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KALENDARIUM 

4 czerwca 1989 - Pierwsze częściowo wolne 

wybory parlamentarne w powojennej Polsce 

2 czerwca 1953 - Koronacja królowej brytyj-

skiej Elżbiety II 

Czerwiec 323 p.n.e - śmierć Aleksandra 

Wielkiego 

Czerwiec 972 - bitwa pod Cedynią 

28 czerwca 1914 - Zamach na Arcyksięcia 

Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 

28 czerwca 1956 - początek Poznańskiego 
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Gimnazjum nr 1/Szkoła Podstawowa nr.2 

im. POLSKICH NOBLISTÓW/ im. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO  

w Ostrowie Wielkopolskim 

W tym numerze:  

Wywiad z Panią Prezydent 2-3 

Koniecznie Przeczytaj 4-5 

Talenty 6 

Sport 7 

Wakacje 8 

English 9 

Muzyka 10-11 

Przepisy 12-13 

         

  

  

  

Witamy was w ostatnim już w tym 

roku numerze gazetki szkolnej 

‘’Dwa + Jeden”. 

Dziękujemy, że cały rok byliście z 

nami. Podczas wakacji pamiętajcie 

o podstawowych zasadach bezpie-

czeństwa nad wodą i poza nią. Ży-

czymy udanego wypoczynku. 

Zespół Redakcyjny 
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WYWIAD 

 
 

We wtorek, 22 maja reprezentacja naszej gazetki wzięła udział w warsztatach 

dziennikarskich z udziałem Pani Prezydent Beaty Klimek, która w sposób bar-

dzo wyczerpujący odpowiadała na pytania uczniów z ostrowskich szkół. Nam 

również udało się zadać dwa z nich. Pełna wersja wywiadu znajduje się na 

stronie organizatora warsztatów - Szkoły Podstawowej nr 1. 

Jak reaguje Pani na negatywne komentarze i opinie na temat Pani działań? 

Czy takie się pojawiają?  

- To nie jest łatwa sprawa, bo nie jest to ani fajne, ani  przyjemne. Rzeczywiście, 

takiej agresji doświadczam bardzo dużo. Zwłaszcza jeżeli chodzi o przestrzeń 

wirtualną. I mam na to jeden sposób  - po prostu tam nie wchodzę i tego nie 

czytam, bo znam mechanizmy tych działań i wiem, że za tymi nazwiskami kryją 

się często fałszywe konta. Jest po prostu grupa ludzi, która hejtuje i trolluje na 

zamówienie. Niestety, z taką agresją, która nie ma nic wspólnego z debatą o 

mieście, tylko właśnie z wylewaniem na mnie różnych inwektyw, mam też do 

czynienia na sesji Rady Miejskiej. I to już jest na pewno trudniejsze. A jak sobie z 

tym radzę? Sama sobie zadaję to pytanie. Ale wytrzymuję. Staram się być, na-

wet jeśli takie rzeczy mnie spotykają, zawsze uśmiechnięta, zawsze dobrze wy-

glądać i nie poddawać się takim sytuacjom. Swoją siłę czerpię z naszego miasta i 

mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.  

Bo mogę absolutnie, szczerze powiedzieć, że gdy na przykład na  sesji wyleją na 

mnie kubły, to już następnego dnia ludzie przychodzą do mnie do gabinetu i 

mówią mi: „Wspieramy panią, jesteśmy z panią cały czas”.  Mówią, żebym się 

nie poddawała, tylko szła do przodu.  

I to wsparcie, i życzliwość od mieszkańców dają mi siłę, żeby przetrwać. Sama 

też już wiem, że trzeba się na to uodpornić. Młynarski śpiewał „Róbmy swoje”. 

Naprawdę, róbmy swoje. Każdy popełnia czasem błędy. Ważne, żeby umieć wy-

ciągać wnioski i potrafić je naprawiać. A tak w ogóle, kobiety są silne i tak łatwo 

się nie poddają. 
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 WYWIAD 

 

Skąd czerpie Pani pomysły na działania?  

Te pomysły czerpię z własnej głowy oraz z tego, że staram się uczestniczyć 

w Polsce w różnych konferencjach i wymieniać się doświadczeniami z in-

nymi samorządowcami albo słuchać tego, co oni mówią. Staram się też 

przyglądać. Najgorsze, co może nas w życiu spotkać, to tzw. „klapy na 

oczach” i „ciasny umysł”. Naprawdę, przestrzegam was przed tym. Zawsze 

starajcie się mieć oczy i głowy szeroko otwarte. Chłońcie. Czasem, kiedy 

słucham radia, znajduję jakieś inspiracje. Słyszę, że gdzieś coś zrobili. Ro-

bię notatkę i wołam ludzi: „Słuchajcie, a gdyby to u nas wprowadzić?”. 

