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 KALENDARIUM STYCZEŃ/LUTY 

04.02. 1505 urodził się Mikołaj Rej—pisrz zwany "ojcem literatury 

polskiej  

02.02.1635 Holendrzy zajęli teren dzisiejszego Nowego Jorku. 

Powstała tam osada o nazwie Nowy Amsterdam 

04.02.1746 urodził się Tadeusz Kościuszko - generał, polski boha-

ter narodowy, naczelnik narodowych sił zbrojnych w powstaniu 

1794, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. 

Zmarł 5 października 1817  

12.02.1798 zmarł Stanisław August Poniatowski, ostatni król Pol-

ski, współtwórca Konstytucji 3 maja 1791, mecenas nauki i sztuki 

04.02.1943 urodziła się Wanda Rutkiewicz— alpinistka. Zginęła w 

Himalajach w maju 1992 

01.01.1995 Denominacja złotego (w stosunku 10 000 : 1) 

01.01.2002 do obiegu wprowadzono euro (€) 

3 numer/styczeń i luty 2017 

W tym numerze: 

Ferie to czas odpoczynku. Jedni zaczyna-

ją prędzej, drudzy później. W tym roku  

wolne w naszym województwie przypa-

da na pierwsze dwa tygodnie lutego. 

Mamy nadzieję, że te ferie przebiegną 

wam pod znakiem dobrej zabawy i miło 

spędzonego czasu  razem z rodziną. 

 

   Zespół redakcyjny  

                       Głosu Jedynki 
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Od 16-20 stycznia gościliśmy w naszej szkole obcokrajowców: 27-letnią Almę z Meksyku i 22-
letniego Lawisha z Indii, którzy przyjechali do Polski z ramienia organizacji AIESEC. Udało mi się 
przeprowadzić z nimi wywiad, w którym zapytałam naszych gości m. in. jak podoba im się w Pol-
sce i jakie są ich plany na przyszłość.  

Why did you decide to join AIESEC?  

Dlaczego zdecydowaliście się przystąpić do AIESEC? 

L: I was a part of AIESEC in my country. I like that I can explore other countries. It’s really interest-
ing, because every country has its own culture and you can learn about it. You learn a lot, also the 
respect and tolerance about other cultures.  

L: Należałem do AIESEC w moim kraju. Podoba mi się, że mogę poznać inne kraje. To naprawdę 
interesujące, ponieważ każdy kraj ma swoją odrębną kulturę, o której można się sporo dowie-
dzieć. Można się dużo nauczyć, również szacunku i tolerancji wobec innych kultur. 

A: I think it’s a great opportunity to get to know other cultures, you have the chance to meet new 
people. You can get some skills, you can improve your language, improve yourself. 

A: Uważam, że to świetna okazja, żeby poznać inne kultury i ludzi. Można się dużo nauczyć, udo-
skonalić język, udoskonalić siebie. 

OK. How long have you been in Poland? Is it your first school? 

Od jak dawna jesteście w Polsce. Czy to wasza pierwsza szkoła? 

L: It’s my tenth day here and I’ll be here for almost a month.  

L: To mój dziesiąty dzień tutaj I będę jeszcze przez niespełna miesiąc. 

A:Actually, it is the beginning of my stay. 

A: To w zasadzie początek mojego pobytu. 

Which cities have you already visited in Poland?  

Które miasta już odwiedziliście? 

L:I arrived to Warsaw by plane, then I was in Poznań for the weekend. Ostrów is my first city for 
the project. 

L: Ja przyleciałem do Warszawy, potem byłem na weekend w Poznaniu. Ostrów jest pierwszym 
miastem, w którym realizuję projekt. 

Did you like Poznań and Warsaw? 

Podobało Ci się w Poznaniu i Warszawie? 

L: Actually I didn’t see much Warsaw. I was there for about 1-2 hours. But I was in Poznań and it’s 
really nice, and Ostrów as well. It’s a peaceful city, there is not so much traffic, not too many peo-
ple. I think the Polish people are very, very kind, and students are very good. 

L:Tak naprawdę nie zwiedziłem Warszawy, spędziłem tam około 1-2 godzin. Byłem natomiast w 
Poznaniu i bardzo mi się podobało, Ostrów również. To spokojne miasto, nie ma zbyt dużego ru-
chu na ulicach i zbyt dużo ludzi. Uważam, że Polacy są bardzo, bardzo mili, a uczniowie bardzo do-
brzy. 

WYWIAD 



str. 3 

 

A: It’s my second school. I’ve been in Poland for two weeks. 

