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Sofia: Jak Pan reaguje na określenie, że jest Pan Jakubem Błaszczykowskim polskiej prognozy pogody?
Bartek Jędrzejak: Jest to dla mnie bardzo miłe. Kuba wie, że jesteśmy do siebie podobni. Co prawda nigdy
nie mieliśmy okazji osobiście się poznać, ale wiemy o sobie. To jest dla mnie bardzo miłe. Zdarzają się
sytuacje, że zaczepiają mnie ludzie na ulicy, którzy proszą, żebym się podpisał, robią sobie zdjęcia, wołają do
mnie „cześć Kuba”. Jakiś czas temu miałem na lotnisku taką sytuację, gdzie było lato, ja byłem w okularach
słonecznych, miałem na uszach słuchawki, bo oglądałam sobie jakiś film w Internecie na telefonie i podchodzi
do mnie starszy pan, który mówi tak: ”Proszę pana, ja jestem w panu zakochany, ale moja żona i moja córka
pana uwielbiają i kochają jeszcze bardziej. Tam stoi żona. Czy żona może zrobić sobie z Panem zdjęcie?”.
Zgodziłem się. Zrobiliśmy sobie zdjęcie, po czym kobieta mówi: ”Wiem Pan co, ja muszę coś Panu powiedzieć.
Jestem starszą panią, już seniorką, ale oglądam każdy mecz reprezentacji”. Trochę się zdziwiłem, ale
wiedziałem już o co chodzi. Kobieta chciała, abym jej się podpisał. Nie chcąc zrobić jej przykrość, podpisałem
się „Kuba Błaszczykowski”, ale Kuba o tym wie.(śmiech).
Natalia: Jakie były Pana dziecięce marzenia?
Bartek Jędrzejak: Chciałem być strażakiem, policjantem. Bardzo chciałem być lekarzem. Jako dziecko dość
dużo chorowałem i dostawałem dużo zastrzyków. I pamiętam, że jak przyjeżdżał do mnie lekarz, to jak byłem
grzeczny i nie płakałem, to mi zostawiał w domu igłę, strzykawkę, żebym mógł się bawić w lekarza. Wszystkie
misie pachniały wtedy apteką. A potem rzeczywiście zaczęła mi się marzyć praca w telewizji. Nauczyłem się
jednego, że jak cię wyrzucają drzwiami, to trzeba wchodzić oknem i wtedy marzenia się spełniają.

