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TAK NIE



Wywiad z Panem 
Adamem Bechem  
 Dziennikarz: Dzień dobry, chciałabym 
przeprowadzić z Panem wywiad. 

 Pan Adam Bech: Dzień dobry, słucham 
Panią. 

 D: Czy Pana rodzina pochodzi z Polski? 

  P.A.B.: Bardzo trudne pytanie. Jeśli pytacie o czasy II wojny światowej, 
zasadniczo moja rodzina pochodzi z Polski.  

 D: Czy któryś z Pana przodków brał udział w pierwszej wojnie światowej? 

 P.A.B.: Tak. Brał. 

 D: Jaka jest Pańska najcenniejsza pamiątka rodzinna? 

 P.A.B.: Zegarek po ojcu mojej babci, który był kolejarzem pod koniec XIX 
wieku. Otrzymał go w nagrodę za dobrą służbę. 

 D: Wspaniale. Skąd się u Pana wzięła pasja do historii? 

  P.A.B.:To dość skomplikowane, ale mówiąc najprościej, wychowywałem się 
w domu, w którym zawsze było dużo pamiątek historycznych, więc miałem 
z nimi kontakt jako dziecko. Momentem przełomowym była wizyta w 
muzeum archeologicznym. Jeden z pracowników dał mi kartonik po butach,
(żebym nie broił), w którym znajdował się szkielet księdza, który zmarł w 
XV wieku. Oczywiście nie bawiłem się rzeczonym szkieletem, tylko 
zamarłem nad otwartym pudełkiem, czas się zatrzymał. Trwało to podobno 
dość długo. Po dłuższym czasie oglądania dopiero byłem w stanie zapytać: a 
kto to?, a co to? Pracownik zaczął mi o nim opowiadać i wciągnęło mnie to. 

  D: Kiedy zaczął Pan się interesować historią Polski? 

  P.A.B.: Dawno. Bardzo dawno.  
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  D: Czy ma Pan jakiś przedmiot pochodzący sprzed I wojny światowej lub z 
czasów tej wojny? 

P.A.B.: Tak. Mam. Posiadam trochę pamiątek po osobach związanych z 
powstaniem wielkopolskim.  

D: Skąd Pan je ma? 

P.A.B.: Część została przekazana mi przez rodzinę tych osób. 

D: Jak Pan obchodzi święto 11 listopada? 

P.A.B: W tym roku trochę inaczej niż zawsze, natomiast  przez ostatnich lat 
kilkanaście spędzałem je na PLACU WOLNOŚCI. 

D: Czy lubi Pan rogale świętomarcińskie? 

P.A.B.: Uwielbiam! 

D: Dziękuję za wywiad. 

P.A.B.: Dziękuję  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 Czy przyniosłeś dziś do szkoły misia?                                     Za co lubisz swojego misia? 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Dzień pluszowego 

są fajne jest miękki
ma ładną sukienkę podarował mi dziadek
nie jest z Polski jest ze mną
nie wiem ponieważ mam go od dzieciństwa
ładnie pachnie



  Polska      

Autor: Joachim Laszuk  Przepisała: T.S  

Zapytałem Ksawerego, 
Co Polska znaczy dla niego? 
Podrapał się on po głowie, 
Rzekł, że nie wie, nie powie. 

I wtrąciła się Jagoda:  
,, Dla mnie Polska to PRZYGODA! 

Góry, łąki, pola, lasy, 
Wszystkie dla mnie jak frykasy.’’ 

Marcin dodał coś od siebie: 
,, W Polsce czuję się jak w niebie! 

Mam tu to, co potrzebuję, 
Zaraz kraj swój namaluję. 
Potrzebuję dwa kolory: 
Tylko biały i czerwony. ’’ 

Wnet przybiegła Michalina i  
Flagę malować zaczyna. 

,, Hej, to ja to zrobić miałem, 
Pędzel już w ręku trzymałem!’’ 

Michalina się zaśmiała i  
Flagę namalowała. 

Marcin wściekły nie na żarty, 
Zaraz uśmiech będzie starty. 
Biegnie w Michaliny stronę. 
Tytus woła: ,,Cię obronię! 

