
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Drogi Czytelniku,  

                       W trzecim numerze naszej gazetki odnajdziesz wiele 

ciekawych propozycji! Między innymi : 

 Interesujący wywiad Klaudii Marszałek z jedną z najważniejszych 

osób w jej życiu – babcią.  

 Opowiadanie Oliwii Ucińskiej, które przeniesie Cię w świat Hobbitonu. 

 Opis pasji Szymona Krajcera. 

 Recenzję powieści Kornela Makuszyńskiego ,,Szatan z siódmej klasy’’. 

 Pozytywny artykuł o wiośnie autorstwa Julii Solińskiej. 

 

I wiele, wiele innych…  

 

 

                                                                                

                                                                         Redakcja 
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                                 WYWIAD Z BABCIĄ 

Dzisiejszy  wywiad  przeprowadzę  z  moją  71-letnią  babcią Teresą.  Jest  ona  o  cztery  lata  młodsza  

od  dziadka,  ale  trochę  bardziej  rozmowna. 

-Cześć  babciu. 

-Cześć  wnusiu. 

-Kiedy  się  urodziłaś? 

-Urodziłam   się  jako  piąte  dziecko  6  października  1944 roku  w  Oleśnie.  W  tamtym  czasie  Oleśno,  

należało  do  Niemiec.  Rodzice  wraz z  moimi  siostrami  zostali  tam  wysiedleni. 

-Czy  wróciliście  do  rodzinnej  miejscowości? 

-Tak.  Do Dzietrznik  wróciliśmy w styczniu  1945 roku. Miejscowość  była  bardzo  zniszczona. 

Musieliśmy  wszystko  odbudować wraz  z  resztą przyszłych  mieszkańców. 

-Czym  zajmowali  się  Twoi  rodzice? 

-Mój  ojciec  pracował  w  zakładzie  produkującym  materiały  potrzebne do  kopalni.  Firma ta  

znajdowała się  pod  Częstochową. Po  pracy   wraz  z  moją  mamą  zajmowali  się  prowadzonym  przez  

nich  małym  gospodarstwem. 

-A  jak  było  w  szkole? 

-Szkoła  mieściła się w  Dzietrznikach,  ale  była  oddalona  od  mojego  domu  o  półtora  kilometra.  

Chodziło  do  niej  około  dwustu  uczniów.  Było  siedem  klas.  Przez  wszystkie  lata  nauki  miałam  

jedną  wychowawczynię,  którą  bardzo  lubiłam.  Po  ukończeniu  szkoły  podstawowej  chodziłam  do  

zawodówki  w  Wieluniu. 

-Czym  zajmowałaś  się  w  wolnym  czasie? 

-Gdy  byłam  jeszcze  dzieckiem  musiałam  paść  gęsi.  Pamiętam,   że  w  dniu  mojej  pierwszej  komunii  

rodzice  dali  mi  wolny  dzień  i  mogłam  pobawić  się  z  moją  znajomą,  która  miała  na  imię  Krysia.  

Kiedy  podrosłam  chodziłam  z  moimi  siostrami  do  lasu  na  grzyby  i  jagody,  które  później  

sprzedawałyśmy.  Mając  dziesięć  lat  zajmowałam  się  siostrzenicą. 

-Jakie  były  wtedy  rozrywki? 

-Po  miejscowościach  jeździło  kino  objazdowe.  Bardzo  je  lubiłam.  Jak  już  byłam   nastolatką  

chodziłam  na zabawy  w  remizie  strażackiej.  Spotykała  się   tam   cała   młodzież  z  okolicy. 

-Czy  to  właśnie  tam  poznałaś  dziadka? 

-Tak.  Dziadek  przyjechał  do  swojej  rodziny  i  przyszedł  na  zabawę. Zakochaliśmy  się  w  sobie , po  

roku   wzięliśmy  ślub.  Przeprowadziłam  się  do  Lubczyny  i  mieszkam  tu  już  pięćdziesiąt  jeden  lat. 

-Bardzo  dziękuje  za  wywiad.  Miłego  dnia. 

- Wzajemnie.                                                                                             

                                                                                                        Wywiad przeprowadziła Klaudia Marszałek 

 



Babcia to…skarb ! Dlaczego? 

,,To, czego dzieci potrzebują w obfitości dostarczają dziadkowie. Dają 

bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru, 

komfort, lekcje życia. Oraz, co najważniejsze, ciasteczka’’. Rudolph 

Giuliani  

 

,,Doskonała miłość czasem nie przychodzi aż do pojawienia się 

pierwszego wnuka’’. Przysłowie walijskie 

 

„Co to jest w dziadkach, że są tak kochani? Chciałbym powiedzieć, że 

dziadkowie są darem Boga dla dzieci. I jeśli dzieci mogą zobaczyć, 

usłyszeć i poczuć to, co ci ludzie mają do zaoferowania, mogą 

dojrzewać w szybkim tempie". Bill Cosby   

„Stanie się babcią jest wspaniałe. W jednej chwili jesteś tylko matką. 

