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Zadzwoniły już dzwony, 

dzień nastał wesoły. 

Pod święconym pieczywem 

uginają się stoły. 

 

Leży jajko święcone 

malowane farbami – 

Kto też dzisiaj tym jajkiem 

będzie dzielił się z nami? 
(Maria Konopnicka) 

 

  W E S O Ł Y C H  Ś W I Ą T ! ! !  

życzy REDAKCJA 

KLEKS 



 

Dookoła Jeziora Powidzkiego 
 
Powidz - Przybrodzin - Ostrowo - Anastazewo - Skrzynka Mała - Lipnica - Kosewo - Giewartów - 
Kochowo - Polanowo - Powidz 
 
Długośd: 35 km 
 
Przebieg trasy przez wszystkie najbardziej atrakcyjne miejscowości wypoczynkowe położone nad 
jeziorem sprawia, że można ją rozpocząd w wielu miejscowościach. Nie należy pominąd takich 
miejsc jak: widok spod ,,Hotelu Na Skarpie" w Przybrodzinie, brzeg w okolicach pól namiotowych w 
Ostrowie i Anastazewie, okazałe dęby w Kosewie i widok na Zatokę Kosewską. Nie można też 
ominąd pomnikowego dębu ,,Sokół" skrytego w parku ośrodka wypoczynkowego w Giewartowie 
oraz widoku jeziora od strony Kochowa i Zatoki Polanowskiej. 

Dookoła Jeziora Nidzięgiel 
 
OW Skorzęcin - Wylatkowo - Powidz - Charbin - Wiekowo - Skorzęcin 
 
Długośd: 25 km 

 
Tę trasę najdogodniej rozpocząd w ośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie lub w Powidzu co 
pozwoli zrobid przerwę na półmetku w miejscu pełnym punktów gastronomicznych i innych 
obiektów turystycznych. Pokonując na trasie najwyższe wzniesienia mamy możliwośd podziwiania 
pięknych panoram jezior Nidzięgiel i Powidzkie. Jedynie podjazd w Wiekowie na krótkim odcinku 
może sprawid trudnośd. Z pamiątek historycznych na trasie wymienid należy dworki z pozostałością 
parków w Charbinie i Skorzęcinie. Najbogatszą przeszłośd historyczną i liczne tego pamiątki ma 
Powidz. 

Urokliwe Doliny 
 
OW Skorzęcin - Skorzęcin Rybaki - Skorzęcin - Stary Gaj - Gaj Żelażnica - Gaj Brzozówka - Ostrowite 
Prymas. - Raszewo - Kinno - Skubarczewo - Piłka - OW Skorzęcin 
 
Długośd: 29 km 
 
Trudnośd na tej trasie sprawia głównie stan dróg, gdyż w znacznej części przebiega ona po drogach 
polnych i leśnych z niewielkimi odcinkami podjazdów. Bogata rzeźba terenu tworzy wiele 
urokliwych i malowniczych zakątków. Zabytki na tej trasie to kościół w stylu neoromaoskim z 1851 
r. w Ostrowitym Prymasowskim oraz dom o konstrukcji szachulcowej w tej samej ładnie położonej 
nad J. Ostrowickim miejscowości. W osadzie leśnej Piłka znajduje się stary młyn wodny. 

 



Nadwarciaoski Szlak Rowerowy  
Przebieg szlaku: Poznao– czerwony szlak łącznikowy do Mosiny (Plac 20 Października) – Sowiniec – 
Baranowo – Krajkowo –Tworzykowo – Jaszkowo -Góra– Psarskie –Śrem– Gogolewo – Rogusko – 
Komorze – Nowe Miasto nad Wartą – Wolica Kozia – Dębno nad Wartą – Orzechowo –Czeszewo– 
Szczodrzejewo – Spławie – Tarnowa – Pyzdry – Białobrzeg – Wrąbczynek – Wrąbczyn – Zagórów – 
Oleśnica – Skokum – Kopojno – Świątniki – Rzgów – Modła Rzgowska – Babia – Osiecza – Sławsk – 
Konin – Zalesie – Brzeźno – Rożek Brzezioski – Borowo – Roztoka – Drążno Holendry – Biechowy – 
Ochle – Koło – Kolonia Powiercie – Leśnica – Grzegorzew – Przybyłów – Budy Przybyłowskie – 
Majdany – Rzuchów – Chełmno – Chruścin – Lekaszyn – Brzozówka – Wilamów – Kozubów – 
Uniejów – zapora na jeziorze Jeziorsko 
 