Zanim coś się stanie, 
Znajdźmy jakieś rozwiązanie. 

Może orła namalujesz, 
Przecież tak ładnie rysujesz.” 
Na to Marcin już bez złości, 

,, Koniec sporów, czas radości. 
W Polsce jak się pokłócimy, 
to zawsze się pogodzimy.” 

I teraz Ksawery już wiedział, 
Więc na pytanie odpowiedział, 

Że Polska to taki kraj, 
Który jest po prostu NAJ! 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  ,, Nasza Polska ma pewne kolory, jak inne kraje” 

 
Na plastyce, 
Nie matematyce, 
Wykonywano kokardki, 
jak u cioci Danki. 
Wszyscy na pracy skupieni, 
a nie omdleni. 
A kolory?! 
Bo będę śpiewać glory, glory! 
Majka, 
Ta, która na Instagramie dała lajka, 
To ona: na górze czerwony, a na dole biały, 
Tak me ręce chciały. 
No coś ty, Majka, 
bo cię upomnę, że dałaś lajka! 
Pamiętaj: biały na górze, 
Jak na warszawskim murze. 
a czerwony na dole, a nie czarny, jak w smole! 
Na pewno Polska ma pewne kolory, 
jak ziemniaków pełne wory!!! 
Biały jak orlik, 
a nie brązowy kornik! 
Czerwony jak krew, 
a nie Kołobrzeg pełny mew. 

                                             Tosia Szczapa  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RECENZJA GRY KOMPUTEROWEJ 

Ro blox to gra serwerowa, która pozwala grać ze znajomymi lub z 

osobami z całego świata. Możemy wybrać, w jaką grę chcemy 

grać, czyli wybór jest duży .  

Gra jest bardzo różnorodna. Jeśli bohaterowie - to jest ich wielu, 

jeśli symulator (np. gumy do żucia), to też jest. Jedną z 

popularniejszych jest Jailbrake czyli policja i złodzieje. Mamy 

możliwość zrobienia awataru, czyli naszej postaci. Niestety, 

niektóre rzeczy są płatne, czyli trzeba kupić za prawdziwe 

pieniądze tak zwane ‚‚robuxy”. 

Według mnie bardzo ciekawa gra i warta polecenia. 
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RECENZJA  
„Złodzieja Pioruna” 

 To książka z cyklu „Percy Jackson i bogowie 

olimpijscy” autorstwa Ricka Riordana, napisana w 

2009 roku, więc jest dość stara. W 2010 roku powstał 

film na podstawie powieści. 

 KSIĄŻKA opowiada o przygodach młodego półboga, 

syna boga mórz Posejdona, Percy’ego. Główny 

bohater został posądzony o kradzież pioruna 

piorunów Zeusa, więc wyrusza z przyjaciółmi: 

Annabeth, córką Ateny i satyrem Groverem, by go 

odszukać. Mają na to jedynie dziesięć dni, bo inaczej 

wybuchnie wielka wojna. Jak określili w książce „W 

porównaniu z tą, wojna trojańska to bitwa na 

śnieżki”. 

 Moim zdaniem jest to fantastyczna książka z 

elementami mitologii greckiej. Ostatnio uwielbiam 

czytać książki zWIĄZANE mitologią grecką lub 

rzymską. Są to fantastyczne powieści. sam humor 

książek Riordana sprawia, że WARTO SIĘGNĄĆ PO 

JEGO POWIEŚCI. 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SONDA PATRIOTYCZNA 

                                                 Dlaczego 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości? 
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NIE WIEM WTEDY ODZYSKALIŚMY NIEPODLEGŁOŚĆ
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z ojcem z krajem z Polską z miejscem, gdzie mieszkasz

                          

                                  Z czym kojarzy ci się  słowo ,,ojczyzna’’

osobą wierząca w swój kraj osoba kochająca ojczyznę osoba zbierająca świeżaki to człowiek

Kim jest patriota?



STOPKA REDAKCYJNA, CZYLI KTO TWORZY GAZETKĘ :)
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