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DZIADKOWIE I WNUKI

Moja babcia jest
bogata,
ponieważ daje
mi 50 zł na
czekoladę. 
Iga, kl. 6

Moja babcia jest rycerzem. Stoi na
straży pacierza.
Dominika, kl. 6

Moja babcia jest
Mikołajem. Daje
mi prezenty,
gdy do niej
przyjadę.
Bartosz, kl. 6

Moja babcia jest
karmnikiem.
Dokarmia mnie
jak niektórzy
dokarmiają
ptaki.
Zuzia, kl. 7

Moja babcia lubi
sport i gdy tylko
może, jeździ na
nartach lub
rowerze.
Dziadziuś
uwielbia
oglądać sport.
Julia, kl. 7

Jedni fantazjowali, inni prawdę
pisali, jeszcze inni rysunek zrobili.
Poczytajcie, uśmiechnijcie się i
zastanówcie...
Z dużej ilości pomysłów
najciekawsze (naszym zdaniem)
wybrali

Kacper, Maciek, Szymon

Współcześni dziadkowie są
coraz młodsi. 
Pracują, korzystają z życia,
ubierają się jak ich dzieci, mają
nowoczesny sprzęt, korzystają
ze smartfona i komputera, uczą
się nie tylko języków obcych,
serfują w internecie, robią e-
zakupy, są na facebooku, ćwiczą
na siłowni.

O babciach i dziadkach z okazji ich święta piszemy co roku. Były oczywiście życzenia,
wywiady, zdjęcia, rysunki, wierszyki od ukochanych wnuków.
Była też historia tego - jakże wspaniałego święta. 
Dlatego w tym roku - trochę inaczej, czyli pół żartem, pół serio. Bo to radosne święto. 

Bo dziadkowie są:
pocieszycielami, powiernikami,
cierpliwymi opiekunami

Bo dziadkowie:
przytulą, kupią coś na pocieszenie,
zabiorą na wakacje i ferie,
dotrzymają tajemnicę 

więcej: str. 3

WSPÓŁCZEŚNI DZIADKOWIE
Poprosiliśmy uczniów z kilku klas, by na wesoło opowiedzieli o swoich dziadkach albo coś
wymyślili. Po prostu mieli nieszablonowo dokończyć zdanie: 

Moja babcia/ mój dziadek jest... 

Od lat na
pewno nie

zmieniło się
jedno 

miłość, jaką
dziadkowie

okazują
wnukom 
i wnuki

dziadkom.

Moja babcia jest bankiem. Daje mi
pieniądze, kiedy do niej jadę. Jest
również świetnym sportowcem -
potrafi przebiec 800 metrów w
czasie jednej minuty.
Magdalena, kl. 6

Maja, kl.7

Malwina, kl. 6

Lena, kl. 6



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 200 02/2023 | Strona 3 
www.juniormedia.pl WagnerPress II

DZIADKOWIE I WNUKI

Moja babcia jest gimnastyczką,
ponieważ codziennie rano ćwiczy.
Jest też nauczycielką, bo uczy
mnie wielu rzeczy.   
Natalka, kl. 6

Moja babcia
jest
nowoczesna,
bo ciągle
siedzi na
TikTok'u, a
mój dziadek
ma essę.
Szymon, kl.
4

Moja babcia jest cudowną
kucharką i cukiernikiem. Piecze
świetne ciasta i gotuje dobre
obiady.
Weronika, kl. 7

Moja babcia jest
sportowcem,
codziennie
chodzi do parku
biegać
Alicja, kl. 7

Moja babcia jest
kucharką, bo
piecze ciasta.
Mój dziadek jest
telewizorem,
ogląda
telewizor.
Maria, kl. 4

Moja babcia jest naukowcem,
codziennie rozwiązuje krzyżówki.
Jest również budowniczym, bo
często gra w Minecrafta.
Dawid, kl. 6