W następnej jesteś wszechwiedzącą i prehistoryczną osobą". Pam Brown 

(australijska poetka) 

 

              
 

 



Oliwka Ucińska uwielbia czytać powieści fantasy… A gdyby tak znaleźć się w Hobbitonie? 

Opowiadanie naszej redaktorki przeniesie Was w tajemniczy świat elfów, krasnoludów i 

groźnych goblinów… 

 

                                                                   ,, Dąb” 

 

           Nie mogę w to uwierzyć!  Spotkałam Bilbo Bagginsa I pomyśleć , że stary dąb 

zafundował mi taką przygodę... 

  Pewnego słonecznego popołudnia, postanowiłam wybrać się na spacer po mojej 

okolicy w miejsca , w których jeszcze nie byłam. Coś dziwnego skłoniło mnie, aby  zajrzeć  do  

parku  naprzeciwko  szkoły.  Stojąc chwilę przed rezerwatem, szybko do niego weszłam . 

   Długo chodziłam pomiędzy drzewami, nie znajdując nic ciekawego . Podjęłam 

decyzję o powrocie do domu, jednak odwracając się, ujrzałam wielki dąb, którego wcześniej 

nie było . Od razu pobiegłam w jego stronę. Nie zdążyłam złapać się pnia drzewa , a znalazłam 

się… w Hobbitonie! 

Stałam przed okrągłymi  drzwiami chatki Bilbo Bagginsa! Mało nie dotknęłam czubkiem nosa  

mosiężnej klamki , sterczącej dokładnie pośrodku drzwi. W jednej chwili otworzył on drzwi 

mówiąc: 

- Wreszcie jesteś! Czekaliśmy już tylko na ciebie! 

Oczywiście weszłam do chatki Hobbita i pierwsze, co poczułam to zapach pieczonego schabu. 

Nagle, cała zgraja krasnoludów krzyczała na mój widok : 

,, To ten nasz wielki wybawca!?” , ,, Ona ma  nas uratować? Przecież to kobieta!” . 

 W tym momencie rozległ się hałas, który wydał sam Gandalf! 

Na jego widok odebrało mi mowę. Czarodziej odezwał się do mnie miłym, serdecznym 

głosem : 

- Moja droga, nie bój się , zaraz ci wszystko wytłumaczę … 

    Czułam się, jakby w jednej sekundzie cały monolog Gandalfa wyjaśnił mi, dlaczego tu 

jestem. Musiałam uratować Rivendell! 

Ja, rzecz jasna z wielką chęcią podjęłabym się tego wyzwania. Już otwierałam buzię, aby 

powiedzieć : ,, Tak!” , ale pomyślałam o mojej mamie. 

           Powiedziałam kompani Thorina , że nie mogę  zostawić mamy bez wyjaśnienia, 

gdzie jestem i co się ze mną dzieje. Z trudem wróciłam do domu. Bardzo chciałam tam być. 

Mam nadzieję ,że moja mama zgodzi się, abym uratowała miasto elfów. 

                                                                                                                             Oliwia Ucińska 

                               



 

Ciekawostki z filmu ,,Hobbit czyli tam i z powrotem’’ 

Miliard przekroczony 

 

Pomysł , by rozdzielić adaptację "Hobbita" na trzy filmy, okazał się 

produkcyjnym strzałem w dziesiątkę . "Pustkowie Smauga" tylko w pierwszy 

weekend wyświetlania zarobiło w Stanach 74 mln dol ., na świecie - 135 mln 

dolarów. 

Języki Tolkiena 

 

Tolkien - profesor lingwistyki , który uczył się ponad 30 języków (w tym - jak 

wyznawał w jednym z listów - polskiego) - nie byłby sobą, gdyby nie stworzył 

na kartach swoich powieści własnej mowy. Dzięki niemu używane przez elfów 

quenya i sindarin miały nie tylko pieczołowicie opracowaną lingwistyczną 

historię, ale też konsekwentnie usystematyzowaną gramatykę (inspiracje 

znalazł Tolkien m.in . w języku walijskim i fińskim). 

Efekty specjalne 

 

Przy okazji "Hobbita" aktorzy nie tylko grali na tle greenscreenów, w które 

komputerowo wstawiano przygotowane przez grafików tło, ale mieli też 

własnych cyfrowych dublerów. I to najczęściej o innym wzroście, dzięki czemu 

łatwiej było zróżnicować bohaterów. Odpowiadająca za efekty specjalne Weta 

Digital często do realizacji kilkusekundowego ujęcia zatrudniała kilkadziesiąt 

osób. 