Więc trzeba być otwartym, słuchać, rozglądać się. Pomysły czerpię też z 

takich spotkań jak dzisiaj, 

podczas którego zapisa-

łam już sobie kilka pomy-

słów z tego, co wy mówi-

liście, jakbyście widzieli 

nasze miasto. Więc dla 

mnie każda sytuacja jest 

dobra, żeby się czegoś do-

wiedzieć. A najważniejsze 

jest to, żeby robić to nie 

dlatego, że ja coś wymy-

śliłam, tylko słuchać swo-

ich mieszkańców. To Wam 

ma tu być dobrze i wy-

godnie. 

Magdalena Woźniak  

 Agata Zuchowska, kl.2a 
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„Lato koloru wiśni” 

           W ostatnim numerze gazetki chcę Wam polecić książkę „Lato koloru 

wiśni”, autorstwa niemieckiej pisarki Cariny Bartsch. To lekkie love story 

opowiadające o miłości dwójki młodych ludzi.  

Główna bohaterka, Emely Winter, to dwudziestokilkuletnia studentka lite-

ratury. Do Berlina, gdzie dziewczyna studiuje, ma się przeprowadzić jej 

najlepsza przyjaciółka z dzieciństwa – Alex. Dziewczyna jest podekscyto-

wana, gdyż nie zdaje sobie sprawy z faktu, że ta zamieszka ze swoim star-

szym bratem. Przystojny Elyas  nie należy do osób, które Emely chciałaby 

ponownie zobaczyć. Nieszczęśliwie zakochana w nim przed laty, woli nie 

wracać do bolesnych wspomnień. Dlatego kiedy coraz częściej zdarza im 

się na siebie wpadać, a chłopak wyraźnie próbuje ją oczarować, bohater-

ce nie zostaje nic innego, jak tylko użyć swojego sarkastycznego poczucia 

humoru i oprzeć się urokowi turkusowych oczu Elyasa,  Jednocześnie z 

pojawieniem się dawnej miłości, do Emely zaczynają przychodzić listy od 

tajemniczego wielbiciela. Romantyczne e-maile zawrócą dziewczynie w 

głowie tak, że trudno będzie jej określić swoje uczucia.  

          Powieść tę poleciła mi moja przyjaciółka. Zaczęłam czytać i stwier-

dzam, iż jest pełna humoru. Wypowiedzi bohaterów wywoływały u mnie 

fale śmiechu, tak, że musiało minąć dobre pięć minut zanim mogłam wró-

cić do lektury. Z niecierpliwością śledziłam losy Emely i Elyasa. Momenta-

mi denerwowały mnie wątpliwości dziewczyny albo jej reakcje na niektó-

re sytuacje. Czasami, kiedy wszystko szło w dobrym kierunku, nagle coś 

psuło cały nastrój. Było to męczące, ale nie tak bardzo, żeby przestać czy-

tać. Interesujący był wątek „tajemniczego przyjaciela”, choć ja szybko do-

myśliłam się, kto nim jest. Mimo to  

,,KONIECZNIE PRZECZYTAJ’’ 
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piękne listy miłosne sprawiały, że nie tylko bohaterce, ale i mnie zaczęło 

mocniej bić serce. Przy „Lecie koloru wiśni” nie raz powstrzymywałam się 

od płaczu –  ze śmiechu i ze wzruszenia. Pomimo tych kilku niuansów, któ-

re wymieniłam, mogę powiedzieć, iż książka jest bardzo (przynajmniej dla 

mnie J) lekka i przyjemna. Ot, taka do poczytania na leżaku w ogrodzie, 

bez zawiłej fabuły i trudnej tematyki. Jedynie tytuł niezbyt oddaje to, co 

się w niej dzieje. 

W każdym razie, polecam ją 

gorąco każdej dziewczynie, 

która obecnie nie ma co czy-

tać, a lubi właśnie romanse. 

Jak zawsze książkę, wraz z jej 

kontynuacją („Zima koloru tur-

kusu”) znajdziecie w bibliote-

ce. Ja oceniam na 7/10, cieka-

wa jestem jak Wam się spodo-

ba. 

