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  Dnia 17 marca 2018 Lubniewice
odwiedził znany zespół z lat ’80
„Rezerwat”. Miałyśmy szanse
uczestniczyć w koncercie, a
nawet udało nam się
przeprowadzić wywiad z
wokalistą. Oto nasza relacja:
Wywiad z Andrzejem
Adamiakiem, wokalistą zespołu
„Rezerwat”, przeprowadzały:
Nikola Sielicka, Maja
Grochowina i Anna Kargul. 

~kontynuacja na następnej stronie. .

 Jesteśmy
grupą młodzieży z
gminy Lubniewice
i właśnie
wydaliśmy naszą
pierwszą gazetę.
Postanowiliśmy
wziąć udział w
programie
,,Równać Szanse",
aby spróbować
swoich sił w
działaniach
społecznych.
Mimo dużych
różnic wiekowych
jesteśmy bardzo
zgraną grupą.
Mamy nadzieje, że
spodoba się Wam
efekt naszej pracy.
:)

.

.
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WYWIAD Z WOKALISTĄ ZESPOŁU
"REZERWAT" ANDRZEJEM ADAMIAKIEM

N.S: Dzień dobry. Chciałybyśmy przeprowadzić wywiad do naszej gazety, a jesteśmy z redakcji  „Czekolada z
Chili”.
A.A: Redakcja „Czekolada z Chili”? A jadłaś kiedyś czekoladę z chili? 
N.S: Próbowałam, taka sobie. 
M.G: No dobrze, to tak na początku. Jak się Panu podobają Lubniewice? 
A.A: Wiecie, mieszkam w hotelu „Woiński” i mam widok na naprawdę piękne jeziorko. Akurat wiem, że macie
jeszcze drugie równie piękne jeziorko. Zauważyłem też, że jest tu bardzo czysto. 
A.K: Dokładnie, nam też się tu podoba. Przechodząc do pytań, czym zajmuje się Pan poza zespołem? 
A.A: Poza zespołem? Nagrywam różnym ludziom różne rzeczy. Z reguły muzykę.
M.G: Czyli oprócz muzyki zajmuje się Pan muzyką? 
A.A: Tak, właśnie. Okazało się, że to jest mój pewien sposób na życie. Głównie produkuję, nagrywam różnym
artystom piosenki. 
A.K: W innym wywiadzie słyszałam, że Pan napisał wszystkie piosenki „Rezerwatu”. Chciałybyśmy wiedzieć,
jakie są Pańskie inspiracje? 
A.A: Ciężkie pytanie… Tak na poważnie. Człowiek ma wenę, ciężko pracuje i to jakoś samo przychodzi. Nie ma
sposobu, przepisu. Nie ma tak, że coś zobaczę i nagle mam w głowie pomysł. Jak coś zobaczę i jest śmieszne,
to się z tego nabijam. Natomiast jak coś jest straszne, to się jeszcze bardziej z tego nabijam. Jednak powiem
wam, że to wszystko to jest praca. Nic więcej. Można mieć kawałek talentu, ale trzeba ten talent szlifować pracą i
myśleć przy tym. Cokolwiek człowiek by nie robił, to musi być myślącym i spełniającym się człowiekiem. Ja
akurat mam to szczęście, że kocham to co robię i robię to co kocham. Rozumiecie? 
A.K: Rozumiemy, proszę Pana.
A.A: „Proszę Pana, proszę Pana”. Mów mi Andrzej, albo dziadek Andrzej, będzie lepiej. 
A.K: W takim razie, proszę Pana dziadku Andrzeju. Co chce Pan przekazać swoim słuchaczom? 
A.A: Myślę, że to słychać. Kocham muzykę rockową i gram rock’n’rolla. Gram go całe życie i widać, że ten
rodzaj się nie starzeje, ale ważne jest, żeby ta muzyka była na jakimś poziomie. Niestety media w naszym kraju
lansują coraz gorszą muzykę. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Pewnie tylko tym, żeby sprzedawały się
płyty jakiegoś "Amerykanina ze złotym łańcuchem" a nie fantastycznych muzyków. Znam wiele cudownych
artystów i twórców, którzy nie mają szansy się wybić. Naprawdę. Teraz przebija się marne granie. Może się coś
zmieni, zobaczymy. 
A.K: Ile czasu Pan poświęca na muzykę?
A.A: Całe życie. W tej chwili – wszystko. Cały mój czas to jest muzyka: albo piszę, albo komponuję, albo
produkuję muzykę. Teraz nagrywam bardzo piękną płytę. Świetnie śpiewa na niej dziewczyna, naprawdę.
Niedawno nagrałem też płytę z żydowskimi piosenkami. Ja nie jestem Żydem, ale mój kolega jest. W między
czasie, okazało się że chyba jestem producentem międzynarodowym, bo moje płyty sprzedają się na całym
świecie. 
A.K: Kiedy zobaczyłyśmy Waszą trasę koncertową, były tam same duże miasta. Nie tylko polskie, ale i
zagraniczne. Dlaczego akurat przyjechaliście do Lubniewic? 
A.A: A dlaczego by nie? Gram dla ludzi, a tutaj też mieszkają ludzie. Warszawa, Wrocław, Londyn co z tego?
Szczerze- to najmniejsze miejscowości są najlepsze. Poza tym tu jest w ogóle fajniej. 
A.K: A jak Pan ocenia dzisiejszy występ?
A.A: Występ, występem. Jesteśmy zawodowcami i musimy umieć grać, ale bardzo miło jest być przyjmowanym
w dobry sposób. I nieważne ile jest ludzi. Ważne jest to, jak reagują. 
M.G: Nam się bardzo podobało. Dziękujemy za wywiad.
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,,JESIEŃ’’- WIERSZ JULII KAMIENICZNEJ

