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Słowa piosenki Anity Lipnickiej były mottem Konkursu Poezji 
i Prozy z elementami dramy dla klas IV-VI, który odbył się 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. To była

świetna zabawa i uczta dla ducha. Więcej na str. 2

"Wszystko się może
zdarzyć, gdy głowa

pełna marzeń"
Wiosna, to czas odrodzenia.

Kwiecień i maj to miesiące, które kojarzą się 
z teatrem i literaturą.

WYBIERAM BIBLIOTEKĘ
To hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Miejska

Biblioteka Publiczna zorganizowała wiele atrakcji "dla
małych i dużych". Nasza Redakcja uczestniczyła w

spotkaniach autorskich. 
*********************************************************

Ala Betka i zemsta z przeszłości. Czy pisanie może być
sposobem na rozliczenie z przeszłością? Dla Pani Idy

Pierelotkin taką książką była Ala Betka. O sobie  i swoim
pisarstwie autorka opowiadała nam na spotkaniu

autorskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Jastrzębiu-Zdroju. Oczywiście Redakcja aktywnie

uczestniczyła w spotkaniu autorskim,  a Julka
przeprowadziła z pisarką wywiad.  Więcej na str. 3

 

J.B.

Andrzej Żak i Redakcja Nowinek w Dychę

 "Jak byłem młody, czyli wczoraj". 
Spotkanie z panem Andrzejem Żakiem  

W czwartek (14. 05. 2015 r ) byłam z klasą w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na spotkaniu
autorskim z panem Andrzejem Żakiem - pisarzem książek
dla dzieci, autorem słuchowisk i sztuk teatralnych. Było
bardzo ciekawie. Pan Andrzej wiele o sobie opowiadał,
czytał fragmenty swoich książek, między innymi książki
pt.,,Kapelusz kapitana Drake'a'' . Pisarz jest bardzo
zabawny i wesoły, odpowiadał na każde nasze pytanie.
Zapytałam, jakie lubił czytać książki, gdy był młody.
Rozbawiło to wszystkich, ponieważ odpowiedział: "jak
byłem młody, czyli wczoraj". Dzięki pytaniu,  czy chodzą za
autorem paparazzi usłyszeliśmy p. Żak zdradził nam, że
żoną jego syna jest p. Aneta Kręglicka - Miss Świata 1989 r.
Polecam wszystkim książki Andrzeja Żaka. To mądre      
i piękne książki polecane przez znawców literatury. Wiem,
bo sama teraz czytam Przygody kapitana Drek'a. 
To książka z autografem pisarza dla czytelników naszej
szkolnej biblioteki. Możecie zobaczyć sami.
                                                                 Wika O.

Laureaci konkursu

W.F.
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W dniu 17 kwietnia 2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się I
edycja Miejskiego Konkursu Poezji i Prozy  z elementami dramy 

„Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń”.

Prezentacje młodych recytatorów obserwowali i oceniali jurorzy
w składzie: Krystyna Małecka–kierownik młodzieżowego Domu Kultury w 
Bielsku-Białej, instruktorka i reżyserka Teatru Animacji Lalk i Przedmiotu eF,
Piotr Janiszewski– reżyser i aktor Teatru Lalki Ateneum i Teatru Śląskiego 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Mariusz Holajda– animator
kultury, instruktor grupy teatralnej MOK  w Jastrzębiu-Zdroju. W czasie
oczekiwania na wyniki mogliśmy podziwiać występy Teatru eF z Bielska-
Białej. Młodzi aktorzy wystawili spektakl w konwencji czarnego teatru
pt.„Assemblage – miejsca niezwykłe”.To było piękne przedstawienie.
Byliśmy bardzo podekscytowani, gdy w końcu ogłoszono wyniki.
 

LAUREACI KONKURSU:
I MIEJSCE   – MAKSYMILIAN FRANK – uczeń SP nr 17
II MIEJSCE   – DARIA ŁUBOWSKA – uczennica  SP nr 19
III MIEJSCE – ZLATA KOLESNYKOWA – uczennica SP nr 19

WYRÓŻNIENIA:
DOMINIK WIERSZEWSKI  – uczeń SP nr 18
AGNIESZKA BRZYKCY  – uczennica SP nr 10
NIKOLA KOZA -  uczennica SP nr 5
OLIWIA ROSIŃSKA - uczennica SP nr 5
PAWEŁ KAPŁON  – uczeń SP nr 4

GRATULUJEMY WSZYSTKIM PIĘKNYCH RECYTACJI,
ODWAGI I TALENTU. TO BYŁO COŚ. KAŻDY Z

UCZESTNIKÓW POKAZAŁ, ŻE WSZYSTKO SIĘ MOŻE
ZDARZYĆ, GDY GŁOWA PEŁNA MARZEŃ, GDY TYLKO

CZEGOŚ PRAGNIESZ, GDY BARDZO CHCESZ ....