Szlak łącznikowy Zagórów – Ląd: 6 km 
Szlak łącznikowy Majdany – pomnik ofiar zagłady w lasach rzuchowskich: 1,1 km 
Szlak alternatywny Koło – Kozubów: 20 km 
Przeprawy promowe: Dębno nad Wartą, Biechowy k. Konina, Kozubów k. Chełmna 
 
Długośd trasy: 250,7 km 
 
Oznakowanie: jednolicie niebieskie, zgodne ze standaryzacją PTTK 
 
Początek szlaku: Mosina, plac 20 Października 
 
O szlaku: Szlak prawie na całej długości biegnie nadwarciaoskimi wałami i łęgami. Omija wiele 
miejscowości, dając za to możliwośd zapoznania się z unikalną florą i fauną. 

Pamiętajmy o ostrożności na drodze i obowiązkowym wyposażeniu 
roweru!!!:

 
          

         Życzymy miłego podróżowania! :) 
Opracowała Katarzyna Ruda 

http://regionwielkopolska.pl/katalog-obiektow/zamek-w-pyzdrach.html
http://regionwielkopolska.pl/katalog-obiektow/kosciol-pw-sw-jakuba-apostola-w-rzgowie.html
http://regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/dzieje-miast/konin-992.html
http://regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/dzieje-miast/kolo-943.html
http://regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/dzieje-miast/kolo-943.html


Z  ŻYCIA  SZKOŁY 
 
XXIV FINAŁ WOŚP w Zagórowie 

Już po raz 24 grała dla nas Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. Nasza szkoła chętnie 

przyłączyła się do tej szlachetnej inicjatywy. 10 

stycznia br. odbył koncert w zagórowskiej hali 

sportowo-widowiskowej, podczas którego 

kwestowano, licytowano, zbierano… Słowem 

wszystko po to, aby dołożyć cegiełkę do ogólnopolskiej akcji. W przerwach 

pomiędzy licytacjami zaprezentowali się także uczniowie naszej placówki, 

mianowicie uczniowie kl. III SP pod kierunkiem p. B. Jagielskiej, dziewczyny ze 

szkolnego koła tanecznego prowadzonego przez p. M. Kazimierską oraz Patryk 

Graczyk. 

 

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS 

13 stycznia odbył się w naszej szkole konkurs języka 

angielskiego OLIMPUS. Osiemnastu śmiałków zmagało 

się z arkuszem konkursowym, a byli to: 

Oliwia Kulczyńska, Wiktor Łuczak i Wojciech Parus (z 

kl. V),  Wiktoria Frątczak, Eryk Jankowski, Martyna 

Kierzek i Bartosz Szulc (z kl. VI),  Filip Kołodziej, 

Olgierd Kłodziński, Albert Szumigalski i Julia 

Wypychowska (z kl. I gimnazjum), Kornelia 

Kłodzińska, Karina Pakulska i Antonina Skrzypska (z 

kl. II gimnazjum), Patryk Graczyk, Adam Kuznowicz, Katarzyna Urbaniak i 

Daria Wstawska (z kl. III gimnazjum). 

Uczniów do konkursu przygotowywała pani Agnieszka Parus. 

 



Wyróżnienie dla naszych aktorów 

21 uczniów z klasy 5 i 6 bierze udział w zajęciach kola 

teatralnego Maska. W jego ramach młodzi artyści 

przygotowali przedstawienie pt. ,, Wigilijna ulica’’, które 

zaprezentowali na Przeglądzie Twórczości 

Bożonarodzeniowej ,, Anioły 2016’’ w Koninie. Maska 

wystąpiła też w drugim etapie tego przeglądu w Kazimierzu 

Biskupim, gdzie nasi aktorzy zdobyli wyróżnienie. Swoją 

nagrodę książkową przekazali do szkolnej biblioteki. Życzymy kolejnych sukcesów. 