Idę sobie złotą drogą, napotykam jeże, lisy
Zawsze jakby chodzą za lasu kulisy.
Nigdy niewidoczne, nigdy niespotykane,
Ach te piękne lisy, w rude futro odziane.
Idę sobie dalej, co sekund pięć liść spada
Po minie chmur dzisiejszych, chyba będzie padać.
Otwieram mój parasol, patrzę na las wielki
Te jego drzewa!  Natury perełki!
Tak po tej ścieżce chodzę, w kółko chodzę,
A tam gdzieś na polu rolnik pole orze.
Jesień jest urocza. Czasem ciepła, czasem zimna
Ale każda pora roku jest na swój sposób inna.

,,BÓL’’- OPOWIADANIE ALICJI PRZYBYŁEK

  BÓL.  Są różne rodzaje. Każdy odbiera go inaczej, na własny sposób. Mój ból był inny niż wszystkie. A jego
przyczyną byli ludzie.  A więc zacznijmy od samego początku…   
  Wszystko zaczęło się gdy miałam 6 lat. Wtedy po raz pierwszy ICH zobaczyłam…  Wydawali mi się mili i
sympatyczni. Rozmawiali ze mną. Nawet bawiliśmy się w chowanego w moim pokoju. Ale teraz wiem, że nie
mieli dobrych intencji. Potem widziałam ich regularnie w ostatnią sobotę każdego miesiąca. Przez pierwszy rok
nie widziałam w tych spotkaniach nic złego, dopiero, gdy  poszłam do szkoły poczułam się inna od rówieśników.
Gdy skończyłam 11 lat i mój tata wyprowadził się z domu, mama poświęcała mi coraz mniej czasu. Byłam
bardzo samotnym dzieckiem. Nie miałam przyjaciół, zawsze siedziałam sama, z dala od ludzi. Nigdy nie
wychodziłam ze znajomymi na dwór, wolałam siedzieć w domu i czytać książki. Wtedy czułam się bezpieczna. I
tak przez kilka lat żyłam sobie w swoim świecie, z daleka od innych. Gdy skończyłam 14 lat wydarzyło się coś,
co na zawsze odmieniło moje życie… Coś, czego nigdy nie zapomnę. Coś, dzięki czemu w końcu zrozumiałam
pewne rzeczy i przestałam żyć w kłamstwie. Wtedy również przestałam być nieśmiałą i cichutką dziewczynką… 
Wtedy odkryłam kim ONI tak naprawdę są…
C.d. w kolejnym numerze gazety.

,,NOWOCZESNA KARDIOLOGIA’’ –OPOWIADANIE JULII KAMIŃSKIEJ
Jest rok 2025. Mam lat 22.
Z zawodu jestem lekarką złamanych serc.
Tak wygląda jeden dzień z mojego życia…
  Wstaję o 7:45. Przygotowuję się i wychodzę do pracy. Przychodzi do mnie pacjentka ze złamanym sercem.
Oznajmiam, że złamanie nie jest tragiczne, wystarczy skleić taśmą, lub jeśli zależy na estetyczności- użyć super
glue. Ostatecznie przeprowadzam skomplikowaną operacje z super glue i zapisuję receptę  ,,czas leczy rany’’.
Jak najbardziej recepta ta jest skuteczna. Pierwszy raz przeprowadziłam ją na  Donaldzie Trumpie, którego
porzuciła żona, biedak nie wytrzymał. Dziś to była moja jedyna pacjentka, więc wracam swoim heartmobilem do
domu. Później odpoczywam. Tak wygląda mój dzień.