Młodzi recytatorzy

MOJE HOBBY TO TEATR I FILM. Wywiad z Piotrem Janiszewskim,
aktorem i reżyserem, członkiem jury w konkursie poezji i prozy

- O.: Ile miał pan lat, gdy pomyślał pan o aktorstwie?
- P.J: Kiedy chciałem zostać aktorem miałem 7 lat. Chodziłem do
szkoły podstawowej.
- O: Jaka jest pana najciekawsza rola?
- P.J: Zdecydowanie rola Gepetta w spektaklu na motywach powieści
Carla Collodiego pt. "Pinokio".
-O: Czy ktoś z pana rodziny był aktorem?
-P.J: Nie, nikt z mojej rodziny nie był aktorem, ale wszyscy udzielali
się społecznie.
-O: Ile czasu zajmuje nauka całego tekstu?
-P.J: To zależy od rodzaju i stopnia trudności tekstu. Generalnie
niedługo.
-O: W jakim mieście pan studiował?
-P.J: Studiowałem w Katowicach na Wydziale Radia i Telewizji
-O: Ile razy pan improwizował na scenie?
-P.J: Zdarzyło mi się kilkakrotnie ale było to związane z  rekwizytami
np. stare rozpadały się i musiałem odnaleźć się w tej sytuacji.
-O: Bardzo dziękuję za poświęcony czas
-P.J. Ja również dziękuję i do zobaczenia.

Nie spodziewałem się wygranej
Wywiad ze zwycięzcą konkursu - Maksymilianem Frankiem -

czwartoklasistą z SP 17
P.: Co skłoniło Cię do udziału w konkursie?
M.F.: Przypadek. Gdy jechaliśmy autem,mama oddzwaniała do jakiejś pani
ze szkoły, która chciała zgłosić dzieci na konkurs. Ja zapytałem się, co to za
konkurs i... tak po prostu wyszło.
P.: Czy spodziewałeś się wygranej?
M.F.: Nie! Nie spodziewałem się wygranej, to był dla mnie szok i super
przeżycie.
P.: Kto przygotowywał Cię do konkursu?
M.F.: Moja wychowawczyni i nauczycielka polskiego p. Krystyna Szadeja.
P.: Czy występowałeś kiedyś na scenie?
M.F.: Tak. Po teatrze dla dzieci sam zgłosiłem się, żeby powiedzieć wiersz.
Pamiętam, że aktor śmiał się mówiąc, że rośnie mu konkurencja.
P.: Dziękuję za poświęcony czas.
M.F.: Dzięki.

J.B.

J.B.
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   Ala Betka i zemsta z przeszłości
Wywiad z panią Idą Pierelotkin

Pisarka swoją przygodę z pisaniem książek rozpoczęła gdy miała ok. 25 lat.
Największą przyjemność z pisania sprawiła książka dla dzieci ,,Ala Betka''.
Była to pierwsza książka pisarki. Pani Ida jest pisarką dla dzieci, kiedy pisała
swoją pierwszą książkę "Ala Betkę" myślała o zemście na nauczycielu
plastyki.

-W którym roku zaczęła pani pisać książki?
-W roku 2006
-Jakie jest pani marzenie ?
-Napisać książkę dla dorosłych.
-Jaka była pani najciekawsza książka ?
-Moja najciekawsza książka to
"Pepa nie świruj"
-Z jakiego miasta pani pochodzi ?
-Mieszkam w  Warszawie, ale urodziłam się w Białymstoku
-Jaka była pani pierwsza książka ?
-"Ala Betka"
-Jaka była pani ulubiona autorka/autor
  w dzieciństwie ?
-Astrid Lindgren
-Skąd się biorą tytuły pani książek ?
-W większości biorą się  same z siebie. Dziwnie to  brzmi, ale tytuł pojawia
się dopiero podczas  pisania książki
-Ile napisała pani książek ?
- Napisałam osiem książek

Dziękuję i życzę spełnienia marzeń.  Julka

Pasowanie na czytelnika 2015

                 Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci.
Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci odbył się w kwietniu 