Koncert Noworoczny 

6 lutego jak co roku odbył się koncert noworoczny, 

który w tym roku prowadzili Patryk Graczyk oraz Daria 

Wstawska. Wystąpiły także dziewczyny z koła 

tanecznego i klasy 0-3 szkoły podstawowej. Po 

występach odbyła się dyskoteka do godziny 20°°. 

Podczas dyskoteki można było kupić ciasta, które 

sprzedawała klasa VI. 

 

Konkurs Recytatorski 

8 lutego (poniedziałek) odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. W jury zasiadły: p. 

Mirosława Pirucka-Parus, p. Katarzyna Kulterman i p. Barbara Jagielska.  

Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się: 

1. Patryk Żelek  z kl. Ia 

2. Maria Parus z kl. Ia 

3. Marta Bartoszczak  z kl. III 

4. Dorota Bączkiewicz z  kl. III 

5. Weronika Matecka z kl. III 

6. Karolina Bergier z kl. IV 

7. Oliwia Matecka z  kl. IV 

8. Wiktoria Frątczak z kl. VI 

9. Olgierd Kłodziński z kl. I gimnazjum 

10.Patryk Graczyk z kl. III gimnazjum 

Z kolei jury wyróżniło: 



1. Łukasza Bryka z kl. Ib 

2. Izę Kierzek z kl. Ib 

3.Alicję Sąsiadek z kl. IIa 

4. Anastazję Szaraszek z kl. VI 

5. Kornelię Kłodzińską z kl. II gimnazjum 

6. Darię Wstawską z kl. III gimnazjum 

Gratulujemy!  

 

Konkurs plastyczny pt.” 

„SEHENSWÜRDIGKEITEN IN DACHL-

LÄNDERN - ATRAKCJE TURYSTYCZNE W 

KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH”. 

W dniu 10 lutego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. Unii 

Europejskiej w Trąbczynie rozstrzygnięto konkurs plastyczny 

pt.” „SEHENSWÜRDIGKEITEN IN DACHL-LÄNDERN - ATRAKCJE TURYSTYCZNE W 

KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH”. Organizatorem konkursu był nauczyciel języka 

niemieckiego p. Michał Rek.  

Wyniki konkursu plastycznego :  

Kategoria SP kl. IV – VI: 

I miejsce – Oliwia Matecka – kl. IV 

II miejsce – Oliwia Fimiak – kl. V 

III miejsce ex aequo – Michalina Matuszak – kl. V, Oliwia Kulczyńska – kl. V  

Kategoria Gimnazjum: 

I miejsce – Krzysztof Kobylarek – kl. I 

II miejsce ex aequo – Izabela Bączkiewicz – kl. I, Mateusz Matuszak – kl. I 

III miejsce ex aequo – Magdalena Kierzek – kl. I, Julia Wypychowska – kl. I  

Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe 

(m.in. plecaki, przewodniki, mapy oraz tematyczne płyty DVD).  

 

Zawody 

Dnia 12.02 w Strzałkowie odbyły się zawody w piłkę 

siatkową dziewcząt i chłopców.  Dziewczyny zdobyły 3 

miejsce, a chłopcy 4. Gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów! 

 



Wielki sukces szóstoklasistów 

W dniach 12 i 13 lutego 2016 roku odbyły się etapy wojewódzkie kuratoryjnych 

konkursów przedmiotowych z języka polskiego i matematyki dla szkół 

podstawowych. Nasza koleżanka Martyna Kierzek brała udział w konkursie z 

języka polskiego i uzyskała tytuł laureata.!!! 

 Natomiast Eryk Jankowski reprezentował nasza szkołę w  konkursie z 

matematyki i został finalistą.  

Do konkursów uczniów przygotowywały p. Anna Bandych i p. Beata Kwaśniewska. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 

 

 

Rekolekcje wielkopostne 

W dniach 22-24 lutego odbyły się w 

naszej szkole rekolekcje wielkopostne. 