.

Lokalna twórczość

.
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Wiosenna zupa z rzodkiewką i jajkami
Składniki:
-  0,7 l wywaru warzywnego
-  2 pęczki rzodkiewki
-  2 cebule dymki
-  3 ziemniaki
-  łyżeczka masła
-  4 łyżki śmietany gęstej
-  łyżka posiekanego koperku
-  pieprz czarny
-  pół kalarepki
-  2 jajka ugotowane na twardo
Przygotowanie:
Umyć cebule i drobno posiekać. Na
patelnie dodać masło, dodać cebule i
dusić kilka minut pod przykryciem na
małym ogniu. Ziemniaki i kalarepkę
pokroić w kostkę, dodając zeszkloną
cebulkę i gotować przez 15 minut. W tym
czasie umyć rzodkiewkę i pokroić w
plasterki. Następnie dodać rzodkiewkę do
garnka z zupą, gotując nie dłużej niż 5
minut. Kiedy zupa trochę ostygnie, dodać
śmietanę. Można podać z jajkiem i
świeżym szczypiorkiem.  

  Przepisy podała pani Danuta Blatkiewicz

Tarta z kremem cytrynowym
Składniki:
Kruche ciasto
-  200g mąki pszennej
-  100g masła
-  60g cukru pudru 
-  1 jajko
-  szczypta soli
Krem cytrynowy
-  200g cukru
-  6 żółtek
-  75g masła
-  2 cytryny (sok i skórka)
Przygotowanie:
Składniki ciasta, oprócz jajka, posiekać,
dodać jajko, krótko zagnieść,
rozwałkować i wylepić formę do tarty.
Nakłuć widelcem, na wierzchu położyć
papier. Piec w 180 º przez 15 minut, zdjąć
papier i piec jeszcze 5 minut. Składniki
kremu cytrynowego podgrzewać na
małym ogniu mieszając aż zgęstnieje,
wylać na upieczony spód, ewentualnie
posypać owocami.

.

.

Uczta dla podniebienia
Opracowały Oliwia Morzyk i Julia Kamińska

.

.
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ROZRYWKA
Na podstawie ankiet przeprowadzonych przez nasze redakcyjne
koleżanki wyłoniliśmy TOP 5 .. Ankietą objęto 50 osób z naszej szkoły

.

2.  13 Powodów -  Jay Asher

Jest to książka o dziewczynie,
która popełniła samobójstwo.
Podaje 13 powodów, dlaczego to
zrobiła, które nagrane są na
kasetach.Kasety trafiają do
Clay’a , który słucha ich i próbuje
zrozumieć samobójczynię.

3. NIEZGDONA

W dystopijnym Chicago
nastoletnia Beatrice Prior

próbuje zmierzyć się z
problemami, jakie stawia przed
nią społeczeństwo, które dzieli

ludzi na podstawie cech
charakteru: prawość , altruizm ,
nieustraszoność , serdeczność  i

erudycja .Warte zobaczenia... 

1.  Tamagotchi - TACONAFIDE

 

Dwóch znanych raperów
Quebonafide i  Taco Hemingway

wracają i tworzą  razem duet 
podbijając listy przebojów. 

.
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A/D:  To tak na początek. Od kiedy Pan interesuje się
strażą pożarną? Co Pana skłoniło do tej pasji?
NJ.:  Od małego, od grupy młodzieżowej. Startowałem
w zawodach i tak zostałem. 
A/D: A co takiego pana fascynuje oraz interesuje w
straży?
NJ.:  Pomoc ludziom, ratowanie życia ludzkiego.
A/D: Czy przekonuje Pan rodzinę lub znajomych do
swojej pasji?
NJ.: Tak, tyle, że teraz młodzież się do tego nie garnie.
Mają laptopy w domu. To jest największy problem i nie
tylko problem w naszej jednostce w OSP tylko w całej
Polsce. Sprzęt jest a brakuje rąk do roboty.
A/D: Co czuje Pan podczas wezwań na akcje?
NJ.: Adrenalinę. 
A/D.: W jaki sposób odstresowywuje się Pan?
NJ.: Kiedy wracam z wypadku rozmawiamy z
kolegami, z koleżankami z grupy. Wtedy od razu jest
lżej. Omawiamy sobie niektóre rzeczy. Wtedy schodzi
ciśnienie. Ale ogółem nie mam problemu z tym.
A/D: Co Pan sądzi o nowych młodych uczestnikach
ochotniczej straży pożarnej?
NJ.: Jestem na tak, jak najbardziej potrzebna jest
pomoc. Jeżeli będą drużyny młodzieżowe chłopców
czy dziewcząt będziemy chcieli aby zostali w naszych
szeregach, aby porobili kursy. Wiedze im przekażemy
dopóki jeszcze będziemy mogli jeździć.

