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Witamy Was na łamach naszej gazetki 

szkolnej pod nową nazwą „Dwója”, któ-

rą ponownie musieliśmy zmienić ze 

względu na likwidację gimnazjum. 

Przedstawiamy zupełnie nowy zespół 

redakcyjny, który będzie kontynuował 

pracę w gazetce po starszych koleżan-

kach i kolegach,  absolwentach naszej 

szkoły.    
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Nadeszła jesień, a więc czas długich, zimnych i 

często deszczowych wieczorów. Gdy pogoda nie 

sprzyja wyjściu na dwór, wolny czas można prze-

znaczyć na czytanie interesującej książki. 

Jesteście fanami Harrego Potera? Jeśli tak mam 

dla Was doskonałą książkę, która przeniesie Was 

w niesamowity, magiczny i szalony świat Neve-

rmoor’u. 

Książka rozpoczyna się bardzo nieciekawie – 

śmiercią głównej bohaterki. Jak się później oka-

zuje jest ona tylko pozorna. Tak naprawdę Mor-

rigan Crow umarła, ale wyłącznie dla mieszkań-

ców Republiki Lodowodu, którą opuściła na zaw-

sze. Ale zacznijmy od początku… 

Dawno, dawno temu w wieczór przesilenia 

Ósmej Ery, w Szkarlinie urodziła się mała dziew-

czynka. Jej matka umarła w czasie porodu. Mo-

ment urodzenia (wieczór przesilenia ostatniego 

roku Ery) miał wpływ na całe jej życie. Mieszkań-

cy Republiki Lodowodu uważali bowiem, że dzieci urodzone w tym momencie przynoszą całej spo-

łeczności pecha. Jeżeli coś złego stało się w Szkarlinie lub okolicznej miejscowości wszyscy to zda-

rzenie zawsze wiązali z działalnością Morrigan. Obarczano ją winą o wszystko co złe. Być może 

dlatego mieszkańcy z niecierpliwością oczekiwali nadejścia kolejnego wieczoru przesilenia, czyli 

dnia jej śmierci. 

Życie przeklętych dzieci , do których grona zaliczała się nasza bohaterka było  zawsze krótkie – 

trwało zaledwie dwanaście lat. Tym razem miało być jednak inaczej, albowiem astrologowie na 

podstawie obserwacji stwierdzili, że era dziewiąta miała zakończyć się o rok wcześniej. 

Choć Morrigan nie do końca wierzyła w to, że jest odpowiedzialna za wszystkie klęski, niepowo-

dzenia oraz złe zdarzenia, którymi obarczali ją mieszkańcy Szkarlina, z niepokojem odliczała czas, 

który pozostał do jej kolejnych urodzin. Wynikało to z faktu, że jej najbliżsi zamiast szykować się 

do wesołej uroczystości, o zgrozo zaczęli organizować jej pogrzeb. 

Tymczasem w wieczór 11 urodzin Morrigan do jej domu Morrigan, przed śmiercią w postaci Łow-

ców z Dymu i Cienia, trafia żywy i rudy dżentelmen. 

Kapitan Jupiter North, dzięki pomocy jednego członka rodziny (nie będę zdradzać jego 

Koniecznie Przeczytaj! 
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tożsa- 

 

mości) ucieka z Morrigan do Nevermor’u, znajdującego się w Wolnym Stanie. 

Od tego momentu  rozpoczyna się gra o życie Morrigan, albowiem istnienie Wolnego Stanu trzy-

mane jest w ścisłej tajemnicy. Obywatele Republiki Lodowodu nie są świadomi istnienia innej spo-

łeczności. 

Gdyby Morrigan została złapana i udowodniono by jej, że została przemycona z Republiki, wów-

czas jej i Jupiterowi groziłoby ogromne niebezpieczeństwo. 

Jupiter jako „świadek „ - osoba, która widzi emocje innych – wie że Morrigan wcale nie jest prze-

klęta, ale wyjątkowa. Ma wobec niej pewien plan, który powoli realizuje. 