Przyjechali do nas ksiądz Piotr i dwóch 

kleryków: Jacek i Dan z Wyższego 

Seminarium Duchownego Towarzystwa 

Salezjańskiego w Lądzie. Duchowni 

wspierali młodzież w przemyśleniach na 

temat miłosierdzia, pomagali w rachunku 

sumienia. Uczniowie pracowali w klasach z wychowawcami nad powierzonymi im 

zadaniami, bądź spotykali się w auli, by brać udział w naukach rekolekcyjnych, 

prezentować swoje prace i przemyślenia i modlić się śpiewając pieśni religijne. 

Zwieńczeniem rekolekcji była środowa msza święta. 

 

Piłka siatkowa dziewcząt 

Dnia 27.02 nasze koleżanki z gimnazjum pod czujnym 

okiem Pana Mariusza Marcjana wzięły udział w 

Turnieju o Puchar Burmistrza z okazji Dnia Kobiet w 

Słupcy. Dziewczyny zajęły 4 miejsce. Życzymy 

sukcesów naszym siatkarkom. 



FOX 2016 

1 marca odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs 

Języka Angielskiego FOX 2016, którego szkolnym 

organizatorem była pani Agnieszka Parus. Do konkursu 

przystąpiło 13 uczniów:  

Wiktoria Frątczak, Eryk Jankowski, Martyna Kierzek i 

Bartosz Szulc (z kl. VI),  Albert Szumigalski i Julia 

Wypychowska (z kl. I gimnazjum), Kornelia Kłodzińska, 

Karina Pakulska i Antonina Skrzypska (z kl. II 

gimnazjum), Patryk Graczyk, Adam Kuznowicz, 

Katarzyna Urbaniak i Daria Wstawska (z kl. III 

gimnazjum). Życzymy powodzenia!!! 

 

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

Dnia 2 marca br. W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie 

odbył się gminny etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Naszą 

szkołę reprezentowali uczniowie szkoły podstawowej: Kacper 

Szymczak (kl. V), Alicja Kulczyńska (kl. VI), Anastazja 

Szaraszek (kl. VI), Paulina Grzelewska (kl. VI) oraz 

gimnazjum: Michał Kubacki (kl. II), Jakub Merdziński (kl. 

II), Dawid Marjański (kl. II), Wiktor Bandych (kl. III). 

Najlepiej zaprezentowała się Alicja Kulczyńska, 

zajmując I miejsce w kategorii szkół 

podstawowych oraz Wiktor Bandych- II miejsce w kategorii gimnazjum. Tym 

samym zakwalifikowali się do powiatowego etapu konkursu , który odbędzie się 16 III w PSP w 

Słupcy. Do turnieju uczniów przygotowywała pani Anna Bandych. 

Życzymy dalszych sukcesów!!!  

 

KONKURS RECYTATORSKI  „Słowo za słowo” 

W turnieju recytatorskim „Słowo za słowo” od lat uczestniczą uczniowie naszego gimnazjum. Tak 

też stało się 7 III br. W szranki z recytatorami z całego powiatu słupeckiego stanęli: Olgierd 

Kłodziński z kl. I oraz Patryk Graczyk z kl. III. Podopieczni pani Mirosławy Piruckiej- Parus we 

fragmentach prozy Sławomira Mrożka oraz lirykach Jacka Kaczmarskiego oraz Jana 

Twardowskiego odnaleźli się doskonale, co zaowocowało nagrodami w konkursie i prawem 

reprezentowania naszej szkoły w konkursie na szczeblu międzypowiatowym. Brawo!!! 

Opracowały: 

Łucja Nowak i Karina Pakulska  



 
 

 

Milena Knapik ma osiem lat, chodzi do klasy 2b i mieszka w 

Trąbczynie. Dziewczynka bardzo lubi koty, tak jak jej starsza 

siostra Patrycja. W wolnych chwilach Milena opiekuje się 

kotkiem Lusią albo gra na tablecie. Jej ulubioną potrawą jest 

spaghetti.  

