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Zespół redakcyjny: 
 

Anna Babula 4c, Krzysztof Bielecki 6a, Kinga Bury 4c, Alek-
sandra Duńska 4b,  Karolina Goździaszek 4c, Hanna Grzy-
wińska 4c, Jakub Jaśkiewicz 4c, Wiktoria Kamecka 4b, 
Cecylia Kapka 4b, Karolina Kazan 4b, Maciej Kowalczyk 4b, 
Maja Obara 4c, Ewa Paszkiewicz 4a, Marta Paszkiewicz 6a, 
Hanna Pużyńska 6a, Michał Rosiński 6a, Aleksandra Seniuk 
4b, Julia Szymańska 4c, Maja Wieczorek 4b, Karolina Woź-
niak 4c. 
                                       

   Opiekun: 
 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć  

i Joanny Dominik  
 

Przygotowali:  Ewa Paszkiewicz kl. 4a, Maja Wieczorek kl. 4b, Maciek Kowalczyk kl. 4b 
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– Mamo, kup mi małpkę. Proszę! 
– A czym ty ją będziesz karmił, 
synku? 
– Kup mi taką z zoo, ich nie 
wolno karmić. 

Ojciec do syna: 
-Jak tam postępy w szkole? 
-W porządku. Kontrakt z 
piątą klasą przedłużony na 
następny rok. 

Na lekcji polskiego: 
– Jasiu, powiedz nam, kiedy 
używamy wielkich liter? 
– Kiedy mamy słaby wzrok! 

Na lekcji języka polskiego nauczy-
ciel pyta: 
– Czym będzie wyraz „chętnie” w 
zdaniu: „Uczniowie chętnie wracają 
do szkoły po wakacjach.”? 
Zgłasza się Jasio: 
– Kłamstwem, proszę pana! 

Po klasówce z matematyki rozmawiają 
dwaj koledzy: 
-Ile zrobiłeś zadań? 
-Ani jednego. 
-Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy 
od siebie. 

- Co wyjdzie ze skrzyżowania jeża 
i węża? 
- Drut kolczasty. 

- Co mówi informatyk po 
ślubie? 
- Pobieranie zakończone. 
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- Jak  nazywają się 
małe sowy, które 
mówią: „TAK”? 
- TAKSÓWKI 

   

 

W NUMERZE m.in.: 
Byliśmy tam… 
Warto zwiedzić 
Kącik pupila  
Kącik łasucha 
Przyroda, ach przyroda! 
Bliżej … nie tylko nauczyciela 
Nasza twórczość i Nasza galeria 
Warto przeczytać 
Wiadomości biblioteczne 
Nasze sukcesy 
A to historia!  
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Zagadka, Ciekawostki i Rebusy 
Krzyżówki, Humor  

 

Rys.  Oliwia Kłokowska kl. 4a Rys. Julia Kłokowska kl. 4a 
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Wiosenne porządki 
Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, 
wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 
lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 
- Zaczynamy wiosenne porządki! 
Skoczył wietrzyk zamaszyście, 
poodkurzał mchy i liście. 
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek 
powymiatał brudny śnieżek. 
Krasnoludki wiadra niosą, 
myją ziemię ranną rosą. 
Chmury, płynąc po błękicie, 
urządzają wielkie mycie, 

 

  Witajcie drodzy czytelnicy!  
Nadeszła oczekiwana wiosna. Przyroda dokoła obudziła się po szarej zimie, wybuchła zielenią i kolo-
rami kwiatów. Dłuższe dni zachęcają do spacerów i zabaw na podwórku. Jeszcze trochę trzeba się 
sprężyć z nauką, popracować, nazbierać dobrych ocen. A myśli coraz częściej uciekają do wakacji… 
Ale zanim wyjedziemy na letnie wędrówki, przeczytajmy kolejny, wiosenny numer szkolnej gazetki. 
Zapraszamy!                                                                                                                      Redakcja                                        

Akademia Młodego Kucharza 
   Niedawno, klasa 6a wybrała się do Akademii Młodego Kucharza. Samo miejsce nie jest specjal-
nie duże, ale wystarczające, żeby bez problemu znaleźć sobie miejsce siedzące. Nie za bardzo 
wiedzieliśmy, czego mamy się spodziewać, ale już po kilku minutach od wejścia dostaliśmy po-
trzebne instrukcje. Na początku, mieliśmy dokładnie umyć ręce, a potem założyć fartuchy. Nasza 
klasa robiła tartę z kremowym serkiem i owocami, ale podkreślam, że nie jest to jedyne pożywie-
nie, jakie można tam własnoręcznie przygotować. Dodatkowo panie, które mówiły nam, jakie 
składniki trzeba ugnieść itp., mówiły do nas z szacunkiem, przez co nikt się za bardzo nie dener-
wował. Kolejnym plusem jest fakt, że osoby, które nie lubiły danego składnika, np. mandarynek, 
nie były zmuszane do dodawania ich. Były zachęcane, ale w żadnym razie nie zmuszane. Jedyny 
minus to fakt, że jedna waga była zepsuta i pokazywała, od momentu włączenia, tą samą jednost-
kę wagi, czyli 13 gramów. Kiedy zgłaszałem tę usterkę, panie, niestety, nic z tym nie zrobiły… Ale 
na sam koniec, kiedy tarty się upiekły i był na nich serek i owoce, każdy mógł zjeść swoją tartę, a 
przedtem, bez żadnych problemów, sfotografować swoje dzieło i wysłać je jakimś znajomym. 
Podsumowując, Akademia Młodego Kucharza nie wymaga bardzo dużych umiejętności, ale na pew-
no zapewnia niezapomniane wrażenia i sprawia, że czujemy się dobrze, bo coś nam się udało. Pole-
cam każdemu, kto chce się sprawdzić w dziedzinie gotowania!                     Michał Rosiński kl. 6a 
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a obłoki miękką szmatką 
polerują słońce gładko. 
Aż się dziwią wszystkie dzieci, 
że tak w niebie ładnie świeci. 
Bocian w górę poszybował, 
tęczę barwnie wymalował. 
A żurawie i skowronki 
posypały kwieciem łąki, 
posypały klomby, grządki 
i skończyły się porządki.  
Jan Brzechwa, wyszukała Marta 
Paszkiewicz kl. 6a 

Ale jaja 
-Gwałtu! Rety!- krzyczy kura- 
Nasz gospodarz dziś zwariował! 
Zamiast jajka zjeść ze smakiem, 
Wszystkie ładnie pomalował. 
 