      Wywiad z BARTKIEM JĘDRZEJAKIEM - znanym 
i lubianym prezenterem pogody w "Dzień dobry TVN"
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Sofia: Podobno jest Pan nie tylko prezenterem, ale także pisarzem.
Bartek Jędrzejak: Pisarzem, to trochę za mocno powiedziane. Napisałem dwie książki. Jedną napisałem dla
mężczyzn z brodami. Napisałem książkę „Męska sprawa”, żeby powiedzieć im jak dbać o brodę, co robić żeby
broda była ładna i tak dalej. To dlatego, że ja sam mam brodę. A drugą książkę, jaką napisałem, to taki cykl
książek „Pogoda dla puchaczy”. Jest to książka dla dzieci, która opowiada o rodzinie puchaczy.
Natalia: Jakie ma Pan plany zawodowe?
Bartek Jędrzejak: Chciałbym mieć takie plany, by mieć trochę wolnego i urlop, bo dużo pracuję. Oprócz pracy
w telewizji wykładam na uczelni. Uczę studentów dziennikarstwa. Oprócz tego prowadzę dużo różnego rodzaju
imprez. Ale mam marzenie, że kiedyś jakaś firma zaproponuje mi ogromną kampanię reklamową, zarobię
bardzo dużo pieniędzy. Połową pieniędzy podzielę się z najbardziej potrzebującymi, a drugą połowę wydam na
zakup małej wysepki na oceanie..
Sofia: Czy uważa się Pan za słynną osobę, celebrytę w świecie mediów?
Bartek Jędrzejak: Bardzo nie lubię stwierdzenia „celebryta”. Natomiast żeby cię ludzie lubili, to musisz mieć
osobowość. Na tę osobowość pracuje się latami. Chodzi o to, że jak występujesz w telewizji, to trochę tak
jakbyś gościł u kogoś w domu. Celebrytą się bywa. Dziś jesteś a następnego dnia pojawia się następny
celebryta i o tobie się już nie mówi.
Natalia: W 2018 roku otrzymał Pan za swoją pracę nagrodę w plebiscycie „Telekamery”. Dlaczego został Pan
prezenterem pogody?
Bartek Jędrzejak: Zupełny przypadek. W ogóle nie planowałem zostać prezenterem pogody, ponieważ jestem
dziennikarzem programów informacyjnych. Kiedyś przyszedł dyrektor i powiedział, że będę robił pogodę i tak to
się stało.
Sofia: Co trzeba zrobić, by dostać się do TVN?
Bartek Jędrzejak: Dla mnie to też był przypadek. Też tego nie planowałem. Po prostu tak się złożyło, że
skończyłem pracę w telewizji polskiej. Przyjechałem do Warszawy i zupełnie przypadkowo czternaście lat temu,
poznałem pierwszego producenta „Dzień dobry TVN”, Remika Maścianicę, który jak usłyszał moją historię, to
powiedział: „Słuchaj, będzie w TVN nowy program, przyjdź, będziemy razem pracować”.
Natalia: Zielona Góra, to miasto, z którego Pan pochodzi. Jak Pan wspomina ten region, który sąsiaduje z
naszym Dolnym Śląskiem?
Bartek Jędrzejak: Bardzo lubię Zieloną Górę. Bardzo lubię Dolny Śląsk. Lubię Wrocław. Znam te regiony.
Ziemia Lubuska jest pięknym regionem, bardzo zielonym, nazywana „Zachodnimi, Mazurami”, bo tam jest
bardzo dużo jezior. Do Zielonej Góry zawsze przyjeżdżam z dużym sentymentem. Nigdy nie będę
warszawiakiem. Jak jeżdżę do Zielonej Góry, odwiedzam swoich rodziców, swojego brata i bratową, bratanice,
to w Zielonej Górze zaraz robię się głodny, chce mi się spać, odpoczywam i bardzo dobrze spędzam czas.
Część wakacji spędzę z rodziną, bo najważniejsza jest rodzina. Na samym końcu okazuje się, że nieważna jest
ta praca, ta popularność, ale rodzina. Jak jesteś chory, to ci, którzy robią sobie z tobą zdjęcia kubka herbaty ci
do łóżka nie przyniosą, a rodzina jednak tak. Więc o rodzinę trzeba dbać. 
Sofia: Niezapomniane wydarzenie w Pana życiu, to... ?
Bartek Jędrzejak: O, takich wydarzeń było kilka. To osobiste spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Jako
młody chłopak tańczyłem w Lubuskim Zespole Pieśni i Tańca w Zielonej Górze. Przetańczyłem w tym zespole
piętnaście lat. Byliśmy w trasie koncertowej po Włoszech. Jechaliśmy na Sycylię. We Włoszech zatrzymaliśmy
się w Rzymie, gdzie daliśmy koncert na Placu Świętego Piotra i przyjął nas papież Jan Paweł II. Miałem okazję
rozmawiać z papieżem, wręczyć mu prezent.
Natalia: Jaki jest Pan prywatnie, a jaki w telewizji?
Bartek Jędrzejak: Zupełnie taki sam. Bardzo cenię ludzi, którzy są tacy sami w telewizji, jak w życiu.
Najgorsze, co można zrobić, to można coś udawać. Widzowie, którzy siedzą przed telewizorem dokładnie
wiedzą kiedy my coś udajemy. Dorota Wellman, Marcin Prokop, którzy są moimi przyjaciółmi – oni są tacy, jacy
są, nikogo nie udają, Ja też się staram nikogo nie udawać. W domu jestem tylko inaczej ubrany. W domu wolę
chodzić w dresie. Tu muszę być ładnie ubrany, mieć wypudrowaną buzię.
Sofia, Natalia: Dziękujemy.
Bartek Jędrzejak: Bardzo proszę. A gdzie to będzie dziewczyny?
Sofia: W gazetce szkolnej. Gdybyśmy jeszcze kiedyś Pana spotkali, to...
Bartek Jędrzejak: To wyślijcie gazetkę. Ekstra.

