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Wydanie specjalne
06/20

Ostatni numer "Widziadełka"
przed wakacjami! Co będziemy
robić, kiedy nie będzie lekcji?

Weronika
proponuje
wycieczki
rowerowe!
Bardzo dobry
pomysł! Ładne,
bezpieczne
okolice, dobre
towarzystwo 
i jest świetnie!
Polecamy!

W ogródku

. .

.

Ola już zaczęła
prace w ogródku!
Kto ma taką
możliwość, na
pewno również
będzie z niej
korzystał. Jest to
pomysł na to, jak
połączyć przyjemne
z pożytecznym.
Praca na świeżym
powietrzu relaksuje,
a dzięki niej
możemy mieć
ładny ogródek,
własne owoce i
warzywa, ozdobne
rośliny, na które
przyjemnie
popatrzeć, kiedy już
usiądziemy, by
odpocząć w
naszym zadbanym
ogródku!

Wakacje są zawsze
wspaniałe! Nie ma
znaczenia, czy
spędzimy je gdzieś
na rajskiej wyspie
pod palmami, czy
może we własnym
ogródku, czy w
domu, wybierając
się na wycieczki
rowerem po
najbliższej okolicy,
albo czytając
książki. Redakcja
gazetki
"Widziadełko"
życzy wszystkim
Czytelnikom
udanych wakacji! 
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Ola

. .
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Latem korzystamy ze słońca i pięknej pogody! Gdyby jednak
padało, korzystajcie z własnej wyobraźni! Też może być ciekawie!
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P.R. Piotr Radomski
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Piotrek Radomski poleca do czytania Opowieści z Narnii autorstwa C.S. Lewisa. Zilustrował dla Was pierwszy
tom pod tytułem "Lew, Czarownica i stara szafa". Możecie także obejrzeć ekranizację tej książki w reżyserii
Andrew Adamsa. My również gorąco polecamy!

Klaudia proponuje czytanie komiksów. Poniżej wykonana przez nią ilustracja do książki "Kajko i Kokosz.
Szkoła latania" z kultowej serii komiksów Janusz Christy o dzielnych wojach Mirmiła oraz ich potyczkach ze
Zbójcerzami. Na pewno też ich polubicie!

P.R.

K.P.
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A za drzwiami starej szafy...

Piotrek Misiak również przeczytał książkę o rodzeństwie, które
odnalazło tajemniczą krainę Narnię za drzwiami starej szafy. Przed
Wami dwie ilustracje, po obu stronach skrzypiących drzwi...

Piotrek Misiak
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- Kubo, 
wiem, że 
zajmujesz się
hodowlą kur.
Jak to się
zaczęło?
-To zaczęło się
od mojej
babci. Babcia 
hodowała
kury.
Zauważyłem ,
że ma stale
jajka i parę
groszy  z ich
sprzedaży.
-Jak
przygotowywałeś
się do
hodowli?
-W 2014 r.
zacząłem
porządkować
koło stodoły.
Postawiłem
tam kurnik.
Ogrodziłem
siatką i
zakupiłem 38
kur.  Miałem
codziennie 20
jajek. To był
początek
hodowli.
Później

dokupiłem  30
kur.
- Czy
pamiętasz
swoje
pierwsze
kury? Jak
wyglądały?
- Były różnego
koloru.
- Czy była
jakaś
szczególna?
- Kogut. Był
niebezpieczny.
- Co z tym
zrobiłeś?
- Był sobie,
trzeba było
uważać.
Jakieś dwa
lata.
-Czy  twoje
kury
przeznaczane
były na
obiad?
- U nas w 
ogóle kur się
nie zabija.
Kura wykonuje
ciężką pracę,
zbiera wapno, 
zjada żwir,
robaczki

z olszyny,
grzebie na
placu
tartacznym, no
i znosi jajka.
-Czy masz
kurczaki?
- Kury u mnie
nie wysiadują
jaj, bo jest
niebezpiecznie.
Lis chodzi,
wuja psy i
ciągnikiem
można by je
rozjechać. 
-Jak wygląda
obrządek?
- 5.30 budzę
się, idę
zapalam
światło i kury
jedzą jedzenie,
które im
wieczorem
stawiam.
Po lekcjach
przebieram się
, idę do kur i
rzucam im
pekinkę,
żwirek, jajka
zbieram,
jedzenie daję,
wodę
zmieniam.

-Czy dużo
wysiłku
wymaga
chodzenie
koło kur?
- Jak ktoś lubi
chodzić po
świeżym
powietrzu,  to
polecam.
-Czy  ta
hodowla 
sprawia ci
przyjemność?
- Można
popatrzeć  jak
kura idzie do
kurnika,
grzebie w
liściach.
-Czy masz
jakąś
ulubioną
kurę?
_ Mam
ulubionego
koguta i 4
perliczki.
- Czy kiedyś
kury
chorowały?
- Nie , nigdy.
Gmina
przeprowadziła 

badania. 
Sprawdzali
kurę- oglądali
jej dziób,
skrzydła.
- Czy ktoś ci
pomaga przy
kurach?
- Tata, mama,
siostra,
czasem wujek.
- Czy dużo
czasu
zajmują kury?
- Około 3
godzin
dziennie.
Wodę trzeba 
przynieść, dwa
worki
pszenżyta,
wsypać do
beczek, 
posprzątać i
pościelić
kurnik.
- Czy kury  na
ciebie
reagują?
- Chodzą za
mną  i czekają 
aż im nasypię 
ziarna.
Czasem biorę
je pod pachę. 