 



                          Dlaczego uwielbiam wiosnę ? 

Wiosna rozpoczyna się 21 marca. W ten dzień topimy marzannę, 

aby pożegnać zimę. Jest ona zazwyczaj wykonana z siana, gazet 

lub ze starych szmat. W tę porę roku wszystkie organizmy zwiększają 

swoją aktywność po zimowym uśpieniu. Świat zwierząt budzi się 

do życia, a ptaki powracają z cieplejszych stref klimatycznych. 

Gdy dni stają się coraz dłuższe, a odczuwalna temperatura powietrza 

wzrasta, rośliny budzą się, wypuszczają liście bądź zakwitają. 

Wtedy można wyjść na spacer z przyjaciółmi  lub posłuchać  

śpiewu ptaków oraz podziwiać piękno tej pory roku. Mamy też szansę  

zmiany ubioru na wiosenny  

                                                                     Julia Solińska 

 

 

 

 



 

Amuse bouche 

Znacie przepis na pyszne ciasto ,,Pszczółka’’? Nie? Musicie 

koniecznie spróbować ! 

Pszczółka 

Składniki  na  ciasto:                                              

-2 szklanki mąki tortowej 

-1/2  szklanki cukru 

-1/2 kostki  margaryny 

-1 jajko i 1 żółtko 

-2 łyżeczki kwaśnej  śmietany 

-1 łyżeczka  proszku  do  pieczenia 

Składniki na  masę  orzechową: 

-1/2 kostka  margaryny 

-1 szklanka cukru 

-10 dag  posiekanych  orzechów  włoskich 

-2 łyżki  mleka 

-1 opakowanie cukru  wanilinowego 

Sposób przygotowania: 

Mąkę wymieszać  z proszkiem  do pieczenia,  przesiać  na stolnicę. Dodać  

wyjętą z  lodówki  margarynę, posiekać. Dodać pozostałe składniki i  

zimnymi  rękoma szybko zagnieść  ciasto i włożyć na noc  do lodówki. 

Przygotować  masę  orzechową .  Wszystkie produkty włożyć do  garnka i  

zagotować.  Kiedy masa  będzie  miała złoty kolor zestawić z ognia  i  

ostudzić. Tortownicę o średnicy  26cm  posmarować  margaryną i wylepić  

ciastem .  Nałożyć  masę  orzechową. Piec  na złoty kolor  20-25min  w 

piekarniku  nagrzanym do 175 stopni. 

                                                                   Julia Solińska 

 



Dlaczego warto przeczytać powieść Kornela Makuszyńskiego 

,,Szatan z siódmej klasy’’ ? 

Szatan z siódmej klasy jest według mnie bardzo ciekawą książką. Na 

lekcjach językach polskiego omawialiśmy z klasą V bardzo 

szczegółowo lekturę, mogliśmy wówczas wcielić się w role 

prawdziwych detektywów. Autor tej powieści przedstawia przygody 

siedemnastoletniego chłopca-Adama Cisowskiego. Adaś był 

niewątpliwie oryginalnym i nietuzinkowym bohaterem, który 

wyróżniał się sprytem i ciekawością świata. Umiał rozwiązać każdą 

zagadkę. To urodzony detektyw! W powieści najbardziej podobał mi 

się wątek Adasia i Wandy. Byłam bardzo ciekawa, jak potoczą się losy 

zakochanej pary. Mam nadzieję że kiedyś jeszcze przeczytam tę 

książkę. Polecam wszystkim wypożyczyć powieść Kornela 

Makuszyńskiego ! 

                                                                    Amelia Pogródek 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                       



Kącik fotografa 

Jeśli chcesz zrobić najlepsze zdjęcia to zdradzę Ci receptę na 

piękne fotografie . Zawsze, gdy zobaczę piękny krajobraz np. 

chmury, stare auto lub przepiękne domy to ustawiam się w 

taki sposób, żeby widok, który chcę uchwycić na fotografii był 

na pierwszym planie . Nie trzeba drogich aparatów, czy 

najlepszego telefonu wystarczy zwykły z co najmniej pięcioma 

mega pikselami (im są większe tym bardziej wyraziste i 

bardziej naturalne będzie zdjęcie) 

 

Moje  przykładowe fotografie zrobione zwykłym telefonem:  

 

 

                
                                                         Szymon Krajcer 

 



                                Komiks Niny Kotar 

 



Uwaga! Konkurs!!! 

Zrób zdjęcie , które uważasz za piękne . Fotografia może 

przedstawiać Twoje miejsce zamieszkania lub jakiś piękny 

widok. Prace wysyłaj na email szymonreksio@interia.pl pod 

nazwą ,,fotografia”. Prace można wysyłać do 25 kwietnia  

 

 

 