Moja babcia jest
mądra, udało
się jej
rozwiązać
krzyżówkę i
moje zadanie z
matematyki.
Filip, 6c

Moja babcia jest stylistką. Ciągle
daje porady modowe, jest również
cukiernikiem - co czwartek robi
naleśniki i przywozi ciasta.
Też uwielbia gry na telefonie, nie
da się jej od nich oderwać.
Milena, kl. 6

Jak mówicie do babci i dziadka? Zebraliśmy trochę przykładów. Macie coś jeszcze -
napiszcie.

seniorka, babuleńka, babinka, babula, babunia, 
dziadunio, tata taty albo mamy, nestor, dziadzia, dziadziuś

Moja babcia spędza całe dnie
na oglądaniu Facebook'a i
TikTok'a oraz na zamawianiu
niepotrzebnych rzeczy z
internetu.
Ola, kl. 6

Moja babcia jest tancerką, cały
czas robi wygibasy i jest bardzo
elastyczna. Mój dziadek jest
złotą rączką - umie wszystko
naprawić.
Magda, kl. 4

Moja babcia jest
zakupoholiczką, ponieważ
codziennie chodzi na zakupy. 
Jest też czarodziejką, gdyż
zawsze wyczaruje coś dobrego.
Daria, kl. 6

Moja babcia jest kucharką,
ponieważ co tydzień gotuje mi
obiad, również jest graczem, bo
gra ze mną w gry planszowe.
Emilka, kl. 6

Kacper, kl.6

Marysia, kl. 4
Alek, kl. 4
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BIEG DLA SANDRY

Po ukończeniu
biegu można
było sobie
wybrać medal i
powiesić go na
swojej szyi.

Pani Dyrektor
z uśmiechem
na twarzy i
medalem na
szyi na tle
naszego
będzińskiego
zamku.

Każdy
kupował
cegiełkę,
dostawał
pakiet
startowy i...
biegał. 

Nasi nauczyciele i ich przyjaciele z
medalami, czyli po biegu wokół
będzińskich bulwarów.

Król Kazimierz
też był
oczywiście.

Szymon (nasz redakcyjny kolega)
z medalem i mamą 
po 6 okrążeniach.

BIEG DLA ZDROWIA
W sobotę 14 stycznia, w pierwszy dniu naszych ferii, na bulwarach będzińskich był bieg dla
Sandry. 

Udział w nim wzięło 409 osób - dzieci i dorosłych. 
Byli biegacze, spacerowicze i miłośnicy nordic walking.
Organizatorem biegu dla Sandry było Miasto Będzin i Powiat Będziński. 

Kacper, Maciek

Oczywiście my też w nim wzięliśmy
udział. 
My, czyli uczniowie, dyrekcja,
nauczyciele, rodzice oraz
przyjaciele. 

Co potwierdzają zdjęcia.

O akcjach naszej szkoły dla Sandry, którą czeka bardzo poważna i droga operacja,
pisaliśmy w 197 numerze naszej gazetki. Tam też wspomnieliśmy, że to nie koniec, bo 14
stycznia był jeszcze bieg dla Sandry.

Trasa biegu to tylko kilometr –
wzdłuż Czarnej Przemszy – po jej
lewym i prawym brzegu. Od mostu
do mostu. I każdy pokonywał ją, ile
razy chciał. 
A pogoda w tę sobotę styczniową
była super.

Wiecie, ile
udało się
zebrać

pieniążków? 

10 929, 30 zł

Trzymamy
kciuki za
Sandrę
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URODZINY KUBUSIA PUCHATKA

Pierwsze
polskie wydanie
z 1938. 

Czyż to nie
piękne i
wzruszające
słowa?

Zuzia Zębala

Według mnie to najfajniejszy cytat z Kubusia
Puchatka (w sumie to dialog, ale nie czepiajmy się):
– A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał
Krzyś, ściskając Misiową łapkę – Co wtedy?
– Nic wielkiego. – zapewnił go Puchatek.
– Posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam. Kiedy się
kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika.

