
  

 

KALENDARIUM  LISTOPAD 

01.11— Wszystkich Świętych (katolickie) 
02.11— Dziady (etniczne słowiańskie), Zaduszki 
09.11— Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i 
Antysemityzmem 
10.11— Święto Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

11.11— Narodowe Święto Niepodległości 
14.11— Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę 
15.11— Światowy Dzień Rzucania Palenia 16.11  Mię-
dzynarodowy Dzień Tolerancji(ONZ) 
20.11— Powszechny Dzień Dziecka (ONZ) 
21.11— Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 
22-26.11— Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce 
30.11— Andrzejki 
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Odrobina humoru 10 

  

Witajcie kochani! Niedawno odbyło się 

ważne święto dla każdego malucha, ale  

i starszych, którzy lubią straszyć, być  

straszeni oraz ubóstwiają cukierki – 

Halloween! Na pewno świetnie się  

bawiliście. Nasza redakcja też mile  

spędziła ten dzień. A teraz poczytajcie 

nowe, bardzo ciekawe artykuły…  

Miłego czytania :) 

Zdjęcie miesiąca: Natalia Nowak, 3c 

 

Gimnazjum nr 1  

im. POLSKICH NOBLISTÓW  

w Ostrowie Wielkopolskim 

http://halloween.friko.net/dzien_wszystkich_swietych.html
http://halloween.friko.net/dziady.html
http://halloween.friko.net/zaduszki.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%B3w_Wielkopolski
http://halloween.friko.net/11_listopada.html
http://andrzejki.friko.net/
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 "Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, 

bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co 

roku" – czyli Wszystkich Świętych na wesoło.  

Z czym kojarzy nam się Wszystkich Świętych w Pol-

sce? Ze zmarłymi, z cmentarzami, z tłokiem wszę-

dzie, ze smutkiem, przygnębieniem, a niektórym i z 

nudą. Czy na świecie jest tak samo? Czy tak samo 

obchodzi się to święto, czy panują takie same uczu-

cia?  Spróbujmy się tego dowiedzieć… 

Meksyk  - El dia de los muertos  

 W Meksyku dzień zmarłych obchodzi się zu-

pełnie inaczej niż w Polsce. Jest to święto radosne, 

energiczne, święto zabawy, w której uczestniczą 

zarówno żywi jak i zmarli. Meksykanie wierzą bo-

wiem, że zmarli nadal egzystują, a ich dusze świętu-

ją razem z nimi. W te dni na cmentarze przynosi się 

jedzenie, picie (również alkohol), schodzą się ze-

społy muzyczne i zabawa trwa, z czasem przenosi 

się do pomieszczeń. Tradycyjnie specjalnie na dzień 

zmarłych układa się rymowanki, w których śmierć 

szydzi sobie z żyją-

cych. Specjały przy-

gotowywane specjal-

nie na tą okazję to: 

ludzkie czaszki zro-

bione z cukru (calaveras de dulce) oraz chleb zmar-

łych. Jeżeli rodzina nie może przybyć na cmentarz, 

w domu wznosi ołtarz ku czci zmarłego, przy czym 

należy pamiętać, że dusze dzieci powracają 1 listo-

pada, a do 

 

 

 

 

 

rosłych 2. Na końcu 

dodam tylko, że 

Meksykanie to 

chrześcijanie, katoli-

cy, a opisane wyżej 

obrzędy są tradycyjne dla tamtejszego kościoła ka-

tolickiego. Myślicie, że można by tak zrobić w Pol-

sce?   

 

Filipiny—Todos Los Santos  

 Na Filipinach tradycyjne obchody dnia zmar-

łych są podobne do tych meksykańskich. Tak więc 

każdy jest zobowiązany przyjść tego dnia do kościo-

ła, po czym każda rodzina zaczyna świętować na 

grobach swoich bliskich. Tradycyjnie na cmentarz 

przynosi się namiot, w którym rozkłada się jedzenie 

i zabawa trwa. Niestety, coraz częściej odchodzi się 

od tej tradycji, zastępując ją halloween. 

 

Madagaskar 

 Zacznijmy od tego, że śmierć nie wzbudza u 

tamtejszej ludności wielkiego smutku. Wręcz prze-

ciwnie, ze zmarłymi przebywa się często w sposób 

radosny. Na Madagaskarze nie ma tradycyjnego 

święta zmarłych, 

które odbywało 

by się 1 listopa-

da. Prawdopo-

dobnie mało kto 

wie tam o takim 

Święto zmarłych na świecie 
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święcie. Mieszkańcy mają jednak swoje święto 

zmarłych. Co rok lub dwa wykopuje się szczątki 

zmarłych zawinięte w całun i zmienia się ten mate-

riał na nowy. Towarzyszy temu wielka fiesta, na 

którą przychodzą setki, a nawet tysiące osób. Przy-

chodzą muzycy, grają, tańczą, jedzą po czym pod-

noszą szczątki zmarłych i z nimi też tańczą. To rado-

sne zachowanie pokazuje, że według nich zmarli nie 

odeszli, ale cały czas są wśród żywych.  