 
Julita Parus to 11- letnia uczennica naszej szkoły. Jej 

ulubionym przedmiotem jest wychowanie fizyczne. 

Julita ma troje rodzeostwa i ulubionego psa Cezara. 

Jeśli chodzi o ulubione potrawy piątoklasistka 

najchętniej zajada się zupą pomidorową. 

 

 

Anastazja Szaraszek chodzi do szóstej klasy . Nasza koleżanka 

jak na pasjonatkę zwierząt przystało jest posiadaczką dwóch 

kotów: Nawila i Dejmona oraz psaGrafita.  Anastazja bardzo 

lubi konie i próbuje swoich sił jako dżokejka. 

 

Kamila Jankowska uczęszcza do klasy 2gimnazjum. Swój 

wolny czas spędza z przyjaciółkami: Łucją, Anetą i 

Martyną. Kamila lubi słuchad muzyki, grad w siatkówkę i 

taoczyd.  

 

 



 

Jakub Merdziński to 14- letni mieszkaniec Szetlewka, który 

interesuje się sportem i motoryzacją. Jako swoją pasję 

wymienia też gotowanie. Z racji tego, że wielu sławnych 

kucharzy to mężczyźni, kto wie, może Kuba też kiedyś 

znajdzie się w ich gronie. Nie zdradził nam czy 

przygotowanymi potrawami dzieli się ze swoimi trzema 

siostrami: Patrycją, Anią i Justyną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Izabela Bączkiewicz 



KRZYŻÓWKA 
 1.          

 2.             

3.        

 4.        

5.          

   

 6.             

 
 

7.         

 8.          

 9.       

10.          

 11.        

 

1. Wiosną liście rosną na…? 

2. Wyrastają spod śniegu? 

3. Jedna z czterech pór roku? 

4. Miesiąc, który rozpoczyna wiosnę? 

5. Dwunasty miesiąc roku? 

6. Święta…? 

7. Kwitnące kwiaty mają piękne…? 

8. Czerwony owad? 

9. Wiosną panuje wszędzie…? 

10. Zwierzę kojarzące się z Wielkanocą? 

11. Kwiat o różnych barwach? 

UŚMIECHNIJ SIĘ !!! 
Mówi blondynka brunetce:Pani pyta się w szkole: 

- powinni mi płacić za moją urodę!                                      - Gdzie pracują wasi rodzice? 

 Na to brunetka:Jaś się zgłasza i mówi: 

- chyba odszkodowanie!Mój tata wykłada na uniwersytecie 

-A co wykłada? 

                                                                                                   - Kafelki! 

HASŁO 

…………………………………………………………………………………….... 

IMIĘ ………………………………………………………………….. 

NAZWISKO ……………………………………………………………………… 

KLASA ………………………. 

 OPRACOWALI:  

MAGDALENA KIERZEK I MATEUSZ MATUSZAK 

 



NNIIEE  BBĄĄDDŹŹ  NNIIEEWWOOLLNNIIKKIIEEMM  

AALLKKOOHHOOLLUU!! 

 

 

 

 

 

 

Na świecie panuje przekonanie, że bez alkoholu nie da się dobrze bawić, jednak nie 

wszyscy świadomi są skutków, jakie niesie ze sobą spożywanie tego trunku. Otóż nie ma 

żadnej korzyści z picia alkoholu w kontekście zdrowia człowieka i społeczeństwa. Każda jego 

ilość wpływa destrukcyjnie, choć oczywiście siła niszcząca jest proporcjonalna do ilości 

spożytego alkoholu.  

Skoro jednak organizm nie ma z niego żadnych korzyści, a zawsze straty, nawet 

umiarkowane picie nie jest wskazane. Jednorazowe spożycie dużej ilości może 

spowodować ostre zapalenie błony śluzowej żołądka lub zapalenie trzustki.  

