
Zazwyczaj niechęt-
nie sięgacie po 

książki. Czas wolny 
wolicie spędzać 

przed telewizorem 
lub przy kompute-
rze. Ale uwierzcie 

„na słowo”, są 
książki od których 

trudno się oderwać. 
Na długie wieczory 

polecamy Wam 
„Jeżycojadę” Małgo-
rzaty Musierowicz. 

  
„Jeżycjada”- jest to cykl powieściowy, którego akcja 
toczy się w poznańskiej dzielnicy Jeżyce. Bohaterami 
tych niezwykłych, pełnych humoru książek są Wasi ró-
wieśnicy. Borykają się oni z problemami dnia codzien-
nego. Na kartkach poszczególnych powieści ukazane 
są ich radości i smutki. Czytając książki Małgorzaty  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musierowicz, często wśród bohaterów dostrzegamy 
osobowości bardzo nam bliskie, rozpoznajemy niektóre 
sytuacje i dialogi. Uświadamiamy sobie, że życie na-
stolatków w całej Polsce jest bardzo podobne. Nastra-
ja to nas optymistycznie, gdyż nasze problemy maleją 
„w oczach”. Dodatkowym atutem „Jeżycojady” jest  
humor sytuacyjny i słowny. Zapewniamy, nie brakuje 
go na kartkach powieści. Niektóre momenty potrafią 
doprowadzić czytelnika do łez (ze śmiechu oczywiście). 
Oto tytuły tomów „Jeżycojady”, które znajdziecie  
w naszej bibliotece: „Kłamczucha”, „Kwiat kalafio-
ra”, „Ida sierpniowa”, „Opium w rosole”, 
„Brulion Bebe B.”, „Pulpecja”, „Dziecko piątku”, 
„Córka Robrojka”, „Imieniny”. Dysponujemy też 
zbiorem przepisów kulinarnych pt.: ”Łasuch”, które 
można z powodzeniem wykorzystać. 
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Czy można pokochać zawód nauczyciela ?  
- wywiad z nauczycielką języka polskiego  

- Panią Lucyną Staszak 

Dz.Ś.  - Czy lubi Pani swoją pracę ? 
p. J.N.   
- Uwielbiam ją. 
A najbardziej 
wtedy, gdy 
mam natchnie-
nie. Malarstwo 
mnie uspokaja 
i wycisza. 
Dz.Ś.  - Jakie 
jest Pani 
hobby ? 
p. J.N.  - Lubię 
robić zdjęcia, tańczyć. Uczęszczam na zajęcia aerobi-
ku. Moim hobby są moje wnuki (śmiech) ! Lubię też 
dbać o swój ogród. 
Dz.Ś. - Dziękujemy za rozmowę. 
P. J.N.  - Ja również dziękuję, do widzenia !  

 
Wywiad przeprowadziły: Ola Krajewska  

i Ola Langowska z klasy VI 

Czy nauczyciel na emeryturze 
jest szczęśliwy ? - wywiad  

z Panią Janiną Nowosielską 

Dz.Ś. - Gdzie Pani uczęszczała do szkoły podsta-
wowej ? 
p. J.N. -  Byłam uczennicą Szkoły Podstawowej w Dar-
łówku w powiecie koszalińskim. 
Dz.Ś. - Jaką Pani jeszcze ukończyła szkołę ? 
p. J.N.  -  Ukończyłam liceum ogólnokształcące, studia 
nauczycielskie ZPT w Kołobrzegu  
i pedagogikę w Toruniu. 
Dz.Ś. - Czym się Pani aktualnie zajmuje ? 
p. J.N.  - Jestem na emeryturze. Jak mam wenę twó-
czą, zajmuję się 
malarstwem, Malu-
ję pastelami su-
chymi i olejnymi. 
Lubię również ry-
sować i wykonuję 
różne dekoracje. 
Uczestniczę w ple-
nerach malarskich. 
Często jestem za-
praszana do pracy 
w komisjach oceniających prace plastyczne. 

S. i N. - Dzień dobry. 
Chciałybyśmy zadać Pani 
kilka pytań. 

p. L.S – Dzień dobry. 
S. i N. – Dlaczego została Pani nauczycielem, czy 
zawsze Pani wiedziała, że będzie wykonywać ten 
zawód ? 
p. L.S. – Ten zawód podobał mi się od najmłodszych 
lat. Już jako mała dziewczynka uwielbiałam odpytywać i 
oceniać innych. W zeszytach rysowałam dzienniki, do 
których wstawiałam oceny. 
N. i S. – Czy lubi Pani pracę nauczyciela ? 
p. L. S. – Bardzo ją lubię. Nie zdarzyło się jeszcze, 
abym z niechęcią szła do szkoły. 
N. i S. – Co Pani lubi w tym zawodzie ? 
p. L.S. – Kontakt z młodymi ludźmi, którzy mnie inspi-
rują, dodają energii i nie pozwalają się zestarzeć. 
N. i S. Ile lat pracuje Pani w szkole ? 
p. L.S. – W szkole pracuję 25 lat. 
S. i N. – Jak się Pani pracuje z dzisiejszą młodzie-
żą ? 
p. L.S. – Z młodzieżą zawsze pracowało mi się dobrze. 
Lubię młodzież, staram się zrozumieć  