Po co?- nie wiem. Choć od rana 
Łamię sobie nad tym głowę 
Kaczka na to: pewnie pragnie 
Mieć kurczaki kolorowe. 
Wyszukała Marta Paszkiewicz kl. 6a 

Rys. Emilka Derucka  1e                 

Wiosenne rewolucje, 
że aż trawa faluje. 
Kwiaty się rozwijają, 
Gdy rano słońce wschodzi nad 
plażą. 
Chmury na błękitnym niebie 
Jest ich jak ziaren w chlebie. 
Wiosenne rewolucje są piękne, 
Więc oglądaj ich jak najwięcej. 

Karolina Goździaszek kl. 4c  
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HASŁO: 
 
...……………………………………. ………….. …...  

2) 

1. Kwitną wiosną. 
2. … plecień z przysłowia. 
3. Największa gwiazda w Układzie 
Słonecznym. 
4. Pomalowane jajko. 
5. Kwiaty, które przebijają się 
przez śnieg. 
6. Święto, które jest w marcu lub 
kwietniu. 

Maciek Kowalczyk kl. 4b 1. Bez niej nie ma życia. 
2. Siódmy miesiąc roku. 
3. Gdy świeczka się pali to stapia się z 
niej …. 
4. Trzecia pora roku. 
5. Gruba gałąź drzewa. 
6. Napój, który dodaje energii. 

Wiktoria Kamecka kl. 4b 
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1. Są kolorowe, np. tulipany. 
2. Np. wróble. 
3. Zielone podłużne warzywo. 
4. Większy niż park. 
5. Dzień i  … 
6. Biało czerwony ptak  na „b”. 

Maja Wieczorek kl. 4b 

    1           

   2             

3                 

  4               

  5                 
 6                

1. Skacze, rechocze i jest zielona. 
2. Owad, który ma kolorowe skrzydła. 
3. Pierwsza pora roku. 
4. Kłująca roślina. 
5. Czwarty miesiąc roku. 
6. Skaczące zwierzę domowe. 

Karolina Kazan kl. 4b 
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     ZAGADKA           ZAGADKA             ZAGADKA    
Drodzy Czytelnicy! 
     Proponujemy Wam zagadkę, której rozwiązanie ukaże się w następnym numerze „Ikarka”. 
Pierwsze trzy osoby, które zgłoszą się do redakcji gazetki (biblioteka szkolna) z prawidłową od-
powiedzią, otrzymają bezpłatnie egzemplarz następnego wydania „Ikarka”. Czekamy na Was! 

 Redakcja                                           
Zagadka:  
   Gdy ją obierali, to nad nią płakali.                           

Maja Wieczorek kl. 4b                                                                              

 
     
 Każde dziecko wie, że  MATEMATYKA jest potrzebna do życia codziennego, a gazetka proponu-
je różne ciekawe zadania dla najmłodszych. 
DODAWANIE\ODEJMOWANIE: 

MNOŻENIE\DZIELENIE:    
7x8=              14x2=                11x6=             83x1=                5x5=             9x7=          8x8=       

81:9=             32:8=                48:6=             21:3=               77:7=             28:4=          35:5=                                              

Zadanie: 

Mama Wojtka ma 32 lata, tata jest od niej o 9 lat starszy, a jego siostra jest o 5 lat młodsza od 
niego. Jeśli Wojtek ma 12 lat, to ile lat ma jego tata i siostra? 

   Odp.:…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                       

 

 
 

81+24=    97+135=    22+149=    46+60=    21+120=    43+28=    137+113=        

150-53=    
 

165-28=    139-23=    199-10=    173-9=    145-11=    134-8= 
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Lanzarote (Jedna z wysp Kanaryjskich) 
Czy lubicie ciepło i słońce? Jeśli tak, to Lanzarote jest dla Was 
jednym z najlepszych wyjść. Temperatura w środku zimy (w 
Polsce) wynosi tam od 17 aż do 22 st. C.  
Sama wyspa, jak wszystkie, jest stworzona z lawy. Jako cieka-
wostkę można dodać, że skała wulkaniczna jest rzadko, ale nadal, 
wykorzystywana do tworzenia budowli na Wyspach Kanaryjskich.     

Krajobraz tworzy niepowtarzalne widoki, które najprościej można nazwać "polami lawy". Klimat 
wyspy tworzą również miejscowe białe domki, które sprawiają wrażenie wielkich kamieni. A eg-
zotyczne choroby? Jeśli martwicie się o to, to mogę Was zapewnić, że ze względu na klimat, 
Lanzarote nie posiada np. komarów, które w tej części świata przynoszą malarię.  
Największe osady znajdują się nad morzem. Nawet stolica wyspy, Arrecife, znajduje się nad 
morzem. Na wyspie można nawet spotkać wielbłądy! Kolejną ciekawostką jest to, że prawie każ-
dy tubylec posiada kota. W dużych miastach aż ciśnie się na usta nazwa "Wyspa kotów".  
Lanzarote posiada przepiękne plaże oraz, dla odmiany, świetne zabytki. Jedyny minus to nachal-
ni sprzedawcy. Wybrzeże nie jest kamieniste, dlatego spokojnie można się kąpać praktycznie na 
każdym jego odcinku. Jednak Lanzarote posiada jedną plażę, która szczególnie przypadła mi do 
gustu. Plaża Papagajo znajduje się na południowym wybrzeżu wyspy.  
Ponad 1/3 wyspy obejmuje Narodowy Park Timanfaya. Miałem okazję go zwiedzić i mogę powie-
dzieć, że stamtąd widać cały klimat wyspy. Nie da się ubrać tego w słowa.  
   Podsumowując, Lanzarote jest wyjęte spod chorób egzotycznych. Posiada jeden z najcieplej-
szych klimatów na świecie. Jednak to, co powiedziałem to jedynie ziarenko ogromnej budowli. 
Gorąco polecam miłośnikom zupełnie nowych doświadczeń!      

