloor" i "When the Sun Goes Down". Debiutanckim albumem był wydany w 2006 

roku Whatever People Say I Am, That's What I'm Not,  który stał się najszybciej sprzedającym debiu-

tanckim albumem w historii brytyjskiego rynku muzycznego. Płyta otrzymała nagrodę Mercury Prize oraz 

nagrody BRIT Awards m.in. za: najlepszy zespół brytyjski i najlepszy album brytyjski 2007 roku. Oprócz tej 

płyty wydali jeszcze 4 albumy studyjne i 1 na żywo. 

 

 

Roksana Idczak, 3a 
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Babka waniliowa  

 

Składniki:  

 

3 jajka  

120 g cukru  

150 g masła  

60 g budyniu waniliowego  

3/4 łyżeczki proszku do pieczenia  

120 g mąki pszennej  

ziarenka z 1 laski wanilii  

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego  

 

Wykonanie:  

 

Białka oddzielić od żółtek.  

Masło utrzeć z cukrem na gładką masę stopniowo doda-

jąc żółtka i ekstrakt waniliowy. Mąkę przesiać z prosz-

kiem do pieczenia, ziarnkami wanilii i budyniem, dodać do masy maślanej i dokładnie wymieszać. Białka 

ubić na sztywną pianę. Dodać je do masy i delikatnie wymieszać na najniższych obrotach miksera lub 

przy pomocy łopatki.  

Formę wysmarować masłem i obsypać mąką lub bułka tartą. Przełożyć ciasto, wyrównać i piec w tempe-

raturze 180°C przez 40 minut (do suchego patyczka).  

Gotową babkę wyjąć z formy, odwrócić do góry dnem i oprószyć cukrem pudrem.  

Przepis 

Marta Bohonos, 2b 
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Złote myśli na wesoło 
 

 

 

 

Złote myśli na wesoło: 

Pożyczaj od pesymistów - i tak nie wierzą, że oddasz. 

Nie możesz w życiu mieć wszystkiego. Gdzie byś to trzy-

mał? 

Czyste sumienie to objaw problemów z pamięcią. 

Życie jest jak piłka nożna: raz kopiesz ty, innym razem kopią 

ciebie. 

Ekspert to człowiek, który wie wszystko o niczym. 

Człowiek biedny ceni sobie każdą złotówkę, bogaty – każdy grosz. 

Zabawne jak mało ważna jest Twoja praca, gdy prosisz o podwyżkę, a jak niesamowicie niezbędna dla 

ludzkości gdy prosisz o urlop. 

Człowiek 30% swego życie przesypia; przez pozostałe 70% marzy, żeby się wreszcie wyspać. 

 

Humor z nadchodzącą wiosną  

Sekretarka wchodzi do gabinetu: 

- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 

- Niech wejdzie! 

 

 

 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu przez gajowego. W pewnej chwili jeden 

z jeleni mówi:  

- Chciałbym, żeby już była wiosna.  

- Tak ci mróz doskwiera?  

- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 

Katarzyna Juszczak, 2c 
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