i ocenić każdego z osobna. 
S. i N. – Co uważa Pani za swój największy 
sukces ? 
p. L.S. – Moim największym sukcesem jest to, że 
odnalazłam się w tym zawodzie, pokochałam go  
 
i sprawia mi ogromną frajdę. 
S. i N. – Jaką najśmieszniejszą sytuację zapa-
miętała Pani w szkole ? 
L. S. – Często zdarzają mi się śmieszne sytuacje, 
trudno teraz przypomnieć sobie tę najśmieszniejszą. 
S. i N. – Jakie są Pani zainteresowania poza 
praca zawodową ? 
p. L.S. – Bardzo lubię zwiedzać ciekawe miejsca, po-
znawać nowych ludzi i ich zwyczaje. Moją pasją jest 
też czytanie i uwielbiam dobre kino. 
S. i N. – Czy nauczyciele też mają gorsze dni ? 
p. L.S. – Jak wszyscy ludzie. 
S. i N. – Jaki był Pani ulubiony dzień w tym ro-
ku ? 
p. L.S. – Każdy dzień niesie coś miłego, nowego i 
niespodziewanego. 
S. i N. – Czy lubi Pani zwierzęta ? 
p. L.S. - Lubię zwierzęta, a najbardziej mojego żółwia 
Jacka i owczarka Moli. 
S. i N. – Dziękujemy Pani za poświęcony czas. 
p. L.S. – Dziękuję bardzo. 

 
Wywiad przeprowadziły: Sandra Sprengel i Nikola Winiar-

czyk z klasy IV 
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Wiktoria Wlazło  
lubi Nialla Horana 

                                                   Martyna Brandt  
            jest fanką Zayna Malika  
 

Dagmara Misztal  
uwielbia 
Harrego Stylesa 

         Anna Szwaiger i Klaudia Turska   
                              są fankami Liama Payne 
Justyna Zywert  
lubi Pezeta 
                 Magda Skierka  
             uwielbia Ewę Farnę 

Dawid Pilecki jest fanem 
Lionela Messi 
             Idolem Karoliny  
             Lemańskiej jest  
   Sebastian Białek „Biały” 

Aleksandra Krajewska  
lubi Michaela Telo 

 
 

Ola Langow-
ska i Kinga Białowąs są wielki-

mi fankami konia Rafała 

Sandra Sprengel  
uwielbia Kamila  
Bednarka 
        Laura Ulbrich  

                         jest fanką Belli Thorne 
     Idolką Nikoli Winiarczyk jest 
           Honorata Skarbek „Honey” 

Dawid 
Kiełtyka 
lubi Dawida 
Archuleta, a Robert 
Pawluk jest wielkim fanem 
Mariusza Pudzianowskiego 
 

                          Opracowała Karolina Lemańska z klasy V 

Urwis śpiący  
w swoim  

legowisku 

Kiedy śpię to 
zawsze chowa się pod kołdrę, 

gdyż zawsze jest mu zimno. Gdy 
słyszy psy wchodzi na kanapę  
i wygląda przez okno, czy ktoś 
idzie. Ze wszystkimi chętnie się 
wita, przynosząc swoje zabawki.  

Cześć, chciałabym Wam przedsta-
wić mojego psa rasy jamnik, który 

wabi się Urwis. 

Mały Urwis 

Mój ulubieniec 
ma 10 miesięcy i krótką, błyszczą-

cą sierść w kolorze brązowym. 

Mój idol 

Mój pies Urwis 

NR 5 Str. 3 

Urwis czasami śmiesznie się zachowu-
je. Zabiera buty i 

chowa je po całym 
domu. Uwielbia 

nosić skarpety w 
pysku. Bardzo lu-
bię mojego psa, bo jest moją pocie-

chą i chętnie chodzę z nim na spacery 
miło spędzając czas. 

Justyna Zywert 

Poznaj One Direction! <3 
 One Direction – brytyjsko-irlandzki boysband.  
W jego skład wchodzą Harry Styles, Niall Horan, Louis Tom-
linson, Liam Payne i Zayn Malik. W VII brytyjskiej edycji 
programu X Factor zajęli trzecie miejsce. Grupa podpisała 
kontrakt z wytwórnią Syco Music. Harry Edward Milward 
Styles urodził się 1 lutego 1994 w Holmes Chapel, Cheshi-
re, Wielka Brytania. Jest uczniem Holmes Chapel Comprehensive School.  Zayn Javadd Malik urodził się 
12 stycznia 1993 w West Lane Baildon, Bradford, Wielka Brytania. Ma pakistańskie pochodzenie. Jest 
uczniem Tong High School. Niall James Horan urodził się 13 września 1993 w Mullingar, Hrabstwo 
Westmeath, Irlandia. Był uczniem Coláiste Mhuire, chłopców CBS szkoły średniej. Liam James Payne 
urodził się 29 sierpnia 1993 w Wolverhampton, West Midlands, Wielka Brytania. Jest studentem City of 
Wolverhampton College. Louis William Tomlinson urodził się 24 grudnia 1991 w Doncaster, South 
Yorkshire, Wielka Brytania. Jest studentem Hall Cross School, a wcześniej uczęszczał do School Hayfield. 
                                                                                              Opracowała Dagmara Misztal z klasy V 