Michał Rosiński kl. 6a 

Paryż 
   Dziś chciałam się z Wami podzielić wrażeniami z pobytu w Paryżu.  
Paryż to stolica dobrego smaku, sztuki oraz, jak niektórzy mówią, to 
„raj dla zakochanych”. 
Paryż ma wiele pięknych miejsc: Disneyland, Luwr oraz Ogród Luk-
semburski to miejsca, które wzbudzają zachwyt. O innych miej-
scach Wam nie powiem, lecz gdy jesteście ciekawi, radzę Wam tam 
pojechać i zobaczyć je na własne oczy.                                                              Anna Babula kl. 4c 

Bornholm 
   Bornholm to nieduża wyspa na Bałtyku, należąca do Danii. Leży 
niecałe 100 kilometrów od polskiego wybrzeża. Przyciąga ludzi, któ-
rzy lubią zróżnicowaną przyrodę, spokój i piękny krajobraz. 
   Odległość między skrajnymi punktami na wyspie wynosi zaledwie 
40 kilometrów, dlatego wielu turystów jako środek transportu wy-
biera rower. Zimy są tu dużo łagodniejsze, a lata mniej upalne. Spe-

cyficzny mikroklimat sprzyja rozwojowi takich roślin jak figi, które zazwyczaj rosną w cieplej-
szych krajach. Na Bornholmie występują piaszczyste plaże, jak i kamieniste wysokie klify. Na 
wyspie jest wiele lasów, a miasteczka są bardzo malownicze.  
   Z ciekawszych zabytków, których znajdziemy tutaj dużo, można wymienić białe kościoły rotun-
dowe z XI-XII wieku, ruiny zamku Hammershus z XIII wieku oraz dobrze utrzymane wiatraki.  

Wiktoria Kamecka kl. 4b 

Rys. Emilka Derucka  1e                  
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Kot brytyjski krótkowłosy 
   Koty brytyjskie są bardzo spokojne, zrównoważone i przyjacielskie.  
Samica może ważyć od 3 do 5 kg, samce natomiast mogą ważyć od 4 do 8 
kg. Wielkość tego kota jest od średniej do dużego. Może żyć 15-20 lat.  
Kot brytyjski to bardzo stara rasa. Jego pochodzenie sięga czasów impe-
rium rzymskiego. Pochodzi również z Wielkiej Brytanii. 
 Wady kota: nie jest typowym pieszczochem, nie lubi brania na ręce i kocha jeść.  
Zalety: rasa jest zdrowa i odporna, kot bardzo lubi dzieci, może dogadać się z innym kotem, jak i 
psem. Kot brytyjski jest największym kotem krótkowłosym. 

Karolina Kazan kl. 4b 

                       Babeczki waniliowe 
Składniki: 
- 2 szklanki mąki 
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
- 0,5 szklanki cukru 
Sposób wykonania: 

   Suche składniki mieszamy razem w misce. Jajko, olej oraz mleko dodajemy do masy i dokładnie 
mieszamy. Nastawiamy piekarnik na temp. 180 st. Metalową formę do muffinek  wykładamy papie-
rowymi papilotkami. Jeżeli nie mamy papilotek, foremki możemy wysmarować masłem i posypać 
bułką tartą, lub zrobić samodzielnie z kawałków papieru do pieczenia. Do środka można dodać po 
kawałku czekolady tak, aby czekolada nie wystawała. Pieczemy 25 min. W nagrzanym piekarniku. 
Smacznego!                                                                                                 Maja Wieczorek kl. 4b 

- 2 łyżeczki cukru waniliowego 
- 1 jajko 
- 0,5 szklanki oleju 
- 1 szklanka mleka 

Placki bananowe 
Składniki: 
- 1 banan 
- 1 jajko 
- troszkę masła na patelnię 
Sposób przygotowania: 
W misce rozgnieść widelcem banana, potem dodać jajko i całość wymieszać na w miarę jednolitą 
masę. Na koniec usmażyć ciasto na patelni z masełkiem. Jedna porcja ciasta powinna starczyć na 
ok. 3 placki.                                                                                                  Hania Pużyńska kl. 6a 

GRANITA JAGODOWO-IMBIROWA  
Składniki: 
- 2 łyżki startego świeżego imbiru 
- 1/2 szklanki drobnego cukru 
- 40 dag czarnych jagód(jeśli używasz mrożonych - rozmroź je wcześniej) 
- 3/4 szklanki wody (najlepiej mineralnej niegazowanej) 
- 2 łyżeczki świeżo wyciśniętego soku z limonki 
Sposób przygotowania: Zmiksuj imbir z cukrem, dodaj jagody i zmiksuj. 