Morrigan po przybyciu do Newermoor’u zamieszkuje w hotelu Deukalion. Jest on własnością Jupi-

tera i tak jak wszystko w Newermoor’ze jest pełen magii. Hotel „żyje” emocjami gości, którzy do 

niego przybywają, a pokoje ulegają nieustannej metamorfozie, dostosowując się do ich humoru i 

marzeń. 

 

Oprócz gości, w hotelu zamieszkują również stali rezydenci: 

Miła i ciepła pokojówka Marta, która dba o komfort gości hotelowych. Uczynny zarządca stary 

Dżambalaja. Karzeł wampirzy zwany Franeczkiem, który jest odpowiedzialny za organizację 

wszystkich imprez odbywających się w hotelu. Śpiewaczka Madam Czandra, której cudowny głos 

jest znany w całym Newermoor’ze. Magnifikot Fenestra, czasami złośliwy, ogromny kot, który 

również pomaga w zarządzaniu Deukatlonem. Częstym mieszkańcem hotelu jest również tajemni-

czy Jack – siostrzeniec kapitana North’a. 

Jak zostało wspomniane wcześniej Kapitan Jupiter North, miał plany względem Morrigan. By za-

pewnić jej bezpieczeństwo w Wolnym Stanie główna bohaterka musiała dostać się do prestiżowe-

go Towarzystwa Wunderowego. Jednak to zadanie nie było łatwe do wykonania. Wielu mieszkań-

ców Wolnego Stanu pragnęło by ich dzieci dostały się do kręgu tej elitarnej jednostki, a w każdym 

roku przyjmowano tylko dziewięciu nowych członków. 

Członkiem towarzystwa mogli zostać tylko ci, którzy przeszli zwycięsko próby fizyczne i umysłowe. 

Cztery następujące w ciągu roku Próby były kluczem uprawniającym do wstępu w szeregi  grona 

najwybitniejszych osobistości Wolnego Stanu. 

Czy Morrigan będzie mogła pozostać w Nerermoor’ze? Jakie przygody na nią czekają? O tym prze-
konacie się czytając tę fantastyczną powieść. 

Dominika Szczepańska, kl. 5A 

Koniecznie Przeczytaj! 
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Roksi trafiła do schroniska  11.03.2019. 

Przypuszczalny rok urodzenia 2017. 

Roksi to średniej wielkości suczka. 

Jest bardzo sympatyczna i wesoła, lubi kontakt z człowiekiem. 

Uwielbia chodzić na spacery, zgadza się też z innymi psami. 

Będzie wspaniałym psem rodzinnym. 

tel 725705107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło:  https://www.facebook.com/schronisko.ostrow/ 

                                                                                     Gabriela Kokot, kl. 6B  

Schronisko 

https://www.facebook.com/schronisko.ostrow/
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Kolarstwo, to szeroki termin, odnoszący się do wielu dyscyplin związanych z jazdą na rowerze.  

Nazwa wywodzi się od słowa ''koło''. 

Rodzaje kolarstwa: 

-  kolarstwo szosowe - jazda na drogach publicznych, 

-  kolarstwo torowe -  uprawiane na specjalnych torach, 

-  kolarstwo górskie - [MTB], 

-  kolarstwo zjazdowe [DH] wyłącznie zjazd z góry [ konkurencja nieolimpijska] 

- kolarstwo Cross - Country [XC] - mieszanka kolarstwa zjazdowego z przełajowym 

[konkurencja olimpijska]  

- kolarstwo BMX - uprawiane na torach Moto-Cross. 

Istnieją również inne dyscypliny kolarstwa: 

- kolarstwo przełajowe - jazda po leśnych ścieżkach, 

- trial rowerowy -  oprócz jazdy po podłożu wykonywane są skoki, 

- tube jumping - skakanie na rowerze,  

- dirt jumping - skoki ze specjalnego nasypu, 

- kolarstwo artystyczne - rowerowy taniec,  

- piłka rowerowa. 

W każdej z tych dyscyplin jest potrzebny odpowiedni sprzęt.  

Mimo, iż niektóre dyscypliny przyprawiają o ''ból głowy'' warto jeździć na rowerze, doskonale 

wpływa to na stan zdrowia i sprawia ogromną przyjemność. Dlatego zachęcam do jazdy na 

rowerze, a bardziej wytrzymałych do uprawiania kolarstwa. 

