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KALENDARIUM  

 1 września 1939  -  Wybuch II Wojny 

Światowej 

 11 września 2001  -  Seria zamachów (na 

WTC i Pentagon) 

 21 września 2002  -  Otwarcie Mostu Sie-

kierkowskiego 

 30 października 1951  -  założenie Pań-

stwowej Akademii Nauk 

 16 października 1978  -  Wybór Karola 

Wojtyły na papieża 

 24 października 1956  -  Wybór W. Gomuł-

ki na KC PZPR 
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Zespół  redakcyjny gazetki szkol-

nej Dwa + Jeden wita Was po-

nownie po przerwie wakacyj-

nej. Mamy nadzieję, że jeste-

ście wypoczęci i gotowi do 

przyswajania nowych porcji 

wiedzy. Zapraszamy was do 

lektury nowego numeru na-

szego czasopisma. 
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Wywiad z Zuzanną Urban z klasy IIIa 

 

Agata Zuchowska, dziennikarz: Twoim 

hobby jest tylko piłka nożna, czy masz 

jeszcze jakieś inne zainteresowania? 

 

Zuzanna Urban: Fascynuje mnie głównie 

piłka, ale lubię jeszcze czytać książki i 

interesuje mnie żużel. 

 

A.Z.: A do jakiegoś klubu piłkarskiego 

należysz? I jak długo w nim grasz? 

 

Z.U.: W Ostrovii gram ponad dwa lata 

na pozycji skrzydłowej. 

 

A.Z.: Czy masz jakieś osiągnięcia? 

Grupowe lub indywidualne? 

 

Z.U.: Obecnie otrzymuję  powołania do 

Kadry Wielkopolskiej. Biorę też udział w 

rozgrywkach wojewódzkich. Po nich jest 

ogólnopolska olimpiada, która umożliwia 

zdobycie tytułu mistrzowskiego kadrze. 

Klubowo gramy tylko w drugiej lidze. 

 

A.Z.: Jak zaczęła się Twoja przygoda 

z piłkę nożną? 

 

Z.U.: Zaczęłam grać w KUKS-ie Zębców. 

A dokładnie wszystko zaczęło się od za-

jęć wychowania fizycznego w szkole, a 

przede wszystkim dodatkowych SKS-ów. 

 

A.Z.: A jak długo interesujesz się 

piłką nożną? 

 

Z.U.: Od trzech lat. 

 

 

 

 

A.Z.: Czy wiążesz z piłką nożną plany  

na przyszłość? Czy to tylko Twoje 

hobby? 

 

Z.U.:  Nie. Chciałabym, żeby to był mój 

zawód, ale jest to ciężkie. W Polsce jest 

to raczej niemożliwe do zrealizowania. 

 

 

 

 

 

  

Wywiad 
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 Wywiad 

A.Z.: A masz jakiegoś ulubionego piłkarza, 

na którym lubisz się wzorować oraz ulubiony 

klub? 

 

Z.U.: Klub to FC Barcelona, a piłkarz Leo Messi.  

Z kobiet lubię Olę Sikorę, która gra w Juventu-

sie. 

 

A.Z.: A wracając do książek, jaki rodzaj 

preferujesz? 

 

Z.U.: Lubię czytać, co w sumie nie jest związa-

ne ze sportem. Raczej preferuję  romanse. 

 

A.Z.: Czyli, jeśli masz wolny czas,  sięgasz 

po książkę? 

 

Z.U.: Tak. 

 

A.Z.: A wracając do piłki, co w niej lubisz?  

 

Z.U.: Ona pochłania całe moje życie. Wszystko jej podporządkowuję. Muszę dobrze rozpla-

nować  

zajęcia, by ogarnąć szkołę, treningi i mecze. Dla piłki jestem w stanie z wszystkiego zrezy-

gnować. 

 

A.Z.: A jak często masz treningi? 

 

Z.U.: Mam trzy treningi tygodniowo, natomiast w week-

end gram mecz. 

 

A.Z.: Ile trwa jeden trening? 