 

Indonezja  

 W Indonezji także nie ma tradycyjnego 1 li-

stopada. Tam wielkim (i bardzo radosnym) wyda-

rzeniem jest pogrzeb. Dla nich jest to bardzo ważne 

święto, na które zaprasza się nawet kilkanaście ty-

sięcy osób, zabija się zwierzęta, wyprawia wielkie 

przyjęcie.  Zwykle zmarły czeka wiele lat na po-

grzeb, aż rodzina uzbiera należytą sumę. Panuje 

tam zasada, że przez całe życie zbiera się środki na 

swój pogrzeb, nie na wesele, czy cokolwiek innego, 

właśnie godne odejście z tego świata uważają za 

najważniejszą uroczystość w swoim życiu.  

 

Tybet 

 Tradycyjny pogrzeb w Tybecie dla Europejczy-

ka wyda się szokujący i drastyczny, więc osoby o 

słabych nerwach proszę o przejście do następnego 

akapitu. Pogrzeb polega na poćwiartowaniu nożem 

ciała zmarłego przez mnicha, a następnie rzucenie 

tego sępom na pożarcie. Wydaje się to okrutne, 

prawda? Tybetańczycy wierzą, że w ten sposób ra-

zem z sępami ciało unosi się do nieba.  

 

 

 

Stany Zjednoczone 

 W Ameryce obchodzi 

się Memorial Day. Jest to 

święto wypadające w ponie-

działek po ostatnim weeken-

dzie maja. W tym dniu Ame-

rykanie składają hołd żołnie-

rzom poległym na frontach 

wojennych.  

 

Bułgaria 

 Bułgarzy obchodzą święto zmarłych 3 listopa-

da. W tym dniu odwiedzają mogiły swoich zmarłych 

i oblewają je czerwonym winem, po czym wypijają 

po kieliszku tego trunku. Należy jednak pamiętać, 

by nigdy nie pić z tej samej butelki, z której wylewa-

ło się wino.  

 

Podsumowując. Czy na świecie obchodzi się Dzień 

Wszystkich Świętych lepiej niż w Polsce? Nie, sta-

nowczo nie lepiej, po prostu inaczej. Zachowujmy 

swoje tradycje, ale także pozwólmy innym zacho-

wać swoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Suchecki, 3c 
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 W tym numerze chciałabym 

opisać niesamowitą osobę, jaką z 

pewnością jest Piotr Suchecki z 

klasy IIIc. Piotrek jest wszędzie i 

zajmuje się wszystkim. Jest jedną 

z tych osób, które interesują się 

absolutnie wszystkimi akcjami 

społecznymi i rozwijaniem swoich 

umiejętności manualnych. Jak 

sam mówi: Moja doba jest sta-

nowczo za krótka. Jest to chłopak, który nigdy się nie nudzi, bo gdy ma czas wolny, zamiast sie-

dzieć w domu i się nudzić idzie pojeździć na rowerze. Piotrek oprócz obowiązków szkolnych, nauki 

języka hiszpańskiego, nauki gry na gitarze, uprawiania sportu i uczestnictwa w zebraniach mło-

dzieżowej rady miasta, ma mnóstwo innych zajęć, których wręcz nie sposób zliczyć. Ponadto, na-

leży wspomnieć, że jest to osoba niezwykle miła, szczera i pogodna. Zawsze pomoże każdemu, nie 

zależnie od problemu i rozśmieszy każdą osobę, jest przepełniony ogromną ilością dobrej energii, 

którą odczuwa każda osoba przebywająca w jego towarzystwie. Piotrek fascynuje się pięknem 

świata i podróżami, czerpie inspirację z wielu podróżników, gdyż sam chciałby kiedyś podróżować. 

W przyszłości Piotrek chce zostać lekarzem i leczyć mieszkańców szczególnie ubogich krajów.  Py-

taniem bonusowym dla Piotrka było: -Gdybyś tylko raz mógł opuścić Polskę, gdzie byś pojechał? 

Odpowiedział bez namysłu: Ameryka południowa, tam jest pięknie! 