Z Bartkiem Jędrzejakiem rozmawiały Sofia Radko i Natalia Gierczuk
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BohaterON 
list lub kartka do Powstańca

Dzień Kropki
Nathan Wołowski-Witkowicz 

Z okazji 75. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego
uczniowie naszej szkoły biorą
udział w ogólnopolskim projekcie
edukacyjnym BohaterON. Zarówno
z młodszymi, jak i starszymi
uczniami zastanawialiśmy się nad
tym, jakie cechy ma bohater,
poznawaliśmy historię Powstania,
własnoręcznie robiliśmy pieczątki z
symbolem Polski Walczącej,
dyskutowaliśmy o roli i zadaniach
dzieci podczas walki. Na koniec
wysłaliśmy kartki i listy do
prawdziwych, żyjących jeszcze
bohaterów. Rola dzieci w Powstaniu

Żyjący bohaterzy

Symbol Polski Walczącej

Dzień kropki
obył się u nas w
sobotę 12
października,
czyli trochę
później niż
zazwyczaj. Z tej
okazji
spotkaliśmy się
w szkole, aby
wziąć udział w
zabawie w stylu
„eduroom”.
Zadania, które
mieliśmy do
wykonania, to
przede
wszystkich
zagadki i
łamigłówki
matematyczne.
Nie były one
zbyt

łatwe. Najlepiej
poszło nam z
tabliczką
mnożenia.
Udział brali
rodzice i
uczniowie klasy
5. Dorośli i
dzieci „walczyli”
w odrębnych
grupach. Warto
było
uczestniczyć w
zabawie,
ponieważ na
koniec naszej
gry były
nagrody.

Słodka nagroda Rodzice też walczyli

Zadania nie były łatwe Wszystko bez podpowiedzi
Zapraszamy do zakupu gazetki
szkolnej - cena wynosi 1 zł.
Zgromadzone środki przeznaczone
zostaną na cel charytatywny.
Dziękujemy! Następny numer już w
grudniu.

MŁ

MŁ

MŁ

MŁ MŁ

MŁ MŁ
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Nikt nie lubi chorować, chociaż…
plusem chorowania jest to, że gdy źle się czujemy nasi rodzice bardzo nas rozpieszczają i pozwalają
na długie granie na komputerze czy telefonie. Zgadzają się też na inne miłe rzeczy, które każde
dziecko lubi. Minusem chorowania jest natomiast to, że wówczas nie możemy się spotykać z kolegami,
wychodzić na dwór, jeść słodyczy. Problemem podczas choroby są ohydne lekarstwa i domowe
specyfiki. Bez względu na to, czy chorujemy często, czy też nie, każdemu przyda się kilka dobrych,
sprawdzonych porad. Polecam jedną z nich - woda z miodem, którą można przyrządzić zaledwie w
kilka minut. Oto przepis: do ciepłej wody dodaje się miód i gotowe. Zapewniam, codzienne stosowanie
przynosi pożądane efekty.
Karolina Data

                                Przeziębienie - to nie dla nas?!

Jesienna depresja może dopaść każdego. Sprzyjają
jej krótkie, pochmurne dni i spędzanie większości
czasu w pomieszczeniach. Narastające zmęczenie,
lenistwo, to są jej objawy. Specjaliści nazywają ten
stan sezonowy chorobą afektywną. Niezwykle
pomocna może okazać się fototerapia, która staje się
coraz bardziej popularna. Zabieg polega na
naświetleniu ciała lampami o natężeniu zbliżonym do
światła słonecznego. Naświetlenie trwa około 20-30
minut. Zaleca się fototerapię rano lub wieczorem, czyli
wtedy, kiedy czujemy największy brak światła
słonecznego.