A/D: Może teraz przejdźmy do tematu Pana drugiej pasji- Jazda konna. Więc od
kiedy?

NJ.: Również od małego
A/D: Posiadał Pan konie?
NJ.: Miałem swojego prywatnego konia. Zamiast do
szkoły biegałem do stajni na jazdę.  Paręnaście lat
prowadziłem jazdy. Później trochę mi odeszło,
następnie zacząłem znów jeździć. 
A/D: Czy wiąże Pan jakieś większe plany z jazdą
konną?
NJ.: Tak, będę jeździć do końca swojego dnia.
Podczas jazdy konnej pracują takie mięśnie które nie
pracują na co dzień podczas biegania czy spaceru.
A/D: Czy rodzina pana wspiera w tym co Pan robi?
NJ.:  Mam swoje lata, wiem co robię. Jeżeli chodzi o
kawalerie to wiadomo, że rodzina nie pomaga mi w
kupnie munduru czy sprzętu. Tylko trzeba samemu.
Wiadomo, że jest to drogie hobby. Potrzeba na to około
12-13 tysięcy.
A/D:  Jak się Pan czuje gdy jest wypadek śmiertelny?
NJ.: To już kwestia przyzwyczajenia. Tyle lat już
jeżdżę, że nic mnie nie zdziwi. Straż jest jedną rodziną.
Nie może być tak, że z kimś się pokłócisz, wchodzisz
do pożaru i mówisz ‘’Nie lubię Cię zostajesz tam’’ Nie
ma takiego czegoś. Ekipa jest zgrana.
A/D: Czyli dogaduje się Pan dobrze ze wszystkimi?
NJ.: Tak, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

Dziękujemy za udzielenie wywiadu.

ZASTRZYK ADRENALINY 
Rozmowę przeprowadziły Amelia i Dajana 

.

.
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‘’MAM ICH OKOŁO 200’’

.

Wywiad z Panią Aliną Bumbul która kolekcjonuje
pocztówki  Lubniewickie od wielu lat.

A.     Jak zaczęła się pani przygoda ze zbieraniem
pocztówek z Lubniewic? Od kiedy ona trwa?
AB.    Oj, zaczęło się to bardzo dawno. Ojciec mój
pracował w zamku od 1960 roku,
spędzaliśmy tam z rodzeństwem wolne chwile, 
uczestniczyliśmy w różnych imprezach
organizowanych przez kierownictwo dla
wczasowiczów.   Sentyment do zamku sprawił, że
każdą kartkę, gdzieś tam po drodze znalezioną,
zatrzymywałam, ale to nie była jeszcze pasja. Dopiero,
jak zrozumiałam, że to, co było już nie wróci,zaczęłam
szaleć, chciałam zatrzymać czas.Przeszukałam dom,
wszystko co znalazłam,składałam w jednym miejscu,
potem pytałam o widokówki znajomych.
D. To niesamowite, ponieważ ma pani pocztówki i
widzi pani, jak Lubniewice się zmieniały.
AB.  Często wspólnie staramy się dochodzić, co
przedstawia zdjęcie, co było, a czego nie ma i co jest
teraz w tym miejscu. 

  

A.  Jak duża jest pani kolekcja?
AB.   Wszystkich kartek mam ok. 200,  w tym ponad
60 przedwojennych.
A.  To niesamowite, że ktoś się tym interesuje i
zachowuje tę historię.
AB.  W Lubniewicach jest wiele osób, które mają
podobną pasję. Myślę, że wzajemnie się uzupełniamy.
Mnie ostatnio interesuje, gdzie znajduje się Anioł
Chrzcielny z naszego kościoła. Wyczytałam, że jest
gdzieś w muzeum, ale jakim ?  Gdzie dokładnie jest
późnogotycka rzeźba piety? Są różne wersje -
Seminarium Duchowne w Szczecinie i biskupstwo.  I w
końcu, czy doczekamy się repliki
późnośredniowiecznej rzeźby św. Barbary i św.
Katarzyny? 