 

Z.U.: Sporo, bo półtorej godziny. Zaczyna się o18:30, 

więc kiedy wracam myślę o kolejnym dniu. 
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          W pierwszym wydaniu gazetki w tym roku szkolnym chciałabym polecić książkę 

pt:"Silver. Pierwsza księga snów", czyli jak sama nazwa mówi, pierwszą część bestsellerowej 

serii Kerstin Gier, autorki popularnej Trylogii czasu. 

  

          Prawie szesnastoletnia Liv wraz ze swoją młodszą siostrą Mią, bardzo często musi 

zmieniać miejsce zamieszkania. Przebywała już w Niemczech, Szkocji, Indiach, Holandii, RPA 

oraz USA. Sporo tego, prawda? Powodem całego zamieszania jest wiecznie zmieniająca się 

praca jej mamy, która wykłada literaturę na różnych uczelniach na całym świecie. Co za tym 

idzie, dziewczyna nigdzie nie może zagrzać 

miejsca na dłużej. Kiedy jednak wprowadza się 

do domu narzeczonego mamy, coś się zmienia. 

Mowa tu nie tylko o szkole. Dziewczyna zaczy-

na śnić o bardzo dziwnych rzeczach, dziwniej-

szych niż do tej pory. Każdego dnia w jej snach 

pojawiają się tajemnicze zielone drzwi z gałką 

w kształcie jaszczurki, które prowadzą do ko-

rytarza z kolejnymi tysiącami drzwi. Robi się 

jeszcze ciekawiej, kiedy wchodząc do jednych 

z nich, trafia do snu z czterema chłopakami w 

roli głównej. Łacińskie inkantacje, dziwny rytuał 

w samym środku nocy, co gorsza NA CMENTA-

RZU. Brzmi jak typowy scenariusz horroru. Liv 

zna tych chłopaków z nowej szkoły, a nawet je-

den z nich ma zostać jej przyrodnim bratem. 

Na dodatek zawsze, gdy spotyka się z nimi na 

jawie, ci wiedzą o niej to, czego nie powinni. A 

może śnili o tym samym co ona? Ciekawska z 

natury dziewczyna uświadamia sobie, że pew-

nych faktów nie da się wytłumaczyć. Upiera się 

w przekonaniu, że za wszelką cenę musi się do-

wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. 

Jak potoczą się losy Liv? Tego dowiecie się, 

czytając tę wspaniałą lekturę. 

 

 

 

 

Natalia Matuszewska kl.3a 

 

 

 

Koniecznie przeczytaj! 
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Twój Simon to debiutancka książka Becky Albertalli. Opowia-

da ona o niezwykłej historii zwykłego chłopaka. Tytułowy Si-

mon ma 17 lat i jak prawie każdy nastolatek z Ameryki chodzi 

do przysłowiowego "high school". Bohater skrywa pewien se-

kret. Nie jest zainteresowany, tak jak można by przypusz-

czać, dziewczynami. Zakochał się w chłopaku o imieniu Blue, 

mimo że go nawet nie znał. Prawie codziennie wymieniali mię-

dzy sobą maile. Niestety, niebawem wpadły one w ręce osoby, 

która zaczęła go szantażować. Kiedy ten je upublicznił,  jego 

najlepsi przyjaciele się od niego nie odwrócili. Zrozumieli … 

 W mojej opinii tę książkę powinien przeczytać każdy, 

gdyż uczy tolerancji, a także  pokazuje, jak ważna jest przy-

jaźń.  

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Polecam                                                                                              

Bartosz Jasiński, kl 3a 

 