 

                                                                                                       Patrycja Bar, kl. 6A 

Sport 
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Sport 
 
 
Nasza ostrowska 
drużyna koszykarska 
BM SLAM STAL 
ostatnio przyjęła no-
wego zawodnika, 
który nazywa się 
Donte McGill.  
Mężczyzna to 24-
latek mierzący 191 
cm.  
 

 
Donte McGill swoją karierę rozpoczął w 2017 roku.  
Niedawno koszykarze BM SMAL STAL przegrali mecz z Hy-
dro Truckiem 74:80.  
Spotkanie odbyło się w Radomiu. 
Nasza drużyna odnosi wiele sukcesów,  
a treningi oraz mecze odbywają się nadal w hali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej nr2.  
 

   

                                                      Oktawian Bar, kl. 6A 

źródło: www.instagram.com/bmslamstal/ 
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English 

 

Poziomo 

2. The rain comes out of it. 

3. They fall down from trees on November. 

4. After rain, they usually grow in the woods. 

8. When it's Halloween, some people put it in front of their 

house. 

9. The squirrels eat them. 

Pionowo 

1. Prickly animal who live in leaves. 

5. When it's raining outside you can use it to protect yourself from getting 

wet. 

6. Animal with red fur on it. 

7. When it blows it is cold. 

Cezary Jóźwiak, kl. 8A 
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Humor 

Jasiu, twoja siostra jest taka śliczna... Jak mi 

przyniesiesz pukiel jej włosów do dam ci na lo-

da. - A co pan mi da jak ostrzygę ja do zera?  

Na lekcji biologii nauczycielka mówi:  

- Pamiętajcie dzieci, że nie wolno całować kotków ani pie-

sków, bo od tego mogą się przenosić różne groźne zarazki. A 

może ktoś z was ma na to przykład?  

Zgłasza się Jasio:  

- Ja mam, proszę pani. Moja ciocia całowała raz kotka.  

- I co?  

- No i zdechł.  

Jak ci się udało zachęcić uczniów, żeby nauczyli się na pa-

mięć tego wiersza Mickiewicza? - pyta nauczycielka na-

uczycielki.  

- Powiedziałam im, że jest to utwór disco polo.  

- Ciociu, czy wetknęłabyś nos w gniazdo szerszeni? 

- Ależ Kaziu, co ci przychodzi do głowy? 

- Bo mamusia mówiła, że ty wszędzie wtykasz nos!  

źródło: http://www.dziecionline.pl/ 
Jarosław Skorwider, kl. 8A 



str. 11 

 

 
 
 
 
 

Sernik z ziemniakami 

Ciasto spód: 
- 0,5 kostki margaryny, 
- 0,5 szklanki cukru pudru, 
- 1,5 szklanki mąki pszennej, 
- 3 jajka, 
- proszek do pieczenia , 
Wszystkie składniki zagnieść, ciasto wyłożyć 
na wysmarowaną blachę, po czym włożyć do 
piekarnika aby się podpiekło około 10 minut. 
Masa serowa; 
- 1,20 kg sera (wiaderko Wieluń) 
- dwa cukry waniliowe,  
- 40 dag margaryny, 
- cztery ugotowane ziemniaki, 
- dwanaście jaj, 
- jeden budyń śmietankowy (duży) 
-  rodzynki uprażone. 
 Margarynę z cukrem pudrem utrzeć na puszystą masę, po czym dodać roztarte 
ziemniaki i żółtka. Dodać ser i  budyń   w proszku, na koniec dodać ubite białka i 
delikatnie wymieszać.  
Gotową masę serową wylać na podpieczony spód i całość wstawić do piekarni-
ka na jedną godzinę w temperaturze 180 stopni. 
 
Sernik mojej ukochanej Babci, która robi najpyszniejsze ciasta na świecie! 
 
                                                                                                                                                
 
 
 

                                                                                                                                               
 

                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                              Patrycja Bar, kl. 6A  

Coś na ząb 
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