Czemu akurat 2 kwietnia? W tym dniu urodził się Hans Christian Andersen.
Pisarz debiutował w 1822 r.  zbiorem , które stanowiły  młodzieńcze próby
utworów wydanych pod pseudonimem William Christian Walter.
Wydał kilka tomów wierszy, wiele opowiadań, szkiców, powieści, sztuki
teatralne. Także dziennik swojego życia.  Moim ulubionym pisarzem jest
właśnie Hans Christian Andersen. Baśnie Andersena, to najpiękniejsze
opowieści, które mnie wzruszają, śmieszą, uczą wrażliwości na ludzką
biedę.  Dziewczynka z zapałkami, Brzydkie Kaczątko, Calineczka i wiele
innych baśni zawsze są aktualne. Czytała je babcia mojej mamie, mama
czytała je mnie, a  ja do dzisiaj  jeszcze do nich zaglądam. 

**************************************************************************
 Wojewódzki Konkurs Kabaretów

      W Katowicach odbył się konkurs kabaretów. Zmierzyliśmy się               z
kabaretami z całego Śląska. Oczywiście uczestnicy to nasi rówieśnicy.
Uczniowie klas IV-VI. Oprócz rywalizacji, to była świetna zabawa.
Poznaliśmy nowych ludzi, którzy lubią robić to samo, co my. A my, czyli
szkolny kabaret TEN zdobyliśmy III miejsce i w nagrodę dostaliśmy zestaw
dwóch mikrofonów, które na pewno się przydadzą. Nasz sukces jest sumą
naszej gry, rekwizytów i oryginalnych tekstów p. Rafała Kozielskiego. I co
najważniejsze na próbach po prostu wszyscy świetnie bawimy się.                
                                                               Nikola 

*******************************************************

Z KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT
PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Każdy pierwszak chciał zostać rycerzem lub damą Królowej Książki. W
tym roku, aby zasłużyć na to zaszczytne miano dzieci musiały
zapoznać się z zasadami zachowania w bibliotece, poznały budowę
książki i samodzielnie wykonywały książeczki na warsztatach
kreatywnego ilustrowania książek. W nagrodę zostały pasowane na
czytelników biblioteki przez Sowę Mądrą Głowę Królową  Książkę.
Zabawy było. co niemiara, gdy dzieci zobaczyły na filmiku krasnoludka,
który oceniał ich pracę i zapowiedział gości. Maluchy nie dały się
nabrać. Od razu odgadły, kto wcielił się w rolę krasnala.  Ale czy
krasnoludki istnieją naprawdę? Kto chce wierzyć, to niech wierzy, a kto
nie to jego strata.  W.F.

Z KSIĄŻKĄ I LITERATURĄ ZA PAN BRAT nie tylko 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej

W.F.
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REKS MÓJ ANIELSKI PIES

Reksio jest prawie foxterierem. Ma biało- brązowo-czarne
futerko. Został przez moją rodzinkę przygarnięty.
Pewnego dnia w wakacje, gdy rodzice  zawozili mnie na
obóz wspinaczkowy zabłądziliśmy i spytaliśmy o drogę
starszego pana. Nagle pod auto wszedł nam pies.
Wysiadłam z samochodu, a nieznajoma  jeszcze psinka
zaczęła się do mnie łasić :). Tata obiecał, że  go
weźmiemy, jeżeli  mama się zgodzi, a  jak nie to weźmiemy
go dla  babci. Kiedy dojechaliśmy na miejsce mojego
noclegu, właścicielka powiedziała, że w ostatnim czasie
znaleziono 4 takie  same psy. Bardzo go polubiłam i
postanowiłam nadać mu imię Reks. Dwa tygodnie z
niecierpliwością czekałam na wieści. W końcu przyjechali
po mnie rodzice. Z auta wyskoczył merdający ogonem
Reks. Nasz dom został jego domem. Tak go pokochałam,
że wymyśliłam dla niego wierszyk : „Kocham jedną łapkę,
kocham drugą łapkę, trzecią, czwartą też. Kocham mordkę
i ten nos, i serce, co bije wprost”. Reksio to bardzo
przyjazny pies. Jego miłością jest jedzenie. Boi się
głośnych wystrzałów i nie biega za patykami. Ma kochaną
mordkę i łapki. Świetnie dogaduje się z moim kotem oraz
agamą. Mój pies to bardzo wdzięczny i posłuszny
zwierzak. Chodzimy na długie spacer. Mówimy na niego
Pan Smrodek ponieważ śmierdzi mu futerko. I nie myślcie
sobie, że to jakiś brudas. Systematycznie go kąpiemy. To
już chyba taka jego cecha. 