A: To moja druga szkoła. Jestem w Polsce od dwóch tygodni. 

So where have you already been? 

Gdzie do tej pory byłaś? 

A: In Poznań and Gniezno. And I was to Cracow when I was here for the first time. 

A: W Poznaniu I Gnieźnie. Byłam również w Krakowie podczas pierwszej wizyty. 

OK. Now in Poland it’s winter, it’s cold and snowy. Do you like it? Do you have such winter in 
your country? 

Teraz w Polsce jest zima, jest zimno I pada śnieg. Podoba Wam się to. Macie taką zimę w swoim 
kraju? 

L: Oh, I love winter. Last year I was in Russia and it was -30 C. So, it’s not too cold for me, but in 
our country, in the place where I live we don’t have snow. But in the northern of India, in the 
mountains, you can see sometimes a bit of snow. My hometown is in the north so it’s rather cold. 

L: Oh, ja uwielbiam zimę. W zeszłym roku byłem w Rosji, było -30 C. Więc dla mnie nie jest zbyt 
zimno, ale tam gdzie, mieszkam nie mamy śniegu. W północnych Indiach, w górach, można 
czasami zobaczyć trochę śniegu. Moje miasto rodzinne jest na północy, więc jest raczej zimno.  

A: It’s very different because in Mexico in winter it is about 10 or 20 degrees. It’s warmer, so here 
in Poland it’s very cold for me, but I like it. It is my first time in Poland during winter. 

A: Tu jest zupełnie inaczej, ponieważ w Meksyku zimą jest około 10-20 stopni. Jest cieplej, więc tu 
w Polsce jest dla mnie bardzo zimno, ale podoba mi się. To mój pierwszy pobyt w Polsce zimą. 

Is this the first place where you’ve seen snow? 

Czy tutaj pierwszy raz zobaczyłaś śnieg? 

A: No, I have seen snow in Germany, but in Mexico never. 

A: Nie, widziałam śnieg w Niemczech, ale w Meksyku nigdy. 

What’s your hometown called?  What is its population? 

Jak się nazywa Wasze miasto rodzinne? Jaka jest jego popuacja? 

L: Dehradun. 1 million people live there. It’s a big city but there are bigger cities like New Delhi or 
Bombay. 

L: Dehradun. Milion ludzi tam mieszka. To duże miasto, ale są większe, np. Nowe Delhi albo Bom-
baj. 

A: Mexico City. 

A: Meksyk. 

I’ve heard it’s the biggest city in the world. Is that true? 

Słyszałam, że to największe miasto na świecie. Czy to prawda? 

A: Yes, I think so, because there are many people living in one place, around 20 million people in 
just one city. 10 million people live in the city and other 10 million people around it, but they 
commute to Mexico City everyday. 

A: Myslę, że tak, ponieważ jest gęsto zaludnione, około 20 milionów ludzi w jednym mieście. 10 
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milionów mieszka w samym mieście, a drugie tyle dookoła. Dojeżdżają do pracy w Meksyku co-
dziennie. 

What do you like most and least about Poland? 

Co Wam się podoba najbardziej i najmniej w Polsce? 

L: I think I like people here the most and the food such as pierogi. Kocham pierogi!  

L: Myślę, że najbardziej podobają mi się tu ludzie i jedzenie, takie jakie pierogi. Kocham Pierogi! 

And the least? 

A najmniej? 

L: Transport, the system isn’t good in my opinion. It’s worse than in my hometown, there we have 
every kind of transport, so it isn’t a problem if you want to travel anytime. But in smaller cities 
like Ostrów and Poznań there are some problems. Maybe it’s a problem for me because I’m new 
there, I don’t know… For me it is sometimes difficult.  

L: Transport, system nie jest dobry moim zdaniem. Jest gorzej niż w moim mieście, gdzie mamy 
każdy rodzaj transportu, więc nie jest problem podróżowanie o każdej porze. Jednak w mniej-
szych miastach, jak Ostrów i Poznań, są pewne trudności. Może po prostu ja mam z tym kłopot, 
bo jestem tutaj nowy… Dla mnie to czasami problem. 

A: I like the weather and people the most. The Poles are very kind. I think they are like Mexican 
people. I also like the city life because it is so safe. I see children in the street walking alone. That 
can never happen in any city in Mexico. That would be too dangerous for them. 

A: Ja najbardziej lubię pogodę i ludzi. Polacy są bardzo życzliwi. Myślę, że są podobni do Mek-
sykanów. Podoba mi się również miejskie życie, bo jest takie bezpieczne. Widzę tu dzieci na uli-
cach chodzące same. To jest niemożliwe w żadnym meksykańskim mieście. To by było dla nich 
zbyt niebezpieczne. 