Kubuś Puchatek w oryginale został nazwany Winnie The Pooh. Taką maskotkę dostał syn Milne'ego,
Christopher Robin. Miś początkowo nazywał się Pan Edward Niedźwiedź (Mr Edward Bear). 
Jednak po wizycie w zoo, gdzie mały Christopher zobaczył niedźwiedzicę Winnipeg, chłopiec zdecydował
zmienić imię na Winnie.

Jeśli zastanawiasz się, jak
wyglądały pierwowzory bohaterów
książek Milne'a, to możesz je
zobaczyć w New York Public
Library. Brakującą zabawką jest
Maleństwo, które Christopher
zgubił jeszcze w latach 30. XX
wieku. Wśród zabawek nie
zobaczymy Sowy i Królika, bowiem
te postacie zostały stworzone
przez ilustratora książek, Ernesta
Sheparda w celu urozmaicenia
listy bohaterów. 

Zuzia Zębala

Autorką pierwszego i najbardziej
znanego polskiego przekładu
książki A. A. Milne'a jest Irena
Tuwim, siostra Juliana Tuwima. To
o n a wymyśliła, by oryginalny
Winnie The Pooh w Polsce
nazywany był Kubusiem
Puchatkiem. 

Prawie każdy z nas zna Kubusia Puchatka, ale kto wie, że właśnie 18 stycznia obchodzimy
dzień tej kultowej postaci. Dlaczego? Bo właśnie 18 stycznia urodził się twórca Kubusia
Puchatka - Alan Alexander Milne. Pierwowzorem Kubusia była … niedźwiedzica z
londyńskiego zoo. O tym ciekawskim misiu są również filmy, takie jak „Kubuś i przyjaciele”,
„Nowe przygody Kubusia Puchatka” oraz mój faworyt „Krzysiu gdzie jesteś ?” 

A teraz czas na ciekawostki o Kubusiu Puchatku 

Pamiętacie ubiegłoroczny konkurs dla uczniów klas I - III z okazji Dnia Pluszowego Misia?

Ogłosiliśmy go w 154 numerze. Kubuś Puchatek też był jego bohaterem. A że w tym roku
obchodzi 85 urodziny w naszym kraju, więc Zuzia Zębala postanowiła je uczcić.
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RAZEM - PA3OM
fotoreportaż 5

Idąc wzdłuż 40-metrowych murów
stromą ścieżką w dół, która
prowadziła aż do rzeki, można
podziwiać naprawdę piękne
widoki. 

Ten pomnik stoi
przy parkingu.
Upamiętnia on 
kozackiego
dowódce, który
bronił Chocimia
u boku Polaków
podczas walk w
1621.

Zamek jak zamek - twierdza. 
Są tu narzędzia tortur, stroje,
malarstwo i wystawa historyczna.

Po przejściu przez bramę widać
niewielką cerkiew garnizonową z
XIX w.

Chusty są dla
turystów, którzy
mają krótkie
spodenki.

Wnętrze cerkwi
jest okazałe.
Dużo złota i
ikon.

Co jest najciekawsze w tym mieście? Oczywiście zamek i jego okolica. 
Najbardziej znany jest z dwóch wielkich bitew wojsk Rzeczypospolitej z
Turkami - w 1621 i 1673 r. Chocimska wiktoria pozwoliła Sobieskiemu rok
później wygrać elekcję i zasiąść na tronie Polski.

Filip

CHOCIM Хотин
Historia tego warownego grodu sięga czasów średniowiecza. 

I jak wszystkie nasze reportaże również Chocim związany jest z Polską.

W numerze 197 poznaliśmy Kamieniec Podolski. Półtorej godziny od niego jest miasto,
które również zapisało się w historii Polski.   

Poznajmy Chocim. 
Zdjęcia też są z lata 2012 r. z prywatnego albumu A. Samsonowicz.
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