Nie boją się
mnie.  Stoją
spokojnie i
mogę je wziąć
na ręce.
Kura nie może
być
zestresowana.
Nie można jej 
rzucać, bo
można jej
uszkodzić coś
w środku.
- Jak często
kury niosą
jajka?
- Co drugi
dzień.
- Na  co
przeznaczasz
pieniądze z
jajek?
- Na kupno
śruty, zbieram
na maszynę 
do produkcji
peletu.
-Jakie masz
plany na
przyszłość?
- Produkować
pelet i
zatrudnić
siostrę do
pomocy.

- Czy warto
pracować i

Wywiad z hodowcą kur, Kubą
Żakowskim z naszej szkoły 

Rozmowę przeprowadził Kuba Szewczyk. Tak to się
zaczęło. A dalej potoczyło się w ten sposób, że mamy
już w szkole dwóch zapalonych hodowców kur.
Wywiad okazał się tak inspirujący dla prowadzącego,
że wkrótce po nim u drugiego Kuby pojawił się kurnik i
34 kurczaki! To naprawdę wspaniałe! Na następnej
stronie możecie przeczytać wywiad ze świeżo
upieczonym hodowcą kur z naszej szkoły!
Dziękując za wywiad, Kuba Szewczyk życzył swojemu
rozmówcy sukcesów w hodowli, na co ten
odpowiedział:
-Dziękuję. Postaram się, żeby były. 
Teraz obaj dzielnie się o to starają. Trzymamy kciuki!

Karina



www.polskatimes.plPolska Times | Wydanie specjalne 06/2020 | Strona 6 
www.juniormedia.plWidziadełko

.

- Ile czasu 
zajęła
budowa
kurnika?
- Cztery dni
budowaliśmy.
Ciężka praca,
ale
przyjemna. 
Wbijałem
gwoździe,
malowałem.
- Co się
działo  po 
zbudowaniu
kurnika?
- Tata kupił od
pana jajka.
Później 
dziadek włożył
je do
inkubatora i w
maju wykluły
się kurczaki.

34 sztuki, dwa
nie przeżyły.
Jak trochę
podrosły,
przywiozłem je
do siebie.
-  Musiałeś
się nimi
zająć?
- Tak.
Musiałem  się
nimi od razu
zająć. Trzeba
je było  poić i
karmić 
mieszanką  z
pszenicą.
- Teraz są
pewnie już
duże, czy 
znoszą jajka?
- Kurczaki
rosną powoli.
Jajek jeszcze

nie ma, bo są
za małe.
- Czy ktoś
pomaga ci
przy
kurczakach?
- Mama,
czasem tata.
- Ile razy
dziennie je
karmisz?
- Kurczaki
muszą jeść
dwa razy
dziennie.
Wypuszczam
je na trawę.
Muszę 
pilnować, bo
obok sąsiad
ma psy.
- Czy kurczaki
cię 
rozpoznają?

- Kurczaki
mnie znają, 
przychodzą 
do mnie,
niektóre mogę
brać na ręce.
- Czy
hodowla
drobiu  daję
ci
satysfakcję?
- Tak, sprawia
mi
przyjemność.
- Dlaczego?
- Bo można
kury
pogłaskać,
popatrzeć jak
robaki
wydziobują,
nawóz jest na
pole pod
truskawki.

- Czy męczą
cię
obowiązki?
- Trzeba się
zmęczyć, żeby
kurczaki rosły.
- Co daje ci
praca przy 
kurczakach? 
- Cieszę się
,że mam 
zajęcie, że się
nie nudzę.
- Czy w
przyszłości
chciałbyś
kontynuować
hodowlę?
- W przyszłości
też chciałbym
kurczaki
hodować.
Swoją
przyszłość

wiążę z
hodowlą kur. 
Zamierzam
powiększyć
stado  do 60
sztuk.
- Czy
poleciłbyś
innym zajęcie
się hodowlą
drobiu?
- Polecam , bo
kury
uspokajają
nerwy,  dają
przyjemność.
Jestem
zadowolony ,
że mam swoje
kury, swoje
obowiązki jak
dorosły
mężczyzna.

Wywiad z nowym hodowcą kur,
Kubą Szewczykiem

Kuba zainspirowany przeprowadzonym wywiadem
rozpoczął własną hodowlę kur, dzięki której ma
zajęcie oraz będzie miał swoje zarobione pieniądze.
Zamierza je przeznaczyć na jedzenie dla kur, a także
na pomoc ludziom i zwierzętom.
To wspaniałe, że Kuba myśli o innych, chce im
pomagać. Bardzo dziękujemy za  udzielenie wywiadu
i życzymy dalszego rozwoju. 
Cieszymy się też, że nasza gazetka pomaga Wam w
codziennym życiu, że dzięki niej wzajemnie się
inspirujecie do pozytywnego działania.
Obu wywiadom towarzyszą zielone ilustracje Kariny!

Karina
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