So Mexico is more dangerous? Can you see a lot of police in the streets? 

Więc Meksyk jest bardziej niebezpieczny? Czy jest dużo policji na ulicach? 

A: Yes, but they don’t do their work. 

A: Tak, ale nie wywiązują się ze sowich obowiązków. 

What are your plans for future? 

Jakie macie plany na przyszłość? 

L: I have some plans my future. My father is a businessman, so I want to be a businessman too. I 
want to work in trade, export or import. I hope I will be successful.  

L: Mam pewne plany. Mój tata jest przedsiębiorcą i ja również chciałbym pracować w tym zawo-
dzie. Chcę zajmować się handlem, eksportem lub importem. Mam nadzieję, że mi się uda. 

When you leave Poland in a month, are you going back to India? 

Kiedy wyjedziesz z Polski za miesiąc, wracasz do Indii? 

L: Yes, because I need four months to complete my studies. 

L: Tak, ponieważ potrzebuję jeszcze cztery miesiące, aby skończyć studia. 

What do you study? 

Co studiujesz? 
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L: Business. 

L: Ekonomię. 

A: I would like to stay here in Poland, but maybe in Warsaw.  

A: Ja chciałabym zostać w Polsce, ale może w Warszawie. 

For your whole life? 

Na stałe? 

A: Yes, because it’s a very safe country, completely different than in Mexico. Also I think in Mex-
ico City you are always under pressure. Here, in Poland it is very peaceful and save.  

A: Tak, ponieważ to bardzo bezpieczny kraj, zupełni inny Meksyk. Poza tym, myślę że w stolicy 
Meksyku jest się zawsze pod presją. Tutaj, w Polsce jest bardzo spokojnie i bezpiecznie. 

You will miss your family in Mexico, won’t you? 

Pewnie będziesz tęsknić za rodziną w Meksyku? 

A: Yes, I know. I will miss Mexico, my family and also the food. The food is very different here, it’s 
not spicy. 

A: Tak, wiem. Będę tęsknić za Meksykiem, moja rodziną I również jedzeniem. Jedzenie tutaj jest 
zupełnie inne, nie jest pikantne. 

Didn’t you like “pierogi” and “plendze” which you have cooked with our teachers and pupils?  

Nie smakowały Ci pierogi i plendze, które robiliście razem z nauczycielami i uczniami? 

A: I liked it but it’s much different from the Mexican food. It’s not spicy at all, very mild. 

A: Smakowały mi, ale bardzo się róznią od meksykańskiego jedzenia. Nie jest w ogóle pikantne, 
bardzo delikatne w smaku. 

How many schools are you going to visit? How long are you going to be in AIESEC? 

Ile szkół masz zamiar odwiedzić? Jak długo planujesz być w AIESEC? 

A: For two months, but  in two weeks there are winter holidays. 

A: Przez dwa miesiące, ale za dwa tygodnie są ferie zimowe. 

And what are your plans for the break? 

A jakie masz plany na ferie? 

A: I’m gonna visit Amsterdam and other cities in 
Europe, and maybe I’ll go to Oslo to visit my friend. 

A: Zamierzam pojechać do Amsterdamu i innych 
miast w Europie, być może pojadę do Oslo odwie-
dzić przyjaciela. 

Have a nice time during the break then and thank 
you for the interview. 

W takim razie udanych ferii i dziękuję za udziele-
nie wywiadu. 

Magdalena Woźniak 1a 
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       Zieleniec to część miasta Duszniki-Zdrój w Górach Orlickich, na wysokości 800-960 m 
n.p.m.; to znany ośrodek sportów zimowych, położony w województwie dolnośląskim, w 
powiecie kłodzkim. Dawniej Zieleniec był samodzielną wsią, uważaną za najwyżej położoną 
w Sudetach. Położenie Zieleńca na wysokości około 1000 m n.p.m., jak również strefa zde-
rzających się frontów atmosferycznych sprawiają, że jego klimat porównywany jest do al-
pejskiego.  Jak wiadomo na wysokości występuje mniejsze nasycenie powietrza tlenem, 
zwiększone jest promieniowanie słoneczne, a powietrze jest zjonizowane. W naszej szero-
kości geograficznej ta wysokość skutkuje minimalną ilością alergenów i bakterii w powie-
trzu. Ze względu na szczególny układ ciśnieniowy mas powietrza, tutejszy mikroklimat wy-
musza na organizmie ludzkim zwiększenie produkcji czerwonych ciałek krwi, co w efekcie 
znacznie poprawia samopoczucie osób nawet kilka dni przebywających w Zieleńcu. Północ-
ne stoki Zieleńca, doskonałe tereny narciarskie oraz duża ilość opadów w okresie zimowym 