Przetrzyj przez sitko, wymieszaj z wodą i sokiem limonkowym. Zamrażaj 4 godziny, mieszając co 
20 minut. Podawaj od razu po wyjęciu z zamrażalnika. Możesz zostawić granitę w zamrażalniku na 
dłużej, tylko pamiętaj, aby od czasu do czasu ją zamieszać.                                                
                                                                                                             Karolina Goździaszek kl.4c  
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   2018 rok z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej Rokiem Ireny Sendlerowej, wielkiej przyjaciółki dzieci i młodzieży, orędowniczki praw 
dziecka. W związku z tym w kolejnych numerach naszej gazetki zamieścimy w kąciku historycz-
nym  serię artykułów  związanych z życiem I. Sendlerowej. 
   C.d.     Miała ona [Żegota] pomagać Żydom jak tylko się dało. Dawano im paczki z pieniędzmi, 
jedzeniem i co najważniejsze, załatwiano fałszywe dokumenty dla Żydów. W tej organizacji I. 
Sendlerowa była szefową działu dziecięcego. Ponieważ Niemcy panicznie bali się tyfusu panujące-
go w getcie, pozwalali oni prowadzić Polakom działania sanitarne. Oczywiście, Irena nie przepuściła 
okazji i teraz działania Polaków były o wiele łatwiejsze. Nie tylko przemycano pomoc sanitarną, ale 
różne inne rzeczy, które są niezbędne do życia. Np. w bańkach, w których powinny być leki, Irena 
przemycała mleko dla dzieci. Raz, gdyby nie żelazne nerwy, I. Sendlerowa dość wcześnie skończy-
łaby swoją karierę.  
   Kiedy myślano, że gorzej już być w gettach nie może, na przełomie lat 1941 - 1942, ludzie za-
częli masowo umierać z głodu. Szybko podjęto decyzję o wyciągnięciu z getta, jak najwięcej dzie-
ci. Utrudnieniem byli konfidenci, którzy za informację liczyli na nagrodę od Niemców. Jednak 
Irena wypracowała niezłą ripostę. Zawsze mówiła tak: "Sam jesteś Żydem. Spójrz na swój nos. 
Chodźmy lepiej na komisariat i zobaczymy!" I tacy ludzie błyskawicznie „zapadali się pod ziemię”. 
Należy wspomnieć o potwornych scenach wydarzających się w mieszkaniach. Rodzice nie chcieli 
oddawać swoich dzieci, mimo, że wiedziano o prawdopodobnej śmierci całej rodziny. Takie poże-
gnania były bardzo smutne, bo w większości dzieci widziały po raz ostatni swoich rodziców. 
C.d.n.                                                                                                             Michał Rosiński kl. 6a 

Józef starał się możliwie jak najlepiej przygotować naszą flotę, chociaż pod koniec przygotowań, 
świadomie ją osłabił. Mianowicie, odesłał 3 nasze najlepsze niszczyciele do Anglii. Taki zabieg wy-
daje się dziwny, ale wiedział on najlepiej, jak wygląda sytuacja polskiej marynarki, że jak Niemcy 
tu przybędą, to polska marynarka, szybko „pójdzie na dno”. A w taki sposób, polskie niszczyciele 
przydadzą się jeszcze w długiej wojnie z Niemcami. Ten zabieg nosił nazwę „Plan Pekking”. Plan się 
powiódł. Po ataku na Polskę, Unrug koordynował działania obronne polskiego wybrzeża. Walczył z 
zaciętością, mimo smutnych wieści o tym, jak szybko padają inne części kraju. Powiedział swoim 
żołnierzom o tym, że inni generałowie kapitulują, ale żołnierze wybrzeża wytrzymają do paździer-
nika. Słowa dotrzymał, bo Hel poddał się dopiero 2 października. Po kapitulacji, Józef trafił do 
niemieckiego obozu jenieckiego. Niemcy potrzebowali doświadczonych wojskowych, więc próbowali 
przekonać Józefa, żeby przeszedł na ich stronę. Do kwatery Józefa Unruga przyszedł kuzyn - 
major Unrug. Kiedy major Unrug przywitał się z Józefem po niemiecku, ten chłodno odrzekł mu: „1 
września, zapomniałem, jak się mówi po niemiecku” i nigdy nie rozmawiał w tym języku. Józef prze-
siedział całą wojnę w obozach jenieckich, a kiedy wojna się skończyła, wyjechał do Anglii, bo nie 
wyobrażał sobie służenia w komunistycznej Polsce. Tam dostał stanowisko „szefa wszystkich sze-
fów” w marynarce, ale w 1948 r. zaczęła się demobilizacja Polaków. I tym sposobem Józef trafił 
do cywila. Brytyjczycy, mając na uwadze zasługi Unruga, między innymi „Plan Pekking”, zapropono-
wali mu emeryturę. Jednakże odmówił on przyjęcia emerytury od Brytyjczyków, gdyż chciał pra-
cować. Przeniósł się z żoną do Maroka, gdzie pracował przy konserwacji dwóch mizernych kutrów 
rybackich. Później pracował z innymi Polakami przy wydobyciu manganu, ale dostawał mało pienię-
dzy, więc musiał wziąć drugi etat jako magazynier. Sytuacja się nie polepszała, zwłaszcza, że jego 
żona zachorowała na gruźlicę. Przenieśli się do Francji, gdzie tanio nie było, ale nie chciał brać 
niczyjej jałmużny. Honor mu na to nie pozwalał. Zmarł 28 lutego 1973 roku i został pochowany nie 
tam, gdzie chciał. Prosił on władze PRL – u by po jego śmierci pochowano go wśród jego podko-
mendnych na Gdyńskim cmentarzu. Do dziś Józef Unrug spoczywa na obczyźnie.                                                   
                                                                                                                     Michał Rosiński kl. 6a     
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 Kim był Kapral Wojtek? 
   Wojtek był syryjskim niedźwiedziem brunatnym adoptowanym 
przez żołnierzy 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2 Korpusie 
Polskim dowodzonym przez gen. Władysława Andersa. Niedźwiedź 
brał udział w bitwie o Monte Cassino. W jednostce nadano mu sto-
pień kaprala.   W kwietniu 1942 roku polscy żołnierze maszerując z 
Pahlevi w Iranie do Palestyny za konserwę wołową, tabliczkę czekolady, garść pieniędzy oraz 
szwajcarski nóż oficerski odkupili małego niedźwiadka brunatnego od przygodnie napotkanego 
perskiego chłopca. Niedźwiadek nie umiał jeszcze jeść i żołnierze karmili go zmieszanym z wodą 
skondensowanym mlekiem z butelki po wódce i skręconego ze szmat smoczka. Podobno z tego po-
wodu Wojtkowi na zawsze pozostało upodobanie do napojów z takiej butelki. Nasz miś został ofi-
cjalnie członkiem 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii, z którą to jednostką przeszedł cały szlak 
bojowy: z Iranu przez Irak, Syrię, Palestynę, Egipt do Włoch, a po demobilizacji do Wielkiej Bry-
tanii (nieźle jak na misia). Był bardzo troskliwie wychowywany. Pośród opowieści o Wojtku jest 
również taka, jak to podczas działań pod Monte Cassino kapral Wojtek pomagał pozostałym żołnie-
rzom w noszeniu ciężkich skrzyń z amunicją artyleryjską i nigdy nie zdarzyło mu się żadnej upu-
ścić. Od tamtej pory symbolem 22 Kompanii stał się niedźwiedź z pociskiem w łapach. Po wojnie z 
uwagi na to, że żołnierze już nie mogli opiekować się niedźwiedziem, zapadła decyzja, aby oddać go 
do ogrodu zoologicznego. Wojtek spędził w ogrodzie zoologicznym 16 lat (od 1947 do 1963), żyjąc 
w klatce o powierzchni 10 metrów kwadratowych. Próby socjalizacji go z innymi niedźwiedziami w 
tym ZOO nie przyniosły pozytywnych efektów. Edinburgh Zoo zamieszcza na swoich stronach in-
formację o pobycie u nich Wojtka, ale nie publikuje żadnych jego zdjęć z tego okresu. Fotografia 
Wojtka za kratami została opublikowana w "Przekroju" nr z 15 lutego 1959. Polacy chcieli sprowa-
dzić naszego bohatera do swojego ogrodu zoologicznego, gdzie na pewno miałby lepsze warunki 
życiowe, lecz jego stan psychiczny oraz zdrowie nie pozwoliły na wyprawę Wojtka do Polski. Jak 
mówią świadkowie, którzy widzieli Wojtka niedawno przed śmiercią w 1963 roku, po prostu było za 
późno. Wszyscy przeżywali śmierć tak dzielnego zwierzęcia i próbowali sobie wyobrazić, jakie 
męczarnie go spotkały. Na temat Wojtka powstało wiele opowiadań, książek, a także bardzo wzru-
szających filmów. Nasz niedźwiadek doczekał się także wielu odznaczeń i pamiątek. Jedną z naj-
bardziej rozpoznawalnych jest pomnik Wojtka, który został postawiony w Krakowie z okazji rocz-
nicy Bitwy o Monte Casino wielkości 2,3 m projektu Wojciecha Batki.   
                                                                                                                  Krzysztof Bielecki kl. 6a 