Koniecznie przeczytaj! 
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Real Madryt to jedna z najbardziej rozchwytywanych drużyn piłkarskich na na-

szej planecie. Hiszpański klub został założony ponad  100 lat temu. Początki się-

gają do około 1896 roku, kiedy to grupa absolwentów Oxbridge (angielskiej 

uczelni) wróciła do ojczyzny, przywożąc ze sobą nie tylko wykształcenie, ale 

także fascynację futbolem. Zaczęli od założenia Foot Ball Sky i rozgrywania 

meczy w każdy niedzielny poranek. W 1900 roku klub ten rozdzielił się na dwie 

drużyny – New Foot-Ball de Madrid i Español de Madrid. Druga z nich została 

oficjalnie zarejestrowana przez Juana Padrósa Rubió  6 marca 1902 roku jako 

Madrid Foot Ball Club. Pierwszy mecz odbył się trzy dni później. Zmierzyły się 

w nim składy wewnętrzne -  „czerwony” (J. Giralt, Meléndez, Molera, Salvador, 

Valcárcel, Spottorno, Stampher, J. Palacios, Varela, Celada, Bueno) i 

„niebieski” (Meléndez, J. Padrós, Spottorno, Gorostizaga, Mendía, Páramo, 

Neyra, A. Giralt, F. Palacios, Martens, Rodero), a zakończyło się wynikiem 1:0 

dla „niebieskich”. Siedzibą Madrid FC były wtedy pomieszczenia na zapleczu 

sklepu należącego do rodziny prezesa klubu, a za szatnię zawodnikom służyła 

tawerna La Taurina. Madridistas zatrudnili Mr. Arthura Johnsona - pierwszego 

trenera w historii klubu i pierwszego, ale nie ostatniego Brytyjczyka na tym 

stanowisku. Teraz drużyna była gotowa na większe wyzwania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport 
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Już w kwietniu klub przedstawił burmistrzowi Madrytu propozycję zorganizo-

wania turnieju piłkarskiego dla uczczenia koronacji króla Alfonsa XIII – to wła-

śnie z tego turnieju później wyewoluował Copa del Rey, czyli Puchar Króla.  

W jego pierwszej edycji, rozegranej w dniach 13–15 maja, wzięło udział pięć 

drużyn. I już pierwszego dnia turnieju odbył się mecz o prawo gry w finale mię-

dzy późniejszym Realem Madryt, a przybyłym ze stolicy Katalonii FC Barcelona. 

Spotkanie z trzy lata starszym klubem zakończyło się porażką 1:3. 

Pierwszy Puchar Hiszpanii Madrid zdobył 18 kwietnia 1905, pokonując w finale 

Atheltic 1:0 po golu Prasta. 

W 1916 roku w półfinale krajowego pucharu po raz kolejny zmierzyły się Real i 

Barcelona w pojedynku zaciętym i zakończonym skandalem. W dwumeczu był re-

mis. U siebie wygrała Barcelona 2-1, w Madrycie Królewscy 4-1. Różnica bramek 

wtedy nie była brana pod uwagę, potrzeba więc było trzeciego, rozstrzygające-

go meczu. Ten skończył się remisem 6-6. W czwartym, decydującym spotkaniu - 

rozegranym w stolicy, podobnie jak to poprzednie - Real wygrywał 3-2 i siedem 

minut przed końcem strzelił rozstrzygającą bramkę. Ale piłkarze Blaugrana do-

magali się unieważnienia gola z powodu spalonego. Kiedy sędzia nie ustąpił, w 

proteście zeszli z murawy, nie kończąc meczu. Madryt awansował więc do finału, 

który odbył się... w Barcelonie, tylko że na stadionie Espanyolu. Katalońscy kibi-

ce wściekli o sytuację z półfinału obrzucili autobus 

Los Blancos kamieniami, a na stadionie piłkarzy mu-

siały ochraniać siły porządkowe. To był początek 

historii wzajemnej wrogości obu klubów, która w 

kolejnych dekadach pełna była podobnych kontro-

wersji. 

 

 

 

 

 

Nikola Paszek, kl 3b 

Sport 
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Ciekawostki 
 

                                                        NADCHODZI JESIEŃ 

            Pierwszy dzień jesieni 

Oficjalny pierwszy dzień jesieni przypada 23 września. W tym roku (2018) kalendarzowa jesień wypada w nie-

dzielę. Jesień klimatyczna przypada na okres, gdy średnie dobowe temperatury powietrza wynoszą od 15 do 5 

stopni Celsjusza. 