Serdecznie dziękujemy 
Rozmowę przeprowadziły Amelia Bednarczyk i Dajana

Ziędalska

.
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JARNATÓW MOIMI OCZAMI

Jarnatów jest malutką wsią
położoną 5 kilometrów od

Lubniewic. Mieszkam w niej od
urodzenia, znam jej

mieszkańców, zabytki, ciekawe
miejsca…

Jednym z zabytków jest również 
grobowiec Henry’ego Theodora
von Bottingera, który znajduje
się  w sąsiedztwie dawnego
cmentarza ewangelickiego.

.

Stowarzyszenie Kobiet z
Jarnatowa, której prezesem jest
Łucja Jesiółkiewicz prężnie
funkcjonuje już od wielu lat.  Panie
są w świetnej formie, szczycą nas
swoją obecnością na każdym
święcie, czy też mniejszym
festynie i stwarzają nam możliwość
spróbowania przepysznych
pierogów lub domowego bigosu. 
Artyści tacy jak pani Elżbieta
Majewska, pani Kamila
Kamieniczna czy pan Roman
Sakowski reprezentują lokalną
sztukę, która jest pielęgnowana w
naszej gminie. Pani Ela potrafi
wyczarować z papieru prawdziwe
cuda a origami pozwala jej oderwać
się od szarej rzeczywistości.
Natomiast pani Kamila jest autorką
przepięknych gipsowych figurek.
Mamy też lokalnego rzeźbiarza.
Pan Roman wkłada mnóstwo serca
w swoją pracę. Jak mówią nasi
lokalni pasjonaci: „Wystarczy
chwila cierpliwości…”.

Autorka: Ewa Guła

W Jarnatowie znajduje się wiele, jak na tak małą miejscowość, 
ciekawych oraz wartych obejrzenia zabytków, jak np. Pałac w
Jarnatowie z przylegającym parkiem pochodzący z XVIII wieku.
Turyści bardzo chętnie odwiedziliby to miejsce, gdyby tylko była
możliwość  ( obecnie obiekt jest zamknięty). Szkoda, że pałac z roku
na rok wygląda coraz gorzej…
Chciałabym w swoim artykule poświęcić także kilka zdań naszym
uzdolnionym mieszkańcom, bez których nie byłoby tej pięknej
kultury, która jest pielęgnowana od lat.

.

.

.
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	Składniki ciasta, oprócz jajka, posiekać, dodać jajko, krótko zagnieść, rozwałkować i wylepić formę do tarty. Nakłuć widelcem, na wierzchu położyć papier. Piec w 180 º przez 15 minut, zdjąć papier i piec jeszcze 5 minut. Składniki kremu cytrynowego podgrzewać na małym ogniu mieszając aż zgęstnieje, wylać na upieczony spód, ewentualnie posypać owocami.
	-  2 cebule dymki
	-  3 ziemniaki
	-  łyżeczka masła
	-  4 łyżki śmietany gęstej
	-  łyżka posiekanego koperku
	-  pieprz czarny
	-  pół kalarepki
	-  2 jajka ugotowane na twardo
	Przygotowanie:
	Umyć cebule i drobno posiekać. Na patelnie dodać masło, dodać cebule i dusić kilka minut pod przykryciem na małym ogniu. Ziemniaki i kalarepkę pokroić w kostkę, dodając zeszkloną cebulkę i gotować przez 15 minut. W tym czasie umyć rzodkiewkę i pokroić w plasterki. Następnie dodać rzodkiewkę do garnka z zupą, gotując nie dłużej niż 5 minut. Kiedy zupa trochę ostygnie, dodać śmietanę. Można podać z jajkiem i świeżym szczypiorkiem.
	Przepisy podała pani Danuta Blatkiewicz


	ROZRYWKA
	Na podstawie ankiet przeprowadzonych przez nasze redakcyjne koleżanki wyłoniliśmy TOP 5 .. Ankietą objęto 50 osób z naszej szkoły
	ZASTRZYK ADRENALINY
	Rozmowę przeprowadziły Amelia i Dajana


	‘’MAM ICH OKOŁO 200’’
	Wywiad z Panią Aliną Bumbul która kolekcjonuje pocztówki  Lubniewickie od wielu lat.

	JARNATÓW MOIMI OCZAMI
	Jarnatów jest malutką wsią położoną 5 kilometrów od Lubniewic. Mieszkam w niej od urodzenia, znam jej mieszkańców, zabytki, ciekawe miejsca…