9 
9 tajemnica, nowa odpowiedź  

i nowa zagadka 
Damian coraz bardziej 
zapominał o rzeczywisto-
ści. Dawno już nie wi-
dział szkoły i swoich ko-
legów. Z samego rana 
obudził dziewczynę i domagał się wyjaśnień. 
- Dobrze, – ale najpierw sprawdź, czy na pew-
no twoich rodziców nie ma w domu  - powie-
działa. 
- Sprawdziłem. Tata wyszedł o ósmej, a mama 
zaraz po nim. 
Więc usiądź wygodnie i słuchaj: Żyła raz sobie 
piękna dziewczyna. Rodzice dawali jej wszyst-
ko, co chciała oprócz jednej rzeczy: nie pozwa-
lali jej wyjść za mąż. Wielu adoratorów zostało 
wygnanych, a o niektórych słuch zaginął. Szła 
razu pewnego dziewczyna do szewca, aby 
odebrać swoją sukienkę i nagle stanęła  przed 
nią czarownica. Powiedziała, że podaruje jej 
najwspanialszego mężczyznę na męża, całkiem 
za darmo, jeśli tylko chce. Ona bardzo tego 
pragnęła. I tak się stało. Rodzice nic nie po-
wiedzieli na to, że ich córka wychodzi za obce-
go nikomu nieznanego człowieka, a ona była 
tak bardzo szczęśliwa, że nawet tego nie za-
uważyła. Miała jednak nowe zmartwienie: każ-
da kapusta, jakiej chociażby próbowała do-
tknąć zaraz usychała. I znowu spotkała wiedź-
mę, która dała jej kapustę obciążoną klątwą 
przez „Orsch Blancil”… . To ta nazwa z kar-
teczki (czyt. Tajemnica 7). – przypomniał sobie 
Damian. 

- Nie przerywaj mi. Dziewczyna dostała ka-
pustę. Musisz wiedzieć, że kapusty były wte-
dy bardzo ważne, ponieważ kto zjadł kapu-
stę zerwaną przez swojego małżonka, zaraz 
miał małe dziecko. Dziewczyna zjadła kapu-
stę, ale przez to nałożyła klątwę na siebie  
i na wszystkich swoich potomków. Jedynie 
podarunek złożony w wulkanie w mieście 
„Orsch Blancil” z życia, 3 kropli krwi i dia-
mentów może ocalić rodzinę od wiecznego 
nękania. Prawnuczka dziewczyny oddała ży-
cie: zamknęła je na zawsze w tym – wskaza-
ła na aniołka – i tyle samo diamentów może 
ją ocalić. Uprzedzę twoje pytanie: albo ona 
będzie żyła, albo  wszyscy pozostali. My zo-
staliśmy wybrani przez nią, aby złożyć ofia-
rę. W jednej z piosenek pojawiło się słowo 
źdźbło. Oznacza ono pierwszą ofiarę – życie. 
Każde z naszej trójki: ja, ty i Karol, którego 
niedługo poznasz - da po kropli krwi. Trzecia 
ofiara to diamenty. Ty je dasz. Zapomniała-
bym – szuka czegoś w kieszeni – proszę  
– podaje Damianowi pomarańczowy pier-
ścień – A tak w ogóle to jestem Klaudia. 
- Co to? 
- On uwolni ją, kiedy nadejdzie czas, aby 
mogła oddać swoje życie. 
- Myślałem, że już to zrobiła. 
- Nie teraz jest ono uwięzione… o proszę! 
Kogo ja widzę? – pokazała na chłopaka, sto-
jącego w drzwiach – Damianie, poznaj Karo-
la. Tak przy okazji to razem jesteśmy trio 
Kiro. 
- Ona je tak nazwała? – zapytał Damian 
wskazując na kalendarz. 
- Nie – uśmiechnęła się Klaudia – ja. 
 Dalsze losy Damiana, Klaudii i Karola 
w następnym wydaniu naszej szkolnej ga-
zetki „Dzieci Świata”. 

Autor Wiktoria Furmanek 
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Szkoła Podstawowa  

im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”  

we Wrześciu 

tel./fax (59) 846-26-13 

www.spwrzescie.kylos.pl   

e-mail: spwrze.@wp.pl 

Składniki: chleb tostowy, ser żółty pokrojony  
w plasterki, kilka plasterków szyneczki, masło 

 

Sposób przygotowania: Chleb posmarować ma-
słem, między kromeczki położyć ser i szynkę. Tak 
przygotowane kanapki wkładamy  do opiekacza  
i gotowe. Smacznie i szybko. Jeśli nie masz pomy-
słu na szybkie danie, to wypróbuj mój przepis  - Klaudia Turska 

Cd. Przygody wigilijnej 
(na podstawie książki „Tajemnice 

Bożego Narodzenia”) 