  Więcej ciekawostek o jesieni:  

1. Po lecie to okres przejściowy między latem i jesienią. Podczas tej pory przejściowej średnie dobowe tempe-

ratury osiągają wartość od 15 do 10 stopni Celsjusza. 

2. Kolejnym znakiem rozpoznawczym, że nadeszła jesień są opadające liście. Drzewa otrzymują sygnał do ich 

zrzucenia, gdy dzień staje się krótszy. Wtedy między liściem a gałązką powstaje przegroda, która ogranicza 

dopływ wody. W wyniku tego procesu liść usycha i opada, dzięki podmuchom wiatru. 

3. Symbolem tej pory roku są kasztany. W przedszkolach dzieci często są zabierane na spacery, aby je zbierać 

i robić z nich ludziki. Istnieją jadalne owoce kasztana. Udowodniono także, że posiadają one zdolność pochła-

niania szkodliwego promieniowania. 

4. Jesień to także znak dla ptaków, że pora odlecieć do ciepłych krajów. Powód jest prosty - brak wystarczają-

cej ilości pożywienia zimą, a także zbyt niska temperatura panująca zimą. 

5. Choć jesień uważana jest za jedną z piękniejszych pór roku w Polsce, to nie do końca jest ona taka sympa-

tyczna. Jej negatywną stronę odczuwa portfel statystycznego Polaka. To właśnie podczas tej pory roku wyda-

jemy najwięcej. Wydatki zaczynają się podczas kupowania wyprawki szkolnej dla dziecka. Wtedy też kupowane 

są ubrania "na zimę". Jesień trwa aż do 21 grudnia, więc 

należy tu wliczyć także większość wydatków bożonaro-

dzeniowych. 

6. Listopad jest najbardziej pochmurnym miesiącem w 

roku. 

7. Jesień może wpływać na złe samopoczucie. Głównymi 

czynnikami są coraz krótsze dni oraz brak słońca. 

8. Jesień jest jedną z czterech podstawowych pór roku 

w przyrodzie. Cechą charakterystyczną tego okresu są 

umiarkowane temperatury. W przypadku naszego kraju występują także dość duże opady. 

9. Dla roślin i zwierząt jest to czas gromadzenia zapasów przed nadchodzącą zimą. 

10. 23 września przypada równonoc jesienna. Tego dnia dzień i noc trwają tyle samo. Każdego następnego dnia 

noc zacznie się wydłużać, zaś dzień skracać. Taki stan rzeczy potrwa aż do 22 grudnia, czyli przesilenia zimo-

wego. 
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Ciekawostki 
                                    DZIEŃ 11 LISTOPADA 1918 ROKU 

1.Jest to polskie święto upamiętniające rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległości w 

1918 roku. 

2. Polska po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię powróciła na mapy 

Europy. 

3. Powstała wtedy II Rzeczypospolita Polska. Władzę wojskową objął Józef Piłsudski. 

4. Obchodzone jest 11 listopada. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. 

5.Jest to najważniejsze polskie święto narodowe. 

6. Od 1939 do 1989 roku obchody święta były zakazane 

7. W 1945 roku komunistyczny rząd ogłosił 22 lipca świętem narodowym, nazywając je Narodo-

wym Świętem Odrodzenia Polski. 

8. W tym dniu w radiu usłyszymy głównie polską muzykę, a w telewizji obejrzymy filmy związane 

tematycznie z historią Polski 

9. Wszystkie patriotyczne pomniki ozdobiane są kwiatami. 

10. Niepodległość Polski została oficjalnie zapowiedziana na 7 listopada 1918 roku 

11. Odrodzenie Polski miało istotny wpływ na całą Europę, przez zmianę konfiguracji geopolitycz-

nej. 

9. Corocznie w samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana 

warty. 