Józef Unrug 
   Józef Unrug urodził się 7 października 1884 r. w rodzinie, która teoretycznie nic wspólnego z 
Polską nie miała, gdyż matka pochodziła z Saksonii, a ojciec Józefa był pruskim generałem, ale uwa-
żał się w 100% za Polaka, a w dodatku, bardzo bronił swego syna, przed germanizacją. Warto wspo-
mnieć o hobby Józefa. Mianowicie uwielbiał czytać książki przygodowe, marzył o wielkich podró-
żach. Unrug zgłosił się do niemieckiej marynarki wojennej. Po skończeniu szkoły, przydzielono go na 
okręt, a później pływał i zwiedzał aż do wybuchu I wojny światowej. Bo wtedy przeniesiono go na 
okręt podwodny niemieckiej marynarki, gdzie zajął stanowisko nawigatora. Kiedy skończyła się woj-
na, Józef złożył dymisję i …”tyle go Niemcy widzieli”. Kiedy przybył do dopiero co kształtującego 
się państwa polskiego, zgłosił się do polskiej marynarki wojennej. Niestety, w tamtym czasie Polska 
nie miała ani jednego okrętu wojennego, ani nawet dostępu do morza. Ale Józef był ambitny. Kiedy 
Polska zyskała dostęp do morza, Unrug kupił, z własnej kieszeni, mały niemiecki parowiec po to, aby 
szkolić przyszłych polskich marynarzy. Bardzo się angażował w rozwój marynarki, co zostało doce-
nione, i po krótkim czasie awansował na szefa sztabu dowództwa wybrzeża morskiego ze stopniem 
kontradmirała. Zbliżał się rok 1939. Latem wszyscy wiedzieli już o niemieckim ataku na Polskę.  
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Czy wiesz, że:  
– Język żyrafy jest koloru czarnego i jest tak długi (ok. 50 cm), że może sobie nim wyczyścić uszy. 
– Karaluch może przeżyć kilka dni bez głowy – ostatecznie zabija go głód. 
– Gdy ślimak straci oko, potrafi na jego miejsce wytworzyć nowe. 
– Małe słonie ssą własną trąbę, tak jak ludzkie dzieci ssą kciuk. To je bardzo uspokaja. 

Ewa Paszkiewicz, 4a 
- Gdzie można zobaczyć diabła? Gorące powietrze tworzy czasem potężny wir nad pustynnym tere-
nem , unosząc piasek i ziemię na wysokość ponad 150 metrów. Powstaje wtedy burza piaskowa na-
zywana piaskowym diabłem.                                                                         Maciej Kowalczyk kl. 4b 
- Pelikan ma dziób wyposażony w wielką elastyczną torbę, która wyławia ryby. Torba ta może po-
mieścić tyle wody, co duże, 13-litrowe wiadro. 

Maja Wieczorek kl. 4b 

Warsztaty z Fundacji Einsteina pt. „Światło” 
   Na zajęciach dowiedzieliśmy się, że […] jak połączymy światło czerwone i zielone wychodzi żół-
te, jak czerwone i niebieskie to fioletowe, a jak niebieskie i zielone to pojawia się błękitne. Kiedy 
zmieszamy te trzy kolory, powstaje biały. Jeżeli przyłożymy czerwony filtr do czerwonego światła 
ono przebija, a jak przyłożymy niebieski, to nic nie widać. […]. Gdy połączymy niebieskie, zielone i 
czerwone światło, skierujemy je na ścianę i w jego promieniu damy jakąś rzecz, to będą trzy cie-
nie o różnych kolorach. W narysowanym obrazku w kolorach niebieskim i czerwonym, po włączeniu 
niebieskiego światła będą widoczne tylko czerwone linie, a po włączeniu czerwonego, tylko rzeczy 
narysowane niebieską kredką. Jest dużo sposobów, żeby zobaczyć tęczę, a jednym z nich jest 
poświecenie białym światłem na płytę CD. Za pomocą ultrafioletowego światła można zobaczyć 
białe i neonowe rzeczy. Na specjalnych znakach drogowych można pisać ultrafioletowym światłem. 