Z kolei długotrwałe nadużywanie alkoholu przyczynia się do: 

- uszkodzenia i osłabienia mięśnia sercowego, 

- choroby nerek, marskości wątroby, 

-wzrostu wystąpienia nowotworów (krtani, przełyku, żołądka i trzustki), 

 - uszkodzeń mózgu, płodu u kobiet w ciąży, 

- impotencji u mężczyzn.  

Mówiąc o skutkach spożycia etanolu przez nastolatków, najczęściej uwypukla się 

psychologiczne konsekwencje nadużywania alkoholu, wynikające z trującego 

wpływu substancji psychoaktywnej na ośrodkowy układ nerwowy.  

Alkohol upośledza kształtowanie się u młodzieży zdrowej i dojrzałej osobowości. 

Etanol hamuje rozwój uczuciowości wyższej i sprzyja zachowaniom popędowym. Pijąca 

młodzież bardzo często zasila szeregi marginesu społecznego – wszczyna bójki, 

dopuszcza się kradzieży i napadów rabunkowych oraz demonstracyjnie lekceważy 

wszelkie normy społeczne. Eksperymentując z alkoholem i innymi używkami, młodzież 

dopuszcza się często zachowań ryzykownych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ich 

samych oraz innych osób. 

Apeluję stąd do czytelników: 

Szanujcie życie i unikajcie alkoholu!  

Katarzyna Urbaniak 

https://portal.abczdrowie.pl/uzaleznienie-od-srodkow-odurzajacych


K L E K S C O O L T U R A  

FILM 

„Pitbull. Nowe porządki” 
Reż. Patryk Vega 
,,Będzie zabójstwo. I ja w nim będę brał udział. A mówię ci to tylko 

dlatego, że mi tego nie udowodnisz". Tymi słowami Bogusław Linda, 

w roli gangstera złamanego przeszłością, powraca na wielki ekran. W 

filmie Patryka Vegi ,,Pitbull. Nowe porządki" rzuca wyzwanie 

niepokornemu policjantowi o pseudonimie Majami z mokotowskiej 

komendy. Gdy Majami zaczyna rozpracowywać grupę  gangsterów, 

jego droga przecina się z bohaterami dawnego Pitbulla - Gebelsem, 

Igorem i Barszczykiem. Okazuje się, że sekcja zabójstw z Pałacu 

Mostowskich rozpracowuje Grupę Mokotowską do tematu „Gangu 

obcinaczy palców”, odpowiedzialnego za serię porwań i zabójstw. Policjanci z obydwu komend 

zaczynają rozumieć, że mają do czynienia z najsilniejszą organizacją przestępczą w Polsce i jeśli 

chcą ją rozbić, muszą ze sobą współpracować. 

„Wszystko zostanie w rodzinie” 
Reż. Nicolas Benamou 
Zakochani w sobie po uszy Sonia i Franck zapraszają znajomych na 

wakacje w słonecznej Brazylii. Ekipa zamieszka w luksusowym hotelu, 

którego właścicielem jest pozbawiony poczucia humoru ojciec Sonii – 

Alain.  Wkrótce spokój i ekologiczna atmosfera wakacyjnego raju 

zostaną wystawione na ciężką próbę. Do hotelu przybywają kumple 

Francka. Ich wymarzone wakacje to sporty ekstremalne, samba do 

białego rana i dzikie imprezy. Tymczasem Franck planuje oświadczyć 

się Sonii. Wcześniej musi przekonać do siebie zaborczego ojca 

dziewczyny. W towarzystwie nieobliczalnych znajomych nic nie idzie 

tak, jak sobie zaplanował… 

„Deadpool” 
Reż. Tim Miller 
Ekranizacja jednego z najoryginalniejszych komiksów Marvel Comics. 

,,Deadpool" to wywrotowa czarna komedia – parodia napuszonego 

kina o herosach w obcisłych trykotach oraz niemiłosierna zgrywa z 

popkultury i show-biznesu. Humor potrafi powalić na kolana, od 

pierwszych minut (pomysłowe napisy), po ostatnie (scena po 

creditsach), poprzez nieskończone odnośniki do komiksów i 

popkultury, czy nawet filmów Monty Pythona. Aż chciałoby się po 

prostu więcej Deadpoola na ekranie. To bardzo komiksowy film, 

pełen akcji i dobrej zabawy, dobrze nakręcony i okraszony świetnym 

http://www.filmweb.pl/film/Deadpool-2016-514675


soundtrackiem. 