Natalia Gierczuk

Co to jest jesienna depresja?

n n
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Rodzeństwo - wady i zalety :)

           Akcja "Dbaj i pamiętaj"

n

Akcja „Dbaj i pamiętaj”, to sprzątanie zaniedbanych i
zasypanych liśćmi grobów na cmentarzu komunalnym
w Lubinie. Zebraliśmy się na parkingu w sobotę, 19
października o godzinie 10.00 i pracowaliśmy do
godziny 13.00. Było tylko trzech chłopców: Nathan,
czyli ja, Mateusz i Karol oraz dwóch chłopców spoza
naszej szkoły: Igor oraz Dawid. Reszta naszej ekipy
sprzątającej, to dziewczyny. Mieliśmy trzech
opiekunów: Pana Bartka z historii, panią Gosię oraz
moją mamę, Sylwię. W nagrodę za zaangażowanie
dostaliśmy certyfikaty oraz ciepłą herbatę. Moja
mama chciała nas zabrać na lody lub inne pyszności,
ale czas na to nie pozwolił. Od pani Ewy dostaliśmy
szóstki za zachowanie.
Nathan Wołowski - Witkowicz

Zdania na temat plusów i minusów posiadania
rodzeństwa są podzielone. Prawdą jest, że 
rodzeństwo bardzo często się kłóci i obwinia
wzajemnie. Także nie dzieli się rzeczami, a nawet na
siebie krzyczy. Nie pomaga sobie w lekcjach i w
różnych trudnych chwilach. Zazdrości sobie różnych
rzeczy, a niekiedy nawet kłóci się o pilota do
telewizora. Oczywiście posiadanie rodzeństwa ma też
swoje zalety. Jedną z nich jest wspólne  spędzanie
wolnego czasu i wspólna zabawa. Dzięki temu
rodzeństwo nigdy się nie nudzi, a swoich tajemnic
nigdy nie zdradza.
Marta Motyl

n
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Ocelot wspaniały 
jak zawsze

n

n

Dlaczego warto się
uczyć?

17 października o godzinie 19.00 byłam w Centrum
Kultury „Muza” w Lubinie na spektaklu teatru Ocelot
pt.: ”Sen nocy letniej”. Ocelot to grupa aktorów-
akrobatów. Były tam różne tańce np. na kole, szarfie,
siatce itp.. Akrobaci robili różne wieże z ludzkich ciał,
gwiazdy i salta. Była też taka scenka, że rzucali aż do
sufitu chłopaka. Wtedy mi serce mocno biło ze
strachu. Bałam się, że on spadnie. Po każdej takiej
akrobacji wszyscy bili brawo. Na szczęście nic się
nikomu nie stało. Bo przecież to profesjonaliści, którzy
każde takie ćwiczenie wykonują setki razy.
Przedstawienie bardzo mi się podobało i zachęcam
też innych na wybranie się do takiego teatru. Tego
wieczoru nie można było robić zdjęć, dlatego
fotografia, którą prezentuję poniżej pochodzi ze strony
internetowej CK „Muza”. 
Pola  Kruszyńska

Ocelot

Już niedługo w sprzedaży nasz
charytatywny kalendarz! 

n

Uczymy się, ponieważ możemy wówczas zdobyć w
szkole dobre oceny, a w przyszłości będziemy
mądrymi dorosłymi. Możemy też się uczyć dla własnej
przyjemności. Fajnie jest dowiedzieć się różnych
ciekawych rzeczy np. z przyrody czy historii. Możemy
się uczyć z różnych źródeł: ze stron internetowych, z
książek i podręczników, a także ze  słowników.
Robimy też chętnie różne eksperymenty naukowe.
Możemy też uczyć się od siebie nawzajem i
przekazywać wiedzę komuś innemu. Zdobywając
wiedzę możemy się też przy okazji bawić. Strony,
które polecam do nauki przez zabawę to np.
matlandia czy insta ling.
Oliwia Wróblewska

n

n

n
CK "Muza"

n

n
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