sprawiają, że śnieg leży blisko 
150 dni. Zieleniec oferuje 28 
wyciągów. Dla lubiących noc-
ne jazdy przygotowanych jest 
10 oświetlonych stoków. Tra-
sy zjazdowe Zieleńca są bar-
dzo zróżnicowane pod wzglę-
dem techniki jazdy: od bardzo 
łatwych do bardzo trudnych. 
Dlatego każdy znajdzie coś 
dla siebie. Dla osób uprawia-
jących freestyle na nartach 
lub snowboardzie Zieleniec 
oferuje snowpark oraz pełno-

wymiarową rynnę (halfpipe). Trasy zjazdowe i wyciągi są tak rozmieszczone, że mamy moż-
liwość (nie ściągając nart czy deski z nóg) przejechania z jednego końca miejscowości na 
drugi i z powrotem. 
Zieleniec jest miejscem gdzie trenują czołowi polscy sportowcy, przygotowujący się do naj-
ważniejszych imprez. W przeciągu ostatnich lat stał się jedną z miejscowości na szlaku ko-
larskim w Polsce. Trenuje tutaj rokrocznie polska kadra kolarzy górskich. Stanowi także 
wspaniałą bazę wypadową. W okolicy znajdują się liczne atrakcje turystyczne, m.in. Dworek 
Chopina w Dusznikach-Zdroju, Ogród Fenologiczny, Podświetlana Kolorowa Fontanna, Mu-
zeum Papiernictwa. 
Jeśli jesteście zmęczeni nauką i pracą to zdecydowanie zachęcam do aktywnego wypoczyn-
ku w Zieleńcu. 
                                                                                                      Kornelia Jezierska, kl. Ia 
                                                                                            
źródło: wikipedia; zieleniec-ski.pl 
 

Turystyka 
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Skoki narciarskie 

     W sposób niezwykły zaczął się tegoroczny sezon narciarski. Na przełomie roku 2016/-
2017 odbył się Turniej Czterech Skoczni i Polacy pokazali klasę. Z konkursu na konkurs było 
coraz lepiej, by  6 stycznia na turnieju w Bischofshofen, po emocjonujących i dramatycz-
nych zawodach wygrał Kamil Stoch, a Piotr Żyła zajął ostatnie miejsce podium.  Jednak hi-
storycznym wyczynem była klasyfikacja generalna TCS.  Turniej wygrał chłopak rodem z Za-
kopanego - Kamil Stoch. Co więcej, na drugim miejscu znalazł się Piotr Żyła! Gdyby nie błąd 
sędziego, to Maciej Kot stałby na najniższym stopniu podium. Jednak ostatecznie zajął nie-
nawidzone przez sportowców miejsce czwarte - tuż za podium, zabrakło kilku metrów. Nie-
wątpliwie forma naszych zawodników jest nieprzeciętna, co pokazuje jak wiele pracy w 
nasz zespół włożył trener Stefan Horngacher.  14 stycznia w Wiśle odbył się konkurs indywi-
dualny, który...wygrał Kamil Stoch! Dzień później również wygrał Stoch. Dzięki tym zwycię-
stwom stał się liderem Pucharu Świata! Co więcej, w klasyfikacji generalnej PŚ Piotr Żyła 

jest 9., a Maciej Kot 5. W 
Wiśle Żyła uplasował się na 
miejscu 7. i 11., a Kot na 9. i 
5 co dowodzi, że Polacy są w 
bardzo dobrej formie. W 
styczniu czekają nas jeszcze 
zawody w Zakopanem ( 21 i 
22 stycznia) i Willingen (28 i 
29 stycznia). A początek lu-
tego to już loty w Oberst-
dorfie ( 4-5 luty). Jakby suk-
cesów było mało, padł kolej-
ny historyczny rekord, bo jak 

wiadomo zawodnicy gromadzą punkty nie tylko dla siebie. Oprócz indywidualnej klasyfika-
cji Pucharu Świata tworzona jest także tabela Pucharu Narodów, na którą składa się cały 
dorobek wszystkich skoczków danej reprezentacji, a także punkty zdobywane w zawodach 
drużynowych. Już teraz polskie orły mają w dorobku 2228 punktów, gdzie przez cały ubiegły 
sezon zgromadzili ich 2154. Na deser informacja, o tym że wygrywając sobotnie (14.01) 
zmagania w Wiśle Kamil Stoch odniósł 3. w tym sezonie i 18. w karierze zwycięstwo w Pu-
charze Świata. Skoczek z Zębu zrównał się także z Adamem Małyszem w liczbie pucharo-
wych triumfów na polskich skoczniach. Oby tak dalej. Do boju! 