Milena Lewicka kl. 5a 

Warsztaty z Fundacji Einsteina pod tytułem „Światło” 
   22 lutego 2018 r. odbyły się warsztaty pt. „Światło”. Na zajęciach dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych rzeczy, które wywarły na nas ogromne wrażenie. Przekonaliśmy się, że kolory podsta-
wowe są inne w świetle, a inne w malarstwie. W świetle są to – czerwony, niebieski i zielony, a w 
malarstwie – czerwony, niebieski i żółty. Pan wyjaśnił nam, że łączenie barw w świetle i w malar-
stwie także się od siebie różni. Po połączeniu barw podstawowych świetlnych powstaje kolor 
biały, natomiast w malarstwie po połączeniu czerwonego, niebieskiego i żółtego otrzymujemy 
kolor czarny. Jeżeli nałożymy niebieski filtr na niebieskie światło, to ono przenika. Jednak, gdy 
ten sam filtr przyłożymy do światła czerwonego, zatrzymuje się (nie przenika). Tak samo dzieje 
się, jeśli dołożymy czerwony filtr do czerwonego światła, to światło przenika. Przy przyłożeniu 
czerwonego filtra do niebieskiego światła zostaje ono zablokowane i nie przedostanie się przez 
nie. Zobaczyliśmy, jak bardzo efektywne są obrazki w dwóch kolorach, np. niebieskim i czerwo-
nym. Po rzuceniu czerwonego światła na obrazek, będą widoczne tylko rzeczy narysowane niebie-
ską kredką. Natomiast światło w kolorze niebieskim uwidoczni tylko czerwone elementy. 
   Dowiedzieliśmy się również, jak działa światło ultrafioletowe. Podświetlane były banknoty, 
dokumenty, nasze ubrania. Obrazek narysowany neonowymi flamastrami np. zakreślaczami, pod 
wpływem ultrafioletowego światła wyglądał, jakby był odblaskowy. Ciekawostką było pozostawie-
nie w ciemności krótkotrwałych śladów ultrafioletowego światła. Uważam, że to były bardzo cie-
kawe zajęcia, na których mogliśmy dowiedzieć się wielu fascynujących rzeczy. 

Amelia Walczyk kl. 5a 
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Wywiad z  Panią Ewą Rakoczy 
-Dzień dobry!  
- Dzień dobry! 
-Mamy do Pani kilka pytań.  
-Zaczynajmy! 
-Jak długo pracuje pani w zawodzie nauczyciela? 
-W zawodzie nauczyciela pracuje już prawie 20 lat. 
-W ilu szkołach pani pracowała?  
-Wcześniej pracowałam w liceum i gimnazjum. 
-Dlaczego wybrała Pani naszą szkołę? 
-Słyszałam o naszej szkole wiele dobrego, oraz przyciągnęła mnie panująca tu miła atmosfera mię-
dzy uczniami i nauczycielami. 
-Co jest pani motywacją? 
-Praca z młodzieżą, otwartość, radość, bezpretensjonalność oraz pęd do poznawania przeszłości, z 
zachowaniem wszystkich wartości, które świadczą o naszym człowieczeństwie. 
- Jak lubi Pani spędzać czas odpoczynku? 
- Lubię czytać, pływać i jeździć na rowerze. 
-Ma Pani zwierzaka? 
-Mam psa o imieniu Dosia. 
-Dziękujmy bardzo! 
-Także bardzo dziękuję.                                                 Krzysztof Bielecki i Michał Rosiński kl. 6a 

Wywiad z  Panią Magdaleną Dudziak 
- Dzień dobry, czy możemy przeprowadzić z Panią wywiad? 
- Tak. 
- Czy pracowała Pani jeszcze w innej szkole? 
- Tak, w gimnazjum. 
- Ile lat pracuje Pani w tej szkole? 
- Pierwszy rok. 
- Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 
- Lubię jeździć na rowerze i oglądać filmy. 
- Czy lubi Pani czytać książki, a jeśli tak, to jakie? 
- Bardzo lubię czytać książki sensacyjne. 
- Gdzie wyjeżdża Pani na wakacje? 
- Nad polskie morze. 
- Dziękujemy za rozmowę, do widzenia. 
- Do widzenia.                               Wywiad przeprowadziły: Maja Wieczorek i Cecylia Kapka kl. 4b 

Maszynka do konfetti 
Co jest potrzebne? 
- 1 rolka po papierze toaletowym 
- 1 balonik 
- kartka papieru kolorowego 
- ozdoby 
 

Jak to zrobić? 
- zawiąż supełek na końcu balonika 
- odetnij nożyczkami górę balonika 
- na rolkę naciągnij balonik 
- przyklej papier wokół rolki 
- ozdób według uznania                           Hania Pużyńska kl. 6a 
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Dzień Św. Patryka 
   16 marca w naszej szkole świętowaliśmy dzień św. Patryka. Uczniowie byli przebrani na zielono, 
ale niektórzy nie mieli nic zielonego (w tym ja), więc byli ubrani normalnie. W holu za odpowiedź 
na pytanie można było dostać kupon i wymienić na ciasto. Bardzo podobał mi się ten dzień, ponie-
waż można było sobie potańczyć po irlandzku lub spróbować nowych smaków. 