 

 

Magdalena Tadaszak, 3e 

 

 

 

 

Piotrek Suchecki 
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 Alice Munro została laureatką literackiej nagrody 

Nobla! Dotychczas tylko 12 kobiet w historii otrzymało 

tę nagrodę. W ubiegłym roku nagroda powędrowała do 

Chińczyka Mo Yana. Jest to najbardziej prestiżowa na-

groda na świecie. Dokładnie w czwartek, 10 październi-

ka, wiadomość o przydzieleniu nagrody została ogłoszo-

na. Munro, z pochodzenia kanadyjka, dostała ją, ponie-

waż jej opowiadania i twórczość fantastycznie przedsta-

wiają ludzi, życie, miłość i przeciwności losu. Zaczęła pi-

sać już jako nastolatka. Szybko odniosła sukces, gdy jej 

powieści pojawiły się w magazynie "New Yorker". Jej 

najbardziej znane książki to: "Przyjaciółka z młodości", 

"Taniec szczęśliwych cieni", "Kocha, lubi, szanuje...", "Uciekinierka", "Widok z Castle Rock", "Zbyt 

wiele szczęścia" i "Drogie życie". Pisarka za całokształt twórczości dostała także takie nagrody jak: 

Giller Prize czy Nagrodę Bookera. Obecnie jej książki są przetłumaczone w 20 różnych językach, w 

tym polskim. 

Źródło: Wikipedia, tvn24.pl 

 

 

 

Kasia Juszczak, 2c 

Wiadomości ze świata kultury 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alice_Munro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alice_Munro
http://www.tvn24.pl/
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Marta Bohonos, 2b 

Poezja 

Trudny wybór 

 

Krok w przód 

Krok w tył 

Krok w przód 

Krok w tył 

Ten sam tytuł 

Ta sama książka 

To samo słowo 

Ta sama myśl 

Ktoś przychodzi  

Ktoś odchodzi 

Ktoś przychodzi 

Ktoś odchodzi 

Ja zostaję 

Czekam 

I stoję tak 

Waham się 

Dobro zło 

Zło dobro 

Coś się sypie 

Ktoś się kłóci 

Ktoś się czepia 

A ja stoję 

Stoję i myślę 

Krzyczę szeptem 

I zastygam 

W bezruchu 

I myślę 

O tym . . . 

Czy znów nie spróbować . . .  

zrobić kroku w przód . . . 

Pamiętnik 

 

Pamiętam twoje spojrzenie 

Wystarczyło raz 

Zawieszony na mnie 

Urwane połączenie 

Głuche dźwięki 

Strach...Oczekiwanie... 

Co dalej? 

Wyrwana kartka 

Nie wracajmy do tego 

Pamiętnik mój wiedział... 

Już nie wie... 

Gumką wymarzę... 

Może czas pokaże 

Jak i po co 

Żyć...Chcieć...Myśleć...Czuć... 

Burza mózgów 

Zgubiłam zasięg... 

Ocucona szklanką wody 

Rozumiem... 

Tylko...Jak?... 

Kto mi powie 

Jak mam wkleić z powrotem  

te myśli, które przepadły... 

Pamiętnik z wyrwaną garstką wspomnień 

Zamknęła się... 

Na wieki... 

Niepewny... 

Stoi na boku 

Bo strach i oczekiwanie   

Jakoś nie pozwalają 

Wrócić do tego 

Przy czym łamie się serce 
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,,Wakacje z duchami” - Adam Bahdaj 

Ostatnio czytałam książkę pt. " Wakacje z duchami". Przewracając już pierwsze strony książki, 

bardzo zainteresowałam się przygodami bohaterów i od razu się w niej zakochałam. Książka ta 

opowiada o trójce chłopców, którzy spędzali wakacje u cioci jednego z nich, w leśniczówce. W 

pierwszych dniach wakacji chłopcy zakładają 

klub detektywów i zyskują pierwsze prawdzi-

we zadanie. Okazuje się, że na pobliskim zam-

ku straszy. Chłopcy postanawiają odkryć ta-

jemniczą zagadkę duchów. Zadania, które wy-

konują są trudne i czasami chłopcy są przera-

żeni, ale dzięki odwadze nie dają za wygraną. 

Polecam tę książkę WSZYSTKIM, bez wyjąt-

ku!!!!! Koniecznie musicie poznać Perełkę, Pa-

ragona oraz Mandżarego i razem z nimi prze-

żyć niesamowite przygody!!!!!! 