 

Łukasz Szukalski, kl. III A 

Sport 
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Koszykówka męska 

Koszykarze BM SLAM STAL niestety nie wygrywają wszystkich spotkać, lecz walczą. Odrabia-
ją straty do czołowej ósemki ligi. W ubiegłej kolejce nasz zespół walczył z Mistrzem Polskim 

- Zieloną Górą. Mi-
mo że "Stalówka" 
prowadziła przez 
trzy kwarty, to osta-
tecznie musiała 
uznać wyższość go-
spodarzy. Ostatecz-
nie mecz skończył 
się wynikiem 76-65. 
Następne mecze to: 
25. i 28. stycznia W 
Ostrowie, a prze-
ciwnikami kolejno 
będą zespoły: Toru-
nia i Radomia. 

Obecnie Stal zajmuje 10. miejsce w ligowej tabeli z bilansem 8-8. Prowadzi zespół z Torunia 
(bilans 13-2). Sezon zasadniczy trwa do końca kwietnia. 

Żużel 

TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. w nadchodzącym sezo-

nie, rozpoczynającym się na początku kwietnia, 

występować będzie w następującym składzie:  

Seniorzy: Kamil Brzozowski, Patryk Dolny, Adam 

Ellis, Kenneth Hansen, Jonas Jeppesen, San Ma-

sters, Łukasz Sówka, Zbigniew Suchecki i juniorzy: 

Maksymilian Bogdanowicz, Dawid Kostecki, Mar-

cel Studziński, Jędrzej Zając. Trenerem będzie by-

ły zawodnik Ostrovii - dobrze znany Mariusz Staszewski. Celem zapewne jest awans do wyż-

szej ligi tj. PLŻ. W sezonie 2017 zawodnicy z Ostrowa jeżdżą w 2 PLŻ, a najwyższa liga to 

PGE Ekstraliga. Klubem zawiaduje nowy zarząd, z Radosławem Strzelczykiem na czele, któ-

rego głównym celem jest transparentność finansowa i szkolenie młodzieży. Trzymamy za 

słowo, ponieważ ze szkółkami juniorskimi w Polsce jest.. słabo, a i z finansami w polskim 

sporcie oraz ich przejrzystością nie najlepiej. 

 Łukasz Szukalski, kl. III A 

Sport 
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Schronisko - Adoptuj, nie kupuj 

Nie kupuj – adoptuj – skróć ich oczekiwanie! 

Codziennie czekają. Na spojrzenie, zainteresowanie, może spacer, a najbardziej na nowy 

dom. Psy w schronisku mają być przejściowo, ale bywają takie, które na dom czekają wiele 

lat, a czasem odchodzą nie znajdując go.  

Boston wspaniały mieszaniec owczarka niemieckie-

go. Ma około 10 lat i jest jednym z najdłużej prze-

bywających psów w schronisku. Na początku gdy 

tutaj trafił był dość nieufny. Z czasem oswoił się i 

stał się kontaktowy. Obecnie Boston to spokojny i 

opanowany pies, nie szczeka bez powodu. Cieszy 

się na widok człowieka, uwielbia być głaskany. 

Wester około 8 letni pies o wyglądzie teriera. Jest psem opa-

nowanym i spokojnym, ale wymaga spacerów jak na teriera 

przystało. Chętnie zabierany na spacery przez rodziny z dzieć-

mi. Nie ciągnie na smyczy. Nie przepada za towarzystwem in-

n y c h 

psów. 

 

 

 

Jack jest nie dużym mieszańcem. Nie-

stety stracił prawe oko. Jest psem 

spokojnym, trochę nieufnym i z dy-

stansem do osób, które poświęcają 

mu uwagę. Pozwala się głaskać, ale widać, że nie sprawia mu to jeszcze przyjemności. 

Zapewne musi na nowo zaufać człowiekowi. Potrafi chodzić na smyczy, choć miewa 

chwile buntu – boi się hałasu i przejeżdżających szybko aut. 