KSIĄŻKA 

„Oskar i pani Róża” 

Eric-Emanuel Shmitt 
Głównym bohaterem jest dziesięcioletni Oskar, u którego 

zdiagnozowano białaczkę. Chłopiec ma przed sobą jedynie 

dwanaście dni życia... Gdy lekarze bezradnie rozkładają ręce, a 

rodzice nie potrafią nawiązać z chłopcem kontaktu ani oswoić 

się z myślą o jego nieuniknionym odejściu, zjawia się 

tajemnicza ciocia Róża. Jej niezwykły pomysł umożliwi 

Oskarowi i jego rodzicom pogodzenie się ze śmiercią. „Oskar i 

pani Róża” to opowieść o śmierci. Tej najtrudniejszej, 

niewytłumaczalnej i najbardziej smutnej, bo dotyczącej małego 

dziecka.  

„Szeptucha” 

Katarzyna Miszczuk 
Porywająca, świetnie napisana powieść, w której XXI-wieczną 

Polską nadal rządzą Piastowie, a wiara i obrzędy przodków są 

cały czas żywe. A wszystko przez to, że Mieszko I zdecydował się 

nie przyjąć chrztu… Gosława Brzózka, zwana Gosią, po 

ukończeniu medycyny wybiera się do świętokrzyskiej wsi Bieliny 

na obowiązkową praktykę u szeptuchy, wiejskiej znachorki. 

Problem polega na tym, że Gosia – kobieta nowoczesna, 

przyzwyczajona do życia w wielkim mieście – nie cierpi wsi, 

przyrody i panicznie boi się kleszczy. W dodatku nie wierzy w te 

wszystkie słowiańskie zabobony. Bogowie nie istnieją, koniec, 

kropka! Pobyt w Bielinach wywróci jednak do góry nogami jej dotychczasowe życie. Na 

Gosię czeka bowiem miłość. Czy jednak Mieszko, najprzystojniejszy mężczyzna, jakiego 

do tej pory widziała, naprawdę jest tym, za kogo go uważa? I co się stanie, gdy 

słowiańscy bogowie postanowią sprawić, by w nich uwierzyła? 

 

„Sztuka kolorowania” 
Ta książka do kolorowania to zbiór niezwykłych wzorów i 

przepięknych obrazów, które są bardzo szczegółowe. Pobudza 

kreatywność i zapewnia relaks. Przy niej można dać się ponieść 

wyobraźni i malować małe fragmenty kolorowanki jak tylko 

chcemy.  



MUZYKA 

Lanberry – LANBERRY 
Małgorzata Uściłowska, znana pod pseudonimem Lanberry 

to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, właścicielka 

niebanalnego głosu, która odważnie eksperymentuje z 

szeroko pojętą muzyką elektroniczną. Do szerszego grona 

publiczności, trafiła za sprawą singla „Podpalimy świat”, 

który w bardzo szybkim tempie podbił playlisty 

największych rozgłości radiowych w Polsce oraz utworu 

„Każdy moment”. 

 

Ganja mafia – WIESZ CO SIĘ KRĘCI 
Artyści po raz kolejny serwują słuchaczom solidną dawkę 

weed songów. WCSK 2 to nowoczesne brzmienia autorskie. 

Zauważalny jest liryczny progres artystów, którzy kolejny 

raz bawią się słowem czerpiąc inspiracje z różnych stylów, 

łamiąc tym samym konwencję charakterystyczną dla 

solowych produkcji. Pozycja skierowana do palaczy, 

aczkolwiek każdy słuchacz znajdzie na krążku „Wiesz co się 

kręci” wpadające w ucho tracki. 