Magdalena Woźniak kl.2a  

,,KONIECZNIE PRZECZYTAJ’’ 
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Chciałabym Wam przedstawić ucznia naszej szkoły, Franciszka Tele-
gę z klasy 2b. Został on finalistą, a następnie zwycięzcą Wojewódz-
kiego Konkursu Historycznego. Sukces zawdzięcza ciężkiej i mozol-
nej pracy. 
 Ten sympatyczny uczeń interesuje się przede wszystkim historią 
oraz przedmiotami przyrodniczymi, jednak nie tylko z nich osiąga 
bardzo dobre wyniki. W przyszłym roku planuje ponownie spraw-
dzić się w konkursie przedmiotowym, tym razem w Wojewódzkim 
Konkursie Biologicznym. Może jako pierwszy uczeń naszej szkoły, 
zostanie w jej historii podwójnym zwycięzcą? Warto podkreślić, że 
gimnazjalista rywalizuje w wielu innych. Niedawno zajął drugie 
miejsce w konkursie o krajach anglojęzycznych. 
 Franciszek lubi szkołę oraz naukę. W wolnym czasie, mimo że 
nie lubi za bardzo uprawiać sportu, jeździ na rowerze. Kiedy dopi-
suje mu pogoda, z chęcią wybiera się nad jakieś jezioro i łowi ryby. 
W domu natomiast lubi oglądać filmy przygodowe oraz science-
fiction. 
 Na zakończenie 
życzę Frankowi powo-
dzenia w Wojewódz-
kim Konkursie Biolo-
gicznym, nadal do-
brych wyników w na-
uce oraz wielu zwy-
cięstw w innych kon-
kursach. 
 

Agata Zuchowska, kl. 2a 

TALENTY 
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SPORT 
LETNIE DYSCYPLINY SPORTOWE 

Kajakarstwo- kiedyś odmiana transportu wodnego, obecnie dyscyplina 

sportów wodnych, ale także rodzaj turystki i rekreacji wykorzystująca 

do tego kajaki i kanadyjki.  

Kajak i kanadyjka były znane już w starożytności, chociaż historię kaja-

ka wiąże się z Eskimosami, a kanadyjki z Indianami północnoamerykań-

skimi (pochodzących głównie z Kanady). 

Siatkówka plażowa- gra zespołowa, która jest odmianą siatkówki. Róż-

ni się tym, że gra się w nią na piasku. Grę utrudnia podłoże a dodatko-

wo tor lotu piłki, kierunek i prędkość lotu. 

Pływanie- metoda poruszania się w wodzie, która jest wykorzystywana 

przez ludzi, zwierzęta oraz maszyny. Jest popularną atrakcją rekreacyj-

ną. Pływanie to też dyscyplina sportowa.  Istnieje wiele stylów pływa-

nie m.in. styl grzbietowy, klasyczny, kraul oraz motylek lub ze względu 

na prostotę - piesek. 

Golf- sport uprawiany głównie na tra-
wiastych terenach, polegający na pokie-
rowaniu małej piłeczki do otworów w 
ziemi za pomocą uderzeń specjalnymi ki-
jami. 
 
XXI Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej - odbędą się w Rosji w 2018 

roku. Jest to pierwszy turniej MŚ odbywający się w Europie Wschod-

niej Jest to również pierwszy turniej MŚ, którego państwo-gospodarz 

leży na 2 kontynentach ( w Europie i Azji). 

Źródło : Wikipedia, Kamila Stodolna i Kinga Rachwał 2B 
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WAKACJE 
 

Słowo ‘wakacje’ pochodzi od łacińskiego ‘vacatio’, co znaczy 

‘oswobodzenie’. W XIX w. na określenie letniej laby używano słowa 

‘wakacja’ - w liczbie pojedynczej. Wiązało się to z tym, że odpoczynek 

od szkoły trwał zwykle tylko miesiąc. Kiedy go wydłużono, upowszech-

niła się dzisiejsza forma.  

 

 

 

 

 

 

 

Dziś w polskich szkołach na ostatni szkolny dzwonek czekają już 

uczniowie. Będą tym roku wypoczywali w dniach od 23 czerwca 

do 31 sierpnia. Podczas gdy najmłodsi Polacy szykują się do wy-

jazdu w góry lub nad morze, w wielu innych państwach świata 

jest to dopiero środek roku szkolnego! Są kraje, w których let-

nie wakacje przypadają w grudniu. Dla nas brzmi to co najmniej 

dziwnie, ale taka sytuacja jest zupełnie normalna w państwach 

leżących na półkuli południowej, gdzie ostatni miesiąc roku jest 

tym, w którym zaczyna się lato! 