                                                                                           Tamara Orczykowska, kl. Ia 
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Hej! W tym miesiącu, po niedługiej przerwie przychodzę do Was z każdemu już pewnie do-
brze znaną książką, jaką jest „Harry Potter i Przeklęte Dziecko”. Zdecydowałam się zrecen-
zować właśnie tą książkę (a tak właściwie scenariusz sztuki teatralnej), bo uważam, że cała 
seria napisana przez J.K. Rowling jest warta przeczytania. Poza tym, powieść ta jest dostęp-
na w naszej bibliotece szkolnej.  

Głównym bohaterem tej historii nie jest Harry, a jego syn Albus Severus Potter, który jest 
dokładnym przeciwieństwem swojego ojca. Już od najmłodszych lat chłopiec nie wykazuje 
zbyt dobrych umiejętności magicznych.  Niektórzy uczniowie zaczęli plotkować nawet, że 
Albus jest charłakiem. Został pierwszym Potterem, który nie trafił do Gryffindoru. Mało te-
go, Tiara Przydziału umieściła go w Slytherinie! Łamiąc kolejne konwenanse, Albus zaprzy-
jaźnia się z synem największego wroga swojego taty – Scorpiusem Malfoyem. Razem two-
rzą dwójkę niedocenianych dzieci swoich sławnych ojców. Żeby udowodnić swoją wartość, 
postanawiają dokonać wielkiego czynu, któ-
ry wpędzi ich w jeszcze większe kłopoty.  
 
To, że „Harry Potter i Przeklęte Dziecko” jest 
napisany w postaci scenariusza uważam 
jednocześnie za dobrą, jak i złą cechę. 
„Sucha” historia złożona z samych dialogów 
i nieco banalnej fabuły, mimo że została po-
zbawiona bogatych opisów, które towarzy-
szyły wcześniejszym częściom tej serii, za-
wiera mnóstwo momentów wypełnionych emocjami i sentymentalnych powrotów do dzie-
ciństwa tytułowego bohatera. Ważną rolę w tej powieści stanowi również tzw. „efekt moty-
la”. Podsumowując: pomimo wad, które, niestety, posiada ta książka, pozwala nam ona 
jeszcze raz przenieść się do świata Harry’ego Pottera i znów poczuć tę niesamowitą magię.  
„Harry, w tym pogmatwanym, pełnym emocji świecie nie ma idealnych odpowiedzi. Dosko-
nałość jest poza zasięgiem ludzkości, poza zasięgiem magii. W każdej pięknej chwili szczę-
ścia kryje się kropla trucizny: świadomość, że ból powróci.” 
 
Tytuł oryginału: Harry Potter and the Cursed Child 

Autorzy: Joanne Kathleen Rowling, Jack Thorne, John Tiffany 

Gatunek: Fantasy/Literatura młodzieżowa 

Rok wydania: 2016 

Moja ocena: 7/10 

Zuzanna Marciniak, kl. Ic 

Koniecznie przeczytaj 
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Zima to czas, kiedy najchętniej zamknęlibyśmy się w domu i oczekiwali la-
ta. Najlepszym lekarstwem na nudne, mroźne wieczory jest kocyk, ciepła 
herbata i dobra lektura. W tym wypadku jest to seria "Dary Anioła" autor-
stwa Cassandry Clare.  
 
Główna bohaterka Clary Fray jest zwykłą nastolatką. Mieszka w nowojor-
skim mieszkaniu wraz ze swoją mamą, która od zawsze twierdzi, że jej oj-
ciec zginął na wojnie. Życie dziewczyny zmienia się nagle za sprawą wyjścia 
do klubu wraz z jej najlepszym przyjacielem, Simonem. Clary zostaje świad-
kiem napaści na nieznajomego. Widzi całą sytuację, napastników, broń. Je-
dyny problem tkwi w tym, że nikt poza nią tego nie dostrzega. Dziewczyna 
wkracza do niewidzialnego dla ludzkiego oka świata Nocnych Łowców, czyli 
pół aniołów, pół ludzi, którzy bronią świata przed mrocznymi siłami demo-
nów. W tajemniczych okolicznościach matka dziewczyny znika, a ona sama 
zmuszona jest do porzucenia normalnego życia i wkroczenia w nowe, za-
mieszkałe przez wróżki, wampiry, wilkołaki, czarodziejów i demony. Będzie 
musiała walczyć nie tylko o życie własnej mamy. Okazuje się bowiem, że w 
podziemnym świecie szerzy się wieść o powrocie Valentine'a, zbuntowane-
go Nocnego Łowcy, który przed piętnastoma laty 
niemal zniszczył tajemny świat Łowców. W do-
datku chroniony przez Cichych Braci, Kielich, je-
den z trzech boskich przedmiotów o potężnej 
mocy, zaginął... 
"Jedno tylko musisz wiedzieć.  
Wszystkie opowieści są prawdziwe. 
Wszystko, co słyszałeś o potworach, 
koszmary, legendy szeptane przy 
ogniskach. Wszystkie są prawdziwe. 
Prawdziwe i przerażające". 
 