10. Tego dnia obowiązkowo wywieszane są polskie flagi. 

11. Inicjatorem ogłoszenia niepodległości Polski był książę regent Zdzisław Lubomirski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Wojtczak, kl 8d 
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Dzień Bibliotek Szkolnych 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

 

   Październik jest 

miesiącem, w którym 

od lat obchodzimy 

Międzynarodowe 

Święto Bibliotek 

Szkolnych. Uczniowie 

zostali zaproszeni do 

udziału w konkursach 

„Laurka dla Biblioteki”, 

„Sowa biblioteczna”i 

„Z książką mi do twa-

rzy”. Dzieci z kl. pierwszych oraz drugich obdarowały bibliotekę pięknymi laur-

kami, a ich starsze koleżanki i koledzy wykonali różnymi technikami maskotki 

sowy, wykazując się pomysłowością i talentem. Pojawiły się także zdjęcia z 

książką w roli głównej. Komisja konkursowa podczas dokonywania wyboru naj-

lepszych prac miała nie lada orzech do zgryzienia. Ostatecznie we wszystkich 

konkursach zostały przyznane I miejsca ex aequo, a listę laureatów możecie 

znaleźć na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka szkolna.  

Czytelnikom odwiedzającym bibliotekę podczas przerw szczególnie spodobała 

się zabawa ze słownikami „Detektyw Słówko” polegająca na szybkim wyszukiwa-

niu różnych słów, by  poznawać ich znaczenie oraz prawidłową pisownię. Kufer 

życzeń znów zapełnił się propozycjami tytułów książek, które chcielibyście uj-

rzeć na półkach. Pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani na czytelnika i od 

tego momentu mogą samodzielnie wypożyczać książki. 

Imieniny Biblioteki 2018 już za nami, ale nasza szkolna książnica nadal zapra-

sza w swoje progi wszystkich uczniów, bo przecież zgodnie z tegorocznym ha-

słem obchodów MMBS – książka to przyszłość. 

 

Marzanna Ciupka 
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Chleb dyniowy o niesamowitym pomarań-

czowym kolorze 

       Składniki: 

½ małej dyni (o średnicy ok. 15- 20 cm) 

5 dag drożdży  

½ szklanki mleka  

2 łyżeczki cukru 

1 łyżeczka soli  

od ½ do 1 kg mąki (w zależności od ilo-

ści dyniowego miąższu) 

1 białko 

pestki dyni  

 

Sposób przygotowania:  

        Dynię obrać, pozbawić pe-

stek,  miąższ pokroić w kostkę i  rozgoto-

wać z małą ilością wody.  Rozgotowaną masę 

dokładnie odcedzić (można np. zostawić ją 

na sicie do dnia następnego). Zmiksować lub dokładnie przetrzeć. Drożdże wymieszać z łyżką cu-

kru, mlekiem i łyżką mąki (konsystencja podobna do kwaśnej śmietany). Odstawić w ciepłe miejsce 

do wyrośnięcia na 15 minut. Mąkę przesiać do dużej miski, dodać sól, resztę cukru i dynię. Do-

dać rozczyn. Wyrabiać około 5-10 minut, dodając tyle mąki, aby ciasto nie przylepiało się do dłoni. 

Powinno być miękkie i sprężyste. Następnie uformować kulę i odstawić (przykryte w misce) do wyro-

śnięcia na około 30 minut. Ciasto wyjąć i jeszcze raz wyrobić, tym razem dodając pestki dyni (nie 

jest to oczywiście konieczne !).  

Foremki (porcja ciasta na 2 średnie foremki keksowe o długości ok. 25 cm) wysmarować tłuszczem i 

wysypać bułką tartą, włożyć porcję ciasta i pozostawić do wyrośnięcia na około 15 minut. Przed pie-

czeniem wysmarować białkiem rozmąconym z odrobiną wody, posypać pestkami. 

Piec przez 10 minut w 200 stopniach, a następnie 30 minut w 180 stopniach. Pod koniec jeszcze raz 

przesmarować białkiem. 