 

Happysad – MÓW MI DOBRZE 
Produkcja dość stara.  Krążek został wydany w 

2009r. To czwarta premierowa płyta zespołu 

Happysad. O wiele radośniejsza i bardziej 

energetyczna od poprzedniczki, jest jej niemal 

kompletnym przeciwieństwem. Materiał na nią w 

większości powstawał w lipcowe, upalne ranki i 

popołudnia, stąd też dużo w nim słońca i lekkości 

letnich dni. „Mów mi dobrze” to zbiór dwunastu 

piosenek w klimatach do jakich przyzwyczaił nas 

zespół. Znajdziemy tam takie utwory jak: „Lęki i fobie”, „Taką wodą być”, „W piwnicy u 

dziadka” czy „Kostuchna”. Zespół wydał też inne (nowsze) płyty: „Ciepło/Zimno” (2012), 

Przystanek Woodstock 2013 oraz „Jakby nie było jutra” (2014).  

 

Opracowała Daria Wstawska 



Kleks sportowy 

 

Intel Extreme Masters Katowice 2016  

Tysiące fanów gier komputerowych przyjechało do 

Katowic na IEM 2016, czyli mistrzostwa świata w 

grach komputerowych. Zawody rozpoczęły się w 

piątek w południe, ale długie kolejki oczekujących 

na wejście do katowickiego Spodka ustawiły się 

jeszcze przed świtem. Intel Extreme Masters to 

jedno z największych i najważniejszych tego typu 

wydarzeń na świecie. Imprezie towarzyszą targi 

gier i technologii komputerowych. 

Konfrontacja Sztuk Walki  KSW 34 

Gala KSW 34 "New Order" odbyła się 5 

marca 2016 w Warszawie. Na gali KSW 34 

"New Order" na Torwarze miały miejsce 

trzy pojedynki mistrzowskie o pas KSW. 

Swoje tytuły w Warszawie obronili Karol 

Bedorf, Tomasz Narkun i Artur Sowiński. 

Na KSW 34 "New Order" zwyciężyli też 

m.in. Asłambek Saidow i Maciej 

Jewtuszko. 

 

Agnieszka Radwańska wygrała 
turniej WTA w Shenzhen! 

Rozstawiona z numerem jeden Agnieszka 

Radwańska pokonała Amerykankę Alison 

Riske 6:3, 6:2 w finale turnieju w chińskim 

Shenzen (z pulą nagród 500 tysięcy 

dolarów). To 18. zwycięstwo w karierze 

polskiej tenisistki w imprezie cyklu WTA. 

 



POCZĄTEK TURNIEJU TENISOWEGO  

W INDIAN WELLS 
W czwartek rozpoczął się silnie obsadzony tenisowy 
turniej w amerykańskim Indian Wells. Sportowe 
wydarzenia schodzą na razie na drugi plan. Tematem 
numer jeden wciąż jest dopingowa wpadka Marii 
Szarapowej. Andy Murray nie wyobraża sobie innego 
scenariusza niż dyskwalifikacja Rosjanki.  
Szokująca informacja podzieliła tenisowe środowisko. 
Jedni zawodniczki bronią, drudzy ją oskarżają. Na razie 
Rosjanka będzie tymczasowo zawieszona, w 
najbliższych tygodniach ma zapaść decyzja o jej 
dyskwalifikacji. Ta może trwać nawet dwa lata. 

 
 
SPORTY ZIMOWE 
 
Kolejny start, czwarte złoto!!! 
Mistrzostwa świata jednego 
aktora!!! 
Na niego nie ma mocnych. 
Francuz Martin Fourcade 
wywalczył czwarty złoty medal w 
czwartym starcie na 
biathlonowych mistrzostwach 
świata w Oslo-Holmenkollen. 
W biegu na dochodzenie na 20 
km wyprzedził Austriaków 
Dominika Landertingera oraz 
Simona Edera. Fourcade to 
hegemon biathlonu, który nie po 
raz pierwszy miażdży 
konkurencję. Dla niego to już 
dziesiąty tytuł mistrza świata w 
karierze. Jest także podwójnym mistrzem olimpijskim oraz pięciokrotnym zdobywcą 
Kryształowej Kuli. Niestety Polacy nie liczyli się w walce o czołowe lokaty. 
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