Natalia Matuszewska kl. Ia 

Koniecznie przeczytaj 
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        Opóźnienia to nieod-
łączna część kolei. Skąd 
właściwie się biorą i jakie są 
konsekwencje? Pasażer sły-
sząc np. „Pociąg z Poznania 
do Ostrowa jest opóźniony 
o 200 minut. Za opóźnienia 
przepraszamy”, zniechęca 
się do kolei. Na opóźnienia 
ma wpływ wiele czynników, 
od awarii lokomotywy, przez kradzieże sieci trakcyjnej, aż do oblodzeń trakcji. 
Nad przejezdnością trasy czuwają PKP Polskie Linie Kolejowe. Urząd Transportu 
Kolejowego oszacował, że w 2012 roku pasażerowie czekali ponad 1100 godzin, 
czyli 44 dni. Największe opóźnienie miał w 2014 roku pociąg  Karkonosze z War-
szawy Wschodniej do Jeleniej Góry - aż 1588 minut, czyli około 26 godzin! Wra-
cając do przyczyn - przede wszystkim są to awarie taboru, a więc lokomotyw i 
wagonów. Wtedy przewoźnik podstawia inne. Jeśli oblodzenie trakcji jest na ty-
le duże, że "elektryki" nie mogą jechać, to sytuację ratują lokomotywy spalino-

we. W tym feralnym 2014 roku 
tak było u nas w Ostrowie. Tu-
taj skumulowały się oblodzenie 
i zerwanie sieci trakcyjnej w 
trzech miejscach. Wówczas za-
interesowały się tą sprawą 
ogólnopolskie media typu TVN, 
POLSAT, TVP itd. Wielu ludzi 
spędziło noc na ostrowskim 

dworcu, gdzie zaoferowano im bezpłatne posiłki. Wszystko wróciło do normy po 
kilku dniach, ale niesmak do kolei na pewno pozostał. W porównaniu do PKP, w 
Japonii średnie opóźnienie pociągu Shinkansen wynosi 36 sekund rocznie, czyli 
3 sekundy miesięcznie. W roku 2016 nie było aż tylu poważnych poślizgów, czyli 
sytuacja się poprawia. 

Bartosz Jasiński, kl. I a 

KOLEJ 
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Ciekawostki o wszechświecie: 

Każdego roku Księżyc oddala się od Ziemi o 3,8cm. 

Gdybyś umieścił na Ziemi fragment Słońca o wielkości  

główki szpilki, to musiałbyś stać od niego w odległości  

co najmniej 145km aby nie umrzeć. 

Saturn, planeta gazowa jest tak lekki, 

że gdyby zanurzono go w odpo-

wiednio dużym basenie, unosiłby 

się na powierzchni wody. 

Słońce jest 400 razy większe od Księ-

życa i znajduje się 400 razy dalej od 

Ziemi, dzięki czemu wydaje się 

mieć taki sam rozmiar na niebie. 

Co około 18 lat w naszej Galaktyce rodzi się nowa gwiazda. 

Jowisz jest tak ogromny, że mógłby pomieścić pozostałe 7 planet 

Układu Słonecznego, wraz z ich 

księżycami 

Weronika Datta, kl. Id 

CIEKAWOSTKI 
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,, Stereotyp " 

Anioł - Dobro  

Diabeł - Zło 

To tylko idiotyczny stereotyp 

 anioł ZAWSZE jest dobry, 

 diabeł ZAWSZE jest zły. 

Kto powiedział że ZAWSZE? 

Że jak diabeł jest dobry to UDAJE. 

Że jak anioł jest zły to jest DIABŁEM UDAJĄCYM ANIOŁA. 

CZY TYLKO DIABEŁ UDAJE? 

A tymczasem nikt nie wie czy anioł to PRAWDZIWY ANIOŁ i czy  

diabeł to PRAWDZIWY DIABEŁ. 

Nie możemy wierzyć w to co widzimy, bo nie zawsze obraz jest  

PRAWDZIWY. 

Nie możemy wierzyć w to co słyszymy, bo nie zawsze dźwięk jest  

PRAWDZIWY. 

ZAWSZE powinniśmy słuchać i wierzyć tylko sobie. 