Górskie wędrówki Reksa

BAZGROŁY ZE SZKOŁY, CZYLI JULCI BAJKOPISANIE
 i nasze zwierzęta kochane

KOTEK MIŁEK I...

Pewnego dnia gdy Miłek wylegiwał się na szafie postanowił wyciągnąć ze
schowka stary fotel babci Moniki. Niedawno babcia dosłownie wcisnęła mu
go mówiąc, że będzie pasował do sypialni. Niechętnie poczłapał w
kapcioszkach do schowka i niechętnie wcisnął klucz w zamek. Powoli
przekręcił go i mrucząc wysunął fotel ze schowka. Miał jedynie wyciągnąć
fotel, ale postanowił, że zrobi przemeblowanie! Ze schowka wyciągnął: stary
fotel babci Moniki, półeczkę, kanapę w fioletowe pasy cioci Magdy, komplet
krzeseł prapraprababci Mileny, stół  z desek z  20 wieku pra pra pra  babci
Mai. Zbliżał się do szafy i prawie ją wyciągnął gdy nagle zauważył
tajemnicze drzwi. Na ich urwanej klamce wisiała tabelka, na której był wyryty
patykiem napis: Uwaga! Nie wchodzić! -  Kot mruknął pod nosem – Pff, ale
szkoda… Po chwili pomyślał jednak o tym i wystraszył się jakby miał
śmiertelną chorobę. - Co ja wyprawiam?! Ta tabliczka oznacza
niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo oznacza przygodę, a ja …..
uwielbiam przygody! Przykładowo przygoda z magicznym motylem.
Nieśmiało wszedł do środka i zobaczył chłopca, który miał  nos długości
1000 km, siedmiu niskich chłopców z brodami, misia w czerwonej koszulce i
inne cuda. Pomyślał: - o Miłku, Miłku to chyba świat bajek! Przecież to
Pinokio, siedmiu krasnoludków i … Kubuś Puchatek? Piotruś Pan, Śpiąca
Królewna, Dzwoneczek, Ga … Garfild?! Pipi Lansztrung?- Rozejrzał się
dookoła. Wylądował w magicznym świecie bajek! Wszystkie bajkowe
postacie mile go przywitały. --Witaj! Jesteśmy z bajek. A ty?  - Ja… z
opowieści. Z książki dokładnie. Mieszkacie za tajemniczymi drzwiami w
moim schowku. Siedmiu krasnoludków popatrzyło na niego dziwnie i
pokręciło głową. - Mieszkamy wszędzie.-  W wyobraźni dorosłych
reżyserów, w miłych wspomnieniach dzieci, w telewizorach i na taśmach
filmowych… ale w piwnicy?! Pierwsze słyszę - Wtedy Miłek usłyszał głośny
krzyk dorosłego pana. -Zaraz , zaraz! Co się tutaj dzieje?! Zza bajkowych
postaci wyszedł Pan Kleks. - O, kocur Miłęciusz! - Zawołał. -Ostatni raz
byłeś tu za czasów nie istnienia telewizorów!-  Naprawdę?-  zdziwił się Miłek.
Nie pamiętam tego miejsca... ah! -  Bo miałeś wtedy dwa latka. Może
skosztujesz koloru?- zapytał Kleks - Nie. Dziękuję. - Fuuuj… nie musisz
próbować atramentowego! Trzeba być bałwanem żeby to spróbować! -
Krzyknął Pan Kleks i podał Miłkowi listę kolorów. - Za to skuszę się na…
pistacjowy, malinowy, bananowy, szafirowy. Kot zasiadł przy stoliku a po
minucie przed jego nosem wylądował talerz z pysznymi kolorami. Miłek
dziubnął  łyżką jeden z kolorów i zastanowił się po co tyle zamawiał? Jednak
pomyślał o tym, jak o nowej przygodzie i śmiało wpakował masę do ust.
Zasmakowała mu szaleńczo, więc po zjedzeniu poprosił o dokładkę. Było
bardzo miło, lecz nadszedł wieczór i kot musiał wracać do domu. Pożegnał
bajkowych przyjaciół i obiecał, że jutro wróci. Później poczłapał do domu.
Nagle… na jego drodze znalazła się dziura. Kot jej nie spostrzegł i… wpadł
do niej! A co się dalej stało przeczytacie w następnej części…

JULCIA S.
  
*************************************************************************************
W następnym numerze: 

Łamigłówki i krzyżówki,
Dalszy ciąg przygód Miłka
Wakacyjne rady nie od parady jak nie dać się nudzie

Wika O.