              

Kulinaria 
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Kulinaria 

Dżem z dyni 

Składniki : 

4 kg dyni 

2 szklanki cukru 

3/4 szklanki wody 

sok wyciśnięty z cytryny 

Sposób przygotowania: 

Dynię obierz, wydrąż 

pestki. Zetrzyj dyniowy miąższ na tarce. Umieść miąższ w garnku 

(najlepiej z grubym dnem), zasyp cukrem. Zalej masę sokiem z cytryny 

oraz wodą. Duś przez 15 minut pod przykryciem, od czasu do czasu mie-

szając. Kiedy zobaczysz, że dynia odrobinę się rozpadnie, zdejmij po-

krywkę i gotuj dalej - przez 60-70 minut, aż dżem nabierze odpowied-

niej konsystencji. Pamiętaj o mieszaniu, aby masa się nie przypaliła. 

Przełóż dżem do wyparzonych słoików i pasteryzuj przez 25 minut. 

 

 

 

 

Kinga Sitarz, kl 3d 

Julia Bachmann, kl 3d 

https://polki.pl/przepisy/porady-kulinarne,czy-rozni-sie-dzem-od-konfitury,10411785,artykul.html
https://polki.pl/przepisy/porady-kulinarne,czy-rozni-sie-dzem-od-konfitury,10411785,artykul.html
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English is fun! 

Magdalena Woźniak, kl 3a 
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Schronisko 

 

Sympatyczny, energiczny, dwuletni piesek o imieniu Darwin szuka bezpiecznego i wypełnionego 

miłością domu. Śliczny, przyjazny, średniej wielkości, rudy pies, który uwielbia długie spacery. 

Jest on nauczony chodzenia na smyczy 

Darwin 

Stefa 
Dwuletnia, średniej wielkości, wesoła i przyjazna suczka o imie-

niu Stefa szuka nowego, kochającego domu. Lubi spacery i za-

bawy. Jest otwarta na kontakt z ludźmi i innymi psami. Umie 

chodzić na smyczy. Najprawdopodobniej jest rasy mix staffik. 

Nawet jeśli nie możesz zaadoptować psiaka, sprawisz mu ogromną przyjemność przychodząc sporadycz-

nie ,  regularnie wyprowadzić go choćby na krótki spacerek. Te psy potrzebują, aby ktoś taki jak Ty oka-

zał im trochę miłości 

 

 

Żródło: schroniskoostrow.pl 

Natalia Królik, kl 3a 

Martyna Leśniczak, kl 3a 
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Humor 

Przedszkolanka przechadzała się po sali obser-

wując rysujące dzieci. Od czasu do czasu zaglą-

dała, jak idzie praca. Podeszła do dziewczynki, 

która w skupieniu coś rysowała. Przedszkolanka 

spytała ją, co rysuje.  

- Rysuję Boga - odpowiedziała dziewczynka.  

- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda - 

powiedziała zaskoczona przedszkolanka.  

Dziewczynka mruknęła, nie przerywając rysowa-

nia:  

- Za chwilę będą wiedzieli.  

Idzie student fizyki ulicą, zaczepia 

go babka: 

- Do kościoła to dobry kierunek? 

- Dobry – odpowiada student. 

Babka odchodzi, a student do siebie: 

- Kierunek dobry, ale zwrot przeciw-

ny.  

Kilku urwisów chce zaszokować nową nau-

czycielkę, więc na początku lekcji zamiast 

w ławce siadają na kaloryferze. 

- Chłopcy - mówi nauczycielka - kiedy już 

wysuszycie bieliznę usiądźcie na swoich 

miejscach.  

Emerytowana nauczycielka obładowana 

zakupami idzie ulicą. Nagle z piskiem 

opon podjeżdża nowiutki mercedes: 

- Proszę pani! Pamięta mnie pani?! To 

ja, pani uczeń! Podwiozę panią! 

- Och Adasiu, poznałeś mnie po tylu 

latach? 

- Nie, panią nie, ale pani płaszczyk tak!  

Koniec roku szkolnego. Synek przycho-

dzi ze szkoły. 

- Tato, Ty to masz szczęście do pienię-

dzy. 

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupować książek na przy-

szły rok - zostaję w tej samej klasie.  

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie 

wielka ochota, żeby się pou-

czyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie  

Zródło: http://humor.gomeo.pl/dowcipy-i-

zarty/93/o-szkole/3 

Bartosz Jasiński, kl 3a 
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