 

Karolina Wawrzyniak, kl. IIIa 

POEZJA 
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Oponki serowe  

Składniki: 

Ciasto serowe: 

50 dag mąki pszennej 

50 dag twarogu (półtłustego) 

10 dag masła 

3 jajka 

2 łyżki cukru pudru 

1 łyżeczka cukru waniliowego 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Dodatkowo: 

olej 

cukier puder 

Sposób wykonania: 

Do miski przesiać mąkę pszenną. Masło przełożyć do rondelka, roztopić i ostudzić. 

Do mąki dodać twaróg, masło, jajka, cukier puder, cukier waniliowy i proszek do pieczenia. Całość 

razem wymieszać i wyrobić ręką. 

Następnie rozwałkować na grubość około 5 mm, podsypując mąką. Wykrawać szklanką większe 

kółka, a w środku kieliszkiem mniejsze kółka. 

Na rozgrzany olej kłaść oponki i smażyć z dwóch stron na złoty kolor. Wyciągać łyżką cedzakową 

lub widelcem i układać na ręczniku papierowym. Ostudzić i przed podaniem na stół posypać cu-

krem pudrem. 

Z podanych składników wyjdzie około 40 sztuk przepysznych oponek. Oczywiście najlepsze są te-

go dnia, w którym są smażone. 

Smacznego pączka! 

KULINARIA 
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Chruściki  

Ciasto na chruściki: 
1 szklanka mąki pszennej 
1 łyżka cukru pudru 

1 łyżeczka cukru wanilinowego 

Sól 

¾ szklanki mleka 

2 jajka 

Dodatkowo: 
olej 
Do dekoracji: 
Cukier puder 

Sposób wykonania: 

Do miski wsypać mąkę pszenną, 
cukier puder, cukier waniliowy i szczyptę soli. Dodać mleko i jajka. Całość ra-
zem zmiksować na gładka masę i odstawić na około 10 minut. 

Olej rozgrzać i włożyć do niego formę (taką specjalną do nadawania kształtu chruścikom) i 
nagrzać w tym oleju. Następnie formę maczać w przygotowanym cieście (tak do ¾ wysoko-
ści formy, więcej nie, bo chruściki nie będą chciały się od niej odklejać) i wkładać do roz-
grzanego tłuszczu, poczekać chwilkę, aż ciasto odejdzie od formy, a następnie smażyć z 
dwóch stron na złoty kolor. Później formę znowu nagrzać i tak postępować, aż do wysmaże-
nia całego ciasta :) Gorące chruściki wykładać na ręcznik papierowy. 

Usmażone chruściki posypać cukrem pudrem i podać na stół. 

Z podanych składników wyjdzie około 100 sztuk chrupiących chruścików (ilość zależy 
od wielkości formy, moja była średniej wielkości). 

Chruściki wychodzą przepyszne i dlatego cieszą się dużym powodzeniem - zwłaszcza 
wśród dzieci znikają błyskawicznie! 

Smacznego chrupania :) 

Julia Bachmann, kl. Id 

KULINARIA 
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ZIMOWA WYKRESLANKA 

10. Śnieg - 

11. Lód - 

12. Sanki - 

13. Śnieżka - 

14. Odmroziny -  

15. Zaspa - 

16. Przymrozek - 

17. Mróz - 

18. Burza Śnieżna - 

Przetłumacz wyrazy, a następnie odszukaj je w 

wykreślance.                                                           

Hasła są ułożone pionowo, poziomo i na ukos: 

1. Narty -  

2. Deska Snowboardowa- 

3. Hokej - 

4. Hokej - 

5. Łyżwiarstwo-  

6. Rękawiczka - 

7. Sopel - 

8. Bałwan - 

9. Płatek Śniegu - 

Magdalena Woźniak, kl. 1a 
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Zaleta pobytu Robinsona na wyspie: 

poznał tajniki kuchni kanibali  

Wojna wybuchła w nocy z 25 na 

27 marca  

Ludzie ginęli z mrozu i innych chorób zakaźnych  

Z sosny wyrabia się meble na opał  

Pani pyta Jasia: 

- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 

- Missisipi. 

- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa? 

- O sześć liter.  

Nauczyciel wzywa Jasia do odpowiedzi i pyta: 

- Ile jest dwa razy dwa? 

- Cztery - odpowiada chłopiec bez zastanowienia. 

Wtedy nauczyciel rzuca się na niego, łapie za barki i potrząsa-

jąc pyta: 

- Gadaj kim jesteś i co zrobiłeś z Jasiem?  

HUMOR 
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