Hania Pużyńska kl. 6a 

Zwycięzcy XXII Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Anglo i Niemieckojęzycznej 
Przedstawiamy zwycięzców: 
KATEGORIA  -  JĘZYK ANGIELSKI, KLASY 1-3  
1 miejsce -  Olaf Bereźnicki 3a, 2 miejsce – Filip Brzeziński 1d, 3 miejsce -  Martyna Lesik 3a  
KATEGORIA  -  JĘZYK ANGIELSKI, KLASY 4-6 
1 miejsce -    Hanna Siudzińska 4g, 2 miejsce -  Emilia Bugiel 5d, 3 miejsce -   Emilia Rotko 4a  
KATEGORIA  -  JĘZYK NIEMIECKI, KLASY 1-3 
1 miejsce – Alicja Polus 3a, 2 miejsce – Mateusz Myśliwiec 2a, 3 miejsce – Amelia Pogodzik  i Sofia 
Gontar  2a  
KATEGORIA  -  JĘZYK NIEMIECKI, KLASY 4-6 
1 miejsce -  Gabriela Rotko 4a, 2 miejsce – Marta Paszkiewicz 6a, 3 miejsce – Emilia Rotko 4a 

MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM 
Aktorzy English Drama Club pod kierunkiem p.Anny Dzierżanowskiej -Słowik po raz drugi stanęli 
na podium w Międzyszkolnym Przeglądzie Małych Form Teatralnych, zajmując pierwsze miejsce.  

Sukcesy naszych uczniów w konkursie English Ace 
W kategorii klas czwartych: 
Julia Kłokowska 4a zajęła I miejsce w województwie, Aleksander Howley 4a zajął II miejsce w 
województwie, Hubert Szymański 4c zajął IV miejsce województwie. 
W kategorii klas piątych: Aleksandra Śliwka 5a zajęła V miejsce w województwie. 
W kategorii klas szóstych: Filip Jadwiszczak z klasy 6c zajął III miejsce. 

LAUREACI KONKURSU ENGLISH MASTER 2018 
uczniowie naszej szkoły - Filip Jadwiszczak 6c i Hubert Paździor 6a zdobyli tytuł laureata kon-
kursu z języka angielskiego English Master.   

Konkurs Recytatorski 
W Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim wyłoniono trzech laureatów, którzy będą brali udział w 
następnym etapie - Konkursie Powiatowym. Wśród reprezentantów są  uczniowie z naszej szko-
ły:  Hanna Siudzińska z kl. 4g oraz Filip Łazarewicz z kl. 5d.     

Martyna Mazurek laureatką w konkursie „Bądźmy EKO dla Wrocławia” 
II miejsce w konkursie zajęła Martynka Mazurek z klasy 4a.  

Konkurs "Czerwone krzesło" 
laureatami konkursu czytelniczego ZNAM i CZYTAM „Czerwone krzesło" zostali: 
I miejsce: Emilia Spik kl.3c, II miejsce: Klaudia Rejek kl. 5b, III miejsce: Hania Pużyńska kl. 6a   
i Hania Siudzińska kl. 4g 
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Wywiad z Autorką ... 

   Dnia 23 kwietnia corocznie obchodzimy Świa-
towy Dzień Książki i Praw Autorskich. Nasza 
szkolna biblioteka przygotowała program obcho-
dów tego święta, który realizowała w dniach 23-
24 kwietnia 2018 r. Główne imprezy odbywały się 
w naszej bibliotece, ale cała szkoła była udekoro-
wana plakatami informującymi o tym wydarzeniu. 

W czasie przerw uczniowie wzięli udział w akcji „Wymień się książką - Książka za książkę”. W 
wydzielonym miejscu biblioteki ustawione było pudło z książkami, które uczniowie już przeczytali 
i chcieli je wymienić na inne, przyniesione przez drugich uczniów. Radość uczniów z wymienionych 
książek była przeogromna. Drugim dużym wydarzeniem była akcja  „Bookcrossing - Uwolnij 
książkę i weź ją ze sobą!”. Część dzieci przyniosła do biblioteki swo-
je przeczytane książki i podzieliła się nimi z kolegami. Każdy mógł 
wziąć książki, które wydzielone były w specjalnych pudłach. Dzieci 
wciąż dopytywały, czy te książki mogą wziąć za darmo :).Kolejnymi 
atrakcjami obchodów Święta Książki były konkursy czytelnicze. W 
poniedziałek na 5 lekcji odbył się konkurs dla klas 1 „Bajkowe po-
stacie”, zaś we wtorek na 6 lekcji konkurs czytelniczy dla klas IV-VI 
pt. „ZNAM i CZYTAM: Ruiny Gorlanu”. Wtorek świętowanie rozpo-
częliśmy spotkaniem autorskim z panią Barbarą Rejek, nauczycielką w naszej szkole, która 
również jest autorką książki „Boćko”. W spotkaniu wzięły udział wszystkie klasy II. Uczniowie, 
którzy w tych dniach odwiedzali bibliotekę brali udział w tworzeniu plakatu „Laurka 
dla Książki”. Każdy zainteresowany mógł złożyć życzenia Książce poprzez wpisanie ich na plaka-
cie. Osoby, które napisały najciekawsze życzenia nagrodzono słodką niespodzianką! Zaś uczniowie 

na Kole Przyjaciół Książki stworzyli plakat „Książka to jest to – cieka-
wostki z życia książki”.   
W poniedziałek i wtorek odbyła się sesja fotograficzna „Moja ulubiona 
książka - pochwal się swoją książką!”. Brali w niej udział zaintereso-
wani uczniowie, których zdjęcia z własną ulubioną książką wkrótce umie-
ścimy na stronie internetowej szkoły. Wielkim przebojem okazała się 
akcja "Bajkowo-zagadkowo w bibliotece". Panie bibliotekarki przygoto-
wały dla uczniów bajkowe zagadki, które było można losować i za udzie-

lenie prawidłowej odpowiedzi otrzymać cukierka, długopis lub zakładkę do książki. Zakładki rów-
nież zrobiły panie z biblioteki :) 
To były dwa naprawdę fantastyczne dni, podczas których książka i biblioteka były prawdziwymi 
bohaterkami!                                                                 Przygotowała: P. Adriana Grochala-Kopeć 

  
 
   Podczas spotkania z Panią B. Rejek uczennice z koła dziennikarskiego przeprowadziły rozmowę  
z autorką  „Boćko”. 
- Jak długo pisała Pani tą książkę? 
- Pisałam ją 3 miesiące, od maja do września. 
- Dlaczego napisała Pani książkę akurat o bocianach? 
- Ponieważ bardzo lubię  ptaki i z powodu tęsknoty za Polską.  
- Czy podobało się Pani w Żywkowie? 
- Tak i z chęcią pojadę tam jeszcze raz. 
- Czy bociany przyleciały tak jak zawsze? 
- Trzy razy z rzędu przyleciały 23 marca, a w tym roku trochę wcześniej, bo 15 marca. 