 

 

 

Marta Bohonos, 2b 

Recenzje 
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OneRepublic 

 

 

 

 

 

 

 OneRepublic to amerykański zespół pop-rockowy, w którym ważną rolę odgrywa pianino i wokal 

połączony z zaangażowanymi tekstami. Powstał z inicjatywy Ryana Teddera, który jest wokalistą i auto-

rem tekstów. Oprócz niego 

w skład zespołu wchodzą: 

Zach Filkins (gitara), Eddie 

Fisher (perkusja), Brent 

Kutzle (gitara basowa), 

Drew Brown (gitara). W 

2007 roku wydali debiu-

tancki album Dreaming Out 

Loud. W skład którego 

wchodzi piosenka Apologi-

ze, która została zremiksowana przez Timberlanda, stając się międzynarodowym hitem. Ich drugi utwór 

Stop And Stare spowodował, że płyta zyskała status platyny. Drugi album o nazwie Waking Up zawierał 

single takie jak: All the Right Moves, Secter, czy też Goog Life. OneRepublic wystąpiło w Polsce w kwietniu 

2010 na gali ESKA MUSIC AWARDS 2010 zdobywając nagrodę w kategorii Najlepszy Zespół Zagraniczny. 

Aktualnie ich największym hitem jest piosenka Counting Stars wchodząca w skład trzeciej płyty o nazwie 

Native. 

  

 

Kasia Juszczak, 2c 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/OneRepublic


9 

 

  

 

 

 

  

„MURZYNEK” 
 
Składniki 

 1 kostka margaryny Kasia 

 1/2 szklanki mleka 

 1,5 szklanki cukru (375g) 

 4 jajka 

 4 łyżki kakao 

 2 szklanki mąki (340g) 
1 łyżka proszku do pieczenia (10g) 
 
Sposób przygotowania 

 Kasię, mleko, kakao i cukier włóż do rondelka, gotuj aż cu-
kier się rozpuści i masa stanie się gładka i lśniąca. Z powstałej 
masy odlej 2/3 szklanki, a resztę wlej do miski. 

 Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i wsyp do masy 
kakaowej. Wymieszaj mieszadłami miksera. 

 Żółtka oddziel od białek. Dodawaj do ciasta po jednym żółt-
ku ciągle mieszając. 

 Białka ubij mikserem na sztywną pianę. Przełóż do ciasta i 
wymieszaj delikatnie łyżką. 

 Ciasto przełóż do podłużnej formy, wyłożonej papierem do 
pieczenia o wymiarach ok.10 x 30 cm. Piecz 50 minut w 180 st.C 
Upieczone ciasto wyjmij z formy. Gdy lekko przestygnie posma-
ruj pozostałą masą kakaową i odstaw do zastygnięcia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zródło: http://www.mojeciasto.pl 

Przepis 

http://www.mojeciasto.pl/przepisy/murzynek-5813.html#.UlV36RDGArM
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Źródło: Potworek.com/dowcipy  

Humor 

Katechetka pyta dzieci:  
-Kto chciałby iść do nieba?  
Wszyscy się zgłaszają oprócz Jasia.  
Pani pyta:  
-Jasiu, a ty czemu nie chcesz iść do nieba?  
-Bo mama po szkole kazała mi iść do domu. 

W klasie wychowawczyni pyta:  
- Jaka waszym zdaniem powinna być idealna szkoła?  
 Klasa zgodnym chórem odpowiada:  
- Zamknięta! 

W sklepie z komputerami sprzedawca zachwala klientowi swój najnowszy towar:  
- Ten komputer wykona za pana połowę pracy!  
- W takim razie biorę dwa. 

- Tato, dlaczego ten pociąg zakręcowywuje? 
- Nie mówi się "zakręcowywuje", tylko "zakręca" Jasiu! 
- No dobrze, to dlaczego on zakręca? 
- Bo mu się tory wygły... 

Mały Jasio wybrał się na mecz. Siedzący 
obok mężczyzna pyta go: 
- Jak tu wszedłeś, synku? 
- Miałem bilet. 
- Sam go kupiłeś? 
- Nie, tata kupił. 
- A gdzie jest tata? 

http://potworek.com/dowcipy


11 

 

 

               

 

 

 

  

                

 

Wykreślanka 

FUN & LEARNING 

Odszukaj podane nazwy zwierząt w języku angielskim, a następnie podaj hasło utworzone z po-

zostałych liter. Odpowiedzi prosimy przynosić do biblioteki szkolnej, spośród prawidłowych wy-

losujemy zwycięzcę. Zachęcamy do zabawy!  



12 

 

  
 

 
Natalia Nowak 

Piotr Suchecki 

Roksana Idczak 

Ernest Szczepaniak 

Maurycy Kempa—oprawa graficzna 

Aneta Szczepaniak  

Anna Siwik  

Maja Nitzke 

Julia Tomczak 

Klaudia Michalska  

Magdalena Tadaszak 

Marta Bohonos 

 

 

 

Opiekunowie: 

Anna Lesiczka 

Marzanna  Ciupka 

 

Skład redakcyjny 

 KONTAKT: gim1osw@o2.pl 

www.gim1osw.pl 

mailto:gim1osw@o2.pl?subject=Gazetka
http://www.gim1osw.pl