Karolina Wojtczak 7D 



str. 9 

 

ENGLISH 



str. 10 

 

MUZYKA 

Monsta X jest południowokoreańskim hip-hopowym zespo-

łem ze Starship Entertainment. Powstał dzięki programowi 

survivalowemu o nazwie NO.MERCY, w którym 13 trainee (w 

początkowym składzie była ich 12, jednak w 8 odcinku dołą-

czył 13 członek – I.M)  rywalizowało o debiut w nowym ze-

spole. Pierwszy odcinek programu został wyemitowany 10 

grudnia 2014 roku w stacji Mnet.  Ostatecznie w jego skład 

weszło siedem osób. Zadebiutowali 14 maja 2015 roku pio-

senką „Trespass”. 

Członkowie 

Zespół tworzy siedmiu mężczyzn (sic!) w przedziale wieko-

wym od 22 do 26 roku życia. Są nimi: Shownu (Son Hyun-

woo), Wonho (Lee Hoseok), Lee Minhyuk, Yoo Kihyun, Chae 

Hyungwon, Lee Jooheon, I.M (Lim Changkyun).  

Pomimo posiadania tylko dwóch raperów (Jooheon i I.M), 

zespół ma naprawdę dobre rapline, które można uznać za 

ich mocny punkt. Nie można jednak zapomnieć o wokali-

stach (Shownu, Kihyun, Wonho, Hyungwon, Minhyuk) i 

tancerzach (Shownu, Hyungwon, Wonho), ponieważ oni 

również odgrywają ważną rolę. Posiadają także aż trzech 

visuali, którymi są Hyungwon, Wonho oraz Minhyuk.  
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MUZYKA 

The connect: Dejavu 

26 marca powrócili z nowym albumem o nazwie „The connect: 

Dejavu” i teledyskiem do piosenki „Jealousy”.  Mimo hip-

hopowego stylu grupy, na albumie możemy znaleźć piosenki w 

różnym stylu. Dzięki temu ma on większe szanse na to, że choć 

jeden z utworów na nim zawartych trafi w gust muzyczny od-

biorcy. W powstawaniu każdej z siedmiu piosenek brali udział 

Jooheon oraz I.M -  tworzyli oni głównie partie rapu, a Changky-

un -  pokazując swoją znajomość języka angielskiego, sporą 

część przeznaczonego tekstu napisał właśnie w tym języku. Al-

bum został wydany w czterech wersjach, które różnią się 

kolorystyką, zawartymi w nich plakatami, zdjęciami, a 

przede wszystkim okładką. Wszystkie wersje ustawione w 

odpowiedni sposób tworzą logo zespołu. 

Magdalena Malak, Karolina Kasprzak 2B 
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Coś na ząb 

 Kawa mrożona z lodami 

Składniki: 

4 łyżeczki kawy rozpuszczalnej 

4 łyżki przegotowanej zimnej wody 

50 ml śmietanki 30% 

2 łyżki cukru 

4 kostki lodu 

ok. 250 ml wody gazowanej 

2 kulki lodów waniliowych 

Przygotowanie: 

Kawę rozpuść w zimnej wodzie. 

Zmiksuj lub dokładnie wymieszaj ze schłodzoną śmietanką i 
cukrem (możesz zastąpić go syropem - np. orzechowym, ko-
kosowym). 

Do 2 wysokich szklanek wrzuć po 2 kostki lodu. 

Zalej je zimną kawą. 

Uzupełnij wodą gazowaną do 3/4 wysokości szklanki. 

Do każdej porcji kawy włóż kulkę lodów, od razu podawaj. 

Julia Bachmann 2D   
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Coś na ząb 

Mrożony tort lodowy z owocami 

Składniki: 

500 ml mleka 

10 dag drobnego cukru 

laska wanilii 

tabliczka białej czekolady 

6 żółtek 

100 ml śmietanki kremówki 

szklanka malin 

Przygotowanie: 

Mleko zagotuj z połową cukru i przekrojoną wzdłuż laską wani-
lii. Dodaj połowę połamanej na kawałki czekolady, mieszając roz-
puść ją. 

Żółtka utrzyj z pozostałym cukrem na puszystą masę. Gorące mleko 
wlewaj cienkim strumieniem do żółtek i cały czas ubijaj masę. Ma-
sę podgrzewaj na małym ogniu, aż zacznie gęstnieć. Zdejmij ją z 
ognia, wystudź, dobrze schłodź w lodówce. 

Zimną masę żółtkową wymieszaj z zimną kremówką. Tortownicę 
wyłóż folią spożywczą. Przełóż do niej połowę masy, wyłóż na nią 
maliny, przykryj pozostałą masą. Przykryj, zamroź. 

Przed podaniem lodowego tortu mrożonego posyp startą czekola-

dą i udekoruj owocami. 

https://polki.pl/przepisy/desery,domowe-lody-jogurtowe,7700,przepis.html
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