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Nasze koleżanki przeprowadziły
wywiad z Czesławem Mozilem ,
który znajdą Państwo w środku
tego wydania.

Jeżeli interesujecie się Państwo
żeglarstwem, zachęcamy do
przeczytania strony drugiej.

Oto drugie wydanie gazetki lokalnej pod tytułem    
"Między Jeziorami" , stworzone przez uczniów
naszej lubniewickiej szkoły.Gorąco zachęcamy do
przeczytania a nuż coś się Państwu spodoba.
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Na lubniewickich wodach...

.

Pan Wojciech Chochowski od młodych lat
interesuje się sportami. Pierwszą pasją
były góry. Hobby z żaglówkami zaczęło
się od przeprowadzki do Lubniewic. Pan
Wojtek stwierdził, że mając pod nosem
tak piękne jezioro, należy wykorzystać
jego potencjał. Tak, między innymi,
powstała szkółka żeglarska w ramach 
stowarzyszenia „AKTYWNI” . Razem z
przyjaciółmi, którzy są instruktorami,
spróbowali swoich  sił w przekazaniu tej
pasji dzieciom i młodzieży.

Po pierwszym sezonie Pan Wojtek stwierdził, że warto to
kontynuować. W tym roku będzie już 6 sezon sportu
wodnego w Lubniewicach. Dodatkowo powstał oddział
kajakarstwa, prowadzony przez pana Izydora
Sobeckiego   (zwanego ,,Leszkiem”) z Glisna. Natomiast
kolejną sekcję lekkoatletyczną prowadzi pan Rafał
Walicki ze Świerczowa.Na początku nie było lekko.
”Ludzi do żaglówek ciągnie to, iż jest to niecodzienny
sport”- mówi pan Wojtek, który od jakiegoś czasu
organizuje również rejsy na innych wodach. I dodaje: „
To jest niesamowite, bo kiedy żeglujesz, jesteś ty, wiatr
we włosach i żaglówka”. Pasję pana Wojtka podziela
również jego żona, która także uwielbia żeglować i
pomaga w zajmowaniu się m.in. sprzętem.
W tym roku młodzi mieszkańcy z naszej gminy mogą
spróbować swoich sił na wodzie w każdą niedzielę
czerwca. Czekają na nich wykwalifikowani instruktorzy
oraz sprzęt pierwsza klasa. Zapraszamy w imieniu
organizatorów. Pierwsze spotkanie odbędzie 2 czerwca
o godz. 10.00 na ośrodku wypoczynkowym "Stilon".

Rozmowę z panem  Wojciechem Chochowskim
przeprowadziły: Oliwia Morzyk oraz Dajana Ziędalska.

.

.

Autor : Dajana Ziędalska

.

.



www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 2 05/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Między Jeziorami

TWÓRCZOŚĆ MŁODYCH

Opowiadanie Alicji Przybyłek ,,BÓL’’ cz.2

 Było piękne, niedzielne popołudnie. Leżałam sobie w łóżku i czytałam książkę. Mama była w pracy, więc byłam
sama w domu. Nagle usłyszałam pukanie do drzwi. Poszłam je otworzyć. Okazało się, że to przyszedł tata.
Chciał ze mną porozmawiać, więc go wpuściłam do środka. Ta rozmowa była nietypowa, ponieważ tata pytał się
mnie o bardzo dziwne rzeczy. Najbardziej zdziwiło mnie pytanie o moje sny. Tata chciał wiedzieć, co mi się śni i
czy przyśniła mi się kiedyś łąka. Nie miałam pojęcia, jaki on  ma w tym wszystkim cel. Owszem, ostatnio śniła
mi się kilka razy łąka. Ale skąd on o tym wie?  Gdy tata wyszedł zaczęłam zastanawiać się, gdzie jest mama.
Powinna  być w domu pół godziny temu a jej nadal nie ma. Postanowiłam zadzwonić do niej i zapytać się, o której
będzie, ale miała wyłączony telefon. Pomyślałam, że pewnie jedzie samochodem, więc nie może rozmawiać.
Czekałam. Po godzinie naprawdę zaczęłam się martwić.  A co, jeśli jej się coś stało? A jeśli miała wypadek? 
Jeśli ktoś ją porwał? Czekałam bardzo długo, aż w końcu zasnęłam ze zmęczenia. Obudziłam się o 10.07.
Poszłam na dół, by zobaczyć, czy mama wróciła, ale, niestety, nie było jej.  Usłyszałam pukanie do drzwi.
Otworzyłam . Nie mogłam uwierzyć własnym oczom. W drzwiach stało dwóch policjantów. Weszli do środka.
Zaczęli mi opowiadać o jakimś wypadku samochodowym. Zginęła w nim kobieta. Moja mama.  Kolejne słowa
policjantów już do mnie nie docierały. Moja mama  nie żyje. Już jej nie ma. Zostałam sama. Zaczęłam płakać. Nie
mogłam się uspokoić. Nigdy wcześniej nie czułam takiego bólu. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że już
następnego dnia miałam zamieszkać u taty. Ponad 100km stąd.  Nie mogłam w to uwierzyć. Jeszcze wczoraj
miałam kochającą mamę. A teraz jej nie ma. I już nigdy nie wróci. Życie jest okrutne. Dlaczego ja? Dlaczego to
wszystko spotyka akurat mnie?
 Stoję przed moim domem. To ostatnie chwile. Wyprowadzam się do taty. Już nie będę mieszkać w moim
ukochanym domu. Spędziłam w nim całe życie. A teraz tak po prostu, z dnia na dzień muszę się z niego
wyprowadzić. Wsiadam do auta. Odjeżdżamy. I już tu nie wrócimy. Od dzisiaj będę mieszkać z tatą. Moje całe
życie się zmieni. Zmieniam szkołę. Szczerze mówiąc, boję się. Nie chcę z nikim rozmawiać. Chcę pobyć sama.
 Był późny wieczór. Poszłam do ogrodu. Zobaczyłam łąkę. To była łąka z moich snów. Nagle usłyszałam dziwny
szelest, dochodzący zza krzaków. Poszłam to sprawdzić. Okazało się, że ONI znowu mnie odwiedzili. Tylko
skąd wiedzieli, gdzie jestem? Wyglądali jakoś inaczej. Byli źli. Tylko dlaczego? Przecież nic złego nie zrobiłam.
Nagle wszyscy mnie otoczyli. Nie miałam jak uciec. Złapali mnie. Zaczęli mnie ciągnąć w stronę łąki. Naprawdę
się bałam. A jeśli zrobią mi krzywdę?

Oto kolejna część opowieści autorstwa Alicji Przybyłek
pod tytułem " BÓL". Z początkiem historii można było

się zapoznać w pierwszym wydaniu gazetki. Mamy
nadzieję , że spodoba się Państwu i sięgniecie po

kolejne odsłony.
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WYWIAD Z MOZILEM

A:To może zacznijmy od tego, jak podoba się Panu
nasza gmina Lubniewice?

CM:Jest tu przepięknie.  Jestem tutaj pierwszy raz i
cieszę się, że mogłem tutaj zagrać. Myślę, że będę
tutaj wracał.

A:Jak zaczęła się Pana przygoda z muzyką? Czy
muzyka od zawsze Pana fascynowała? 

CM:Muzyka była na początku takim powodem, żeby
mieć jakieś zajęcie na podwórku. Mieszkałem w dość
trudnej okolicy, więc rodzice stwierdzili, że fajnie by
było, gdybym miał jakieś hobby, a nie tylko latał z
chłopakami na dworze, a potem przekształciło się to w
pasję.
 
A:Jakie emocje towarzyszą Panu podczas występów?

CM:Różne. Jeśli chodzi o dzisiejszy koncert to jest to
taki monodramat trochę. Wszystko od wspomnień do
przemyśleń. Czasami nawet mówię coś, o czym nie
myślałem wcześniej. Są różne emocje, ale to jest
balans. Nie jest daleko między śmiechem a płaczem.
Ta granica jest bardzo cienka, więc lubię jak się
balansuje na niej. 

.

Autor : Amelia
Bednarczyk

A:Czy jako mały chłopak pomyślałby Pan sobie, że
będzie  tak popularną osobą? 
CM:Nie. Na pewno nie. Wtedy nie chodziło o
popularność. Wtedy myślałem, czy będę mógł żyć z
muzyki. 
A:Stresuje się Pan przed koncertami, czy podchodzi
Pan do wszystkiego na spokojnie? 
CM:Cały czas się stresuję. Zawsze jest taki mały
element stresu. Ale to zależy, bo jak śpiewam tam,
gdzie jestem gościem to wtedy ten stres jest większy.
Ale jak gram coś takiego jak dzisiaj to owszem
stresuje się, ale ten stres nie jest przygnębiony. On jest
taki pozytywny, czyli stresuję się, chcę zobaczyć jak
będzie, ale potem na scenie jestem już wyluzowany. 
A:Co sądzi Pan o muzyce XXI wieku? 
CM: Sądzę, że mamy dużo cudownej muzyki i sam
jestem częścią tej sceny, ale ta muzyka jest bardzo
różna i to jest fajne, że jest miejsce na każdą muzykę.
To jest najważniejsze. 
A:I tak na koniec. Skąd czerpie Pan poczucie humoru?
CM:Trudno powiedzieć. Myślę że moje poczucie
humoru niektórych denerwuje a niektórych śmieszy.
Myślę też, że wystarczy żyć w naszym kraju. To daje
bardzo dużo inspiracji. 
 
  Serdecznie dziękujemy za wywiad! Amelia
Bednarczyk i Alicja Przybyłek

.

.
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WYJĄTKOWY EGZAMIN
AUTORKA - MAJA GROCHOWINA

.

W dniach 18, 19 i 20 kwietnia, na hali sportowej odbyły
się egzaminy gimnazjalne. W tym roku nie było widać
po uczniach żadnego stresu, co chyba wyszło im na
dobre. Nie było żadnych przeszkód i nikt nie musiał go
powtarzać. Jak poszło naszym gimnazjalistom? Oto
kilka wypowiedzi uczniów z klas trzecich na ten temat:

Po zakończeniu pierwszego dnia egzaminów gimnazjalnych , dużą grupą
młodzieży wstrząsnęła wiadomość o rzekomym odwołaniu części

humanistycznej , z powodu przedwczesnego odtajnienia
dokumentów.Na szczęście plotka ta okazała się zwykłym kłamstwem a

uczniowie mogli ze spokojem pisać kolejne testy.

.
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RECENZOWANKI ANKI

.

Tajemnice nieśmiertelności – recenzja serialu
„Forever” 
Serial „Forever” opowiada o dwustuletnim Henrym
Morganie (Ioan Gruffudd), który próbuje poznać
tajemnice swojej nieśmiertelności. W pewnym
momencie główny bohater poznaje Panią Jo Martinez
(Alana De La Garza), która jest detektywem. Od tego
momentu Jo i Henry współpracują, rozwiązując
tajemnice morderstw dokonanych w Nowym Jorku.
Jednak nieśmiertelność doktora Morgana sprawia
trudność w relacji z detektyw Martinez. Wielkim
zdziwieniem dla Pani detektyw jest duża liczba
mandatów Henry’ego Morgana za przebywanie nago w
miejscach publicznych. Kiedy Henry Morgan umiera
(na swój sposób) pojawia się nagi w rzece w centrum
miasta. Czasem uchodzi mu to na sucho, ponieważ
jego syn – Abraham (Judd Hirsch) –  czeka na niego
przy rzece. 

.

Po jakimś czasie, Henry, zaczyna mieć o wiele
większy problem niż jego mandaty, ponieważ ktoś
odkrył jego nieśmiertelność. Mężczyzna uważa, że też
jest nieśmiertelny i myśli, że wie, w jaki sposób można
to pokonać. Henry na początku go ignoruje, lecz
mężczyzna staje się coraz bardziej natarczywy w
stosunku do niego i Abrahama. 
Ten serial jest bardzo nieprzewidywalny. Uwierzcie mi,
że nie jest łatwo odkryć zabójcę. Nawet sam główny
wątek jest zupełnie inny niż większość z nas by
przewidziała. Dzięki temu serialowi mogę stwierdzić,
że połączenie kryminału i science-fiction jest naprawdę
dobrą produkcją. Nawet osoby, które brały udział w
realizacji mają ciekawe doświadczenia. Aktorzy grali w
takich filmach jak np. „Titanic” czy „Avatar”, a
reżyserzy byli twórcami m.in: „Dr. House”, „Plotkara” i
„Jessica Jones”. Natomiast scenariusz napisany jest
przez Matthewa Millera, który był producentem
wykonawczym serialu „The 100”.  
Nasuwa się tylko jedno pytanie: czy serial będzie
kontynuowany? Niestety nie będzie. Mimo tego, że
„Forever” zdobył wielu fanów to produkcja okazała się
finansową klapą. Szkoda, ponieważ jeden sezon nie
odpowiada na wszystkie pytania, na które byśmy
chcieli mieć odpowiedź. 

.

.
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Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY...
AUTORKI - OLA I ALA JARZYNA

   27 kwietnia do naszej szkoły
zawitali goście z Ameryki. Byli nimi
Lisa i Bret Gengenbach ze stanu
Nebraska, którzy zostali
zaproszeni przez panią Mirosławę
Pielech. Amerykanie opowiedzieli
nam o życiu w USA. Mogliśmy z
nimi porozmawiać oraz dopytać o
wszystko, dzięki czemu
przetestowaliśmy swój angielski.
Goście byli bardzo mili i
sympatyczni. Wręczyliśmy im
pamiątkowe upominki , związane z
Lubniewicami oraz kartkę z
własnoręcznymi podpisami
wszystkich uczestniczących w tej
lekcji angielskiego. 

   Tego samego
dnia odbył się
apel z okazji
narodowego
święta 3 maja
przygotowany
przez klasy
czwarte na hali
sportowej. Jak
co roku
uczniowie
szkoły
podstawowej
przypomnieli o
tym ważnym
dla Polaków
święcie. Na
uroczystości nie
zabrakło
burmistrza
naszej gminy
pana Tomasza
Jaskuły, który
obecny jest
przy każdej
tego typu
okazji. 

. Autor : Ala Jarzyna
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PASJA I MARZENIA...
AUTORKA - ALEKSANDRA BAMBER

.

MOJA PASJA
Miałam dziewięć lat, gdy przyjechały do nas dwa kucyki. Od pierwszych chwil
zawładnęły moim sercem. Codzienna pielęgnacja, karmienie, spacery sprawiały mi
dużo przyjemności. Spędzałam z nimi każdą wolną chwilę. Wkrótce rozpoczęłam
naukę jazdy konnej na jednym z nich- Lucjanie. To od niego wszystko się zaczęło.
Charakterny i krnąbrny kuc przysparzał dużo problemów podczas nauki, nie
poddawałam się.
Zaczęłam zdobywać nagrody i miejsca na podium. Gdy wręczano mi pierwszy puchar,
byłam pewna, że to dopiero początek mojej przygody z jeździectwem.
Stajnia się powiększała. Stado liczyło coraz więcej koni. Zaczęłam dosiadać Cezara-
szlachetnego konia gorącej krwi. Treningi były coraz trudniejsze, wymagania rosły.
Spotkało mnie wiele niepowodzeń, ciężkich doświadczeń, wylałam dużo łez, ale
kolejne sukcesy rekompensowały ciężką pracę. Słowa uznania z ust sędziów i
znawców jeździectwa dopingowały mnie i sprawiały, że wciągałam się w to
bardziej.Dziś jeżdżę na sportowym koniu trakeńskim. Nasze loty sięgają 140cm, na
moich pułkach stoi blisko trzydzieści pucharów, sporo medali oraz niezliczona ilość
floo. Mogę powiedzieć, że jestem uzależniona od adrenaliny którą zapewnia mi ten
sport.Marzę o tym by się rozwijać, zdobywać kolejne tytuły, jeździć na konkursy
międzynarodowe. Na mój sukces pracuje wiele osób. Wspiera mnie mama, która jeździ
ze mną na wszystkie zawody i opiekuje się końmi, trenerka, która wprowadziła mnie w
tajniki sportu jeździeckiego oraz pan Wojciech Mickunas, trzykrotny olimpijczyk i
znawca.
Wiążę z końmi swoją przyszłość i pomimo tego, że są porażki, to nie zamieniłabym
tego sportu na żaden inny.

Autor : Ola Bamber
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	Zaczęłam zdobywać nagrody i miejsca na podium. Gdy wręczano mi pierwszy puchar, byłam pewna, że to dopiero początek mojej przygody z jeździectwem.
	Stajnia się powiększała. Stado liczyło coraz więcej koni. Zaczęłam dosiadać Cezara- szlachetnego konia gorącej krwi. Treningi były coraz trudniejsze, wymagania rosły. Spotkało mnie wiele niepowodzeń, ciężkich doświadczeń, wylałam dużo łez, ale kolejne sukcesy rekompensowały ciężką pracę. Słowa uznania z ust sędziów i znawców jeździectwa dopingowały mnie i sprawiały, że wciągałam się w to bardziej.Dziś jeżdżę na sportowym koniu trakeńskim. Nasze loty sięgają 140cm, na moich pułkach stoi blisko trzydzieści pucharów, sporo medali oraz niezliczona ilość floo. Mogę powiedzieć, że jestem uzależniona od adrenaliny którą zapewnia mi ten sport.Marzę o tym by się rozwijać, zdobywać kolejne tytuły, jeździć na konkursy międzynarodowe. Na mój sukces pracuje wiele osób. Wspiera mnie mama, która jeździ ze mną na wszystkie zawody i opiekuje się końmi, trenerka, która wprowadziła mnie w tajniki sportu jeździeckiego oraz pan Wojciech Mickunas, trzykrotny olimpijczyk i znawca.
	Wiążę z końmi swoją przyszłość i pomimo tego, że są porażki, to nie zamieniłabym tego sportu na żaden inny.