Dziękujemy za rozmowę - Maja Wieczorek i Ola Duńska kl. 4b  7 

 

Niesamowity kot (cz. 3) 
Nie miałam pojęcia, w jaki sposób mam pomóc Xyu dostać się z powrotem na jej księżyc.  

– Najłatwiej byłoby tobą rzucić – zażartowałam – ale chyba by ci się to nie spodobało. Rakiety też 
raczej nie dam rady skonstruować. Może skoro potrafisz sprawić, że widzę coś, czego nie widzą 
inni, umiesz też latać? 
– Gdybym potrafiła latać, już dawno by mnie tu nie było – odburknęła kotka. – Myślałam raczej o 
jakimś zaklęciu. 
– Hmm, może abrakadabra, czary mary albo hokus pokus? – zapytałam.  Xyu pokręciła głową. 
–  No tak – zmartwiła się. – Zupełnie nie pomyślałam o tym, że nie znasz żadnego księżycowego 
czaru! A ja, jak na złość, nie mogę sobie niczego przypomnieć. I co teraz zrobimy? 
Na szczęście akurat na to pytanie miałam gotową odpowiedź. 
– To proste! – powiedziałam. – Dopóki sobie nie przypomnisz, zamieszkasz u mnie. Może nawet 
spodoba ci się tutaj tak bardzo, że zostaniesz na zawsze. Nie wiem, jak wyglądało dotychczas 
twoje życie na księżycu, ale myślę, że uda mi się udowodnić, że na Ziemi też może być fajnie. 
 Kotka nie wyglądała na przekonaną. Ale gdy w drzwiach pojawiła się mama z całą masą kocich 
przysmaków i zabawek, od razu zmieniła zdanie. Najbardziej spodobał jej się koszyczek do spania. 
Był tak wygodny i mięciutki, że od razu się w nim ułożyła. 
– Może faktycznie nie będzie tak źle – powiedziała, po czym zaczęła cichutko mruczeć przez sen. 

 Cdn.                                                                                                      Ewa Paszkiewicz kl. 4a      

W nieznanej krainie (c.d.) 
   Po kilku godzinach zmęczeni dotarliśmy na miejsce. Naszym oczom ukazał się wspaniały zamek. 
Strzeliste wieże zdawały się sięgać nieba, a ogromną bramę wykuto ze szczerego złota. 
– Powinniśmy od razu porozmawiać z władcą – oznajmiła Amy. Razem z Redo zaprowadzili mnie 
przed obliczę króla. Wszyscy, których mijaliśmy po drodze, przyglądali mi się, jakby wiedzieli, kim 
jestem. „Może oni też słyszeli o tej całej przepowiedni” – pomyślałam. Władca ucieszył się na mój 
widok. Nakazał wyprawić ucztę, na której powiedział mi, że już następnego dnia wyruszę w razem 

z Redo i Amy do zamku czarnoksiężnika. Dopiero wtedy dotarło do mnie, że przecież nie wiem nic 
na temat władania mieczem.  
– Nie martw się – uspokoiła mnie Amy. – Zaraz się przekonasz, że potrafisz całkiem nieźle walczyć. 
Na początek spróbuj zmierzyć się z Redo. Chłopak od razu ruszył do ataku. Zaskoczona spostrze-
gałam, że wiem, jak odpierać jego ciosy. Po kilku minutach zdołałam wytrącić mu z ręki miecz i tym 
samym wygrałam starcie. Redo nie był zachwycony faktem, że pokonała go zwykła dziewczyna. Na 
szczęście Amy wytłumaczyła mu, że przecież ktoś, kto ma pokonać maga, musi dobrze walczyć. 
- Tak naprawdę do sprawka pierścienia – wyszeptała. – Na wszelki wypadek nikomu o tym nie mów. 
     Cdn.                                                                                                      Marta Paszkiewicz kl. 6a 

Przygoda w kopalni (c.d.) 
   Zuzia nie zdążyła się przestraszyć przeraźliwego ryku, gdy nagle podbiegły do niej dziwne, małe 
istotki. Niektóre przypominały domowe koty lub kury, jeszcze inne były niczym krasnoludki z ba-
jek. 
- Witaj Zuziu! – zaskoczona dziewczynka odwróciła się w stronę głosu. Zobaczyła piękną, młodą 
dziewczynę o zielonych włosach. Jej włosy i długa, biała sukienka wyglądały jakby falowały, jakby 
poruszała nimi woda. 
- Dzień dobry! – odpowiedziała Zuzia. - Kim jesteś? Kim jesteście? – zapytała dziewczynka. 
- Mam na imię Lamia i jestem rusałką. W dawnych czasach wszystkie dzieci znały rusałki – odpo-
wiedziała z uśmiechem dziewczyna. – Ich także nie poznajesz? – wskazała na otaczające je istotki. 
- To ludki – wskazała na małe postacie ubrane w białe i czerwone szaty. – Ten o wyglądzie małego 
dziadka z długimi włosami, brodą i wąsami to gumiennik. Dalej stoją chobołdy, bzionki i julki.  
   c.d.n.                                                                                            Karolina Goździaszek kl. 4c 
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Darth Vader i zaginiony oddział 
   Jeśli interesuje Was świat Gwiezdnych Wojen, jest to recenzja warta Waszej 
uwagi. Chciałbym Wam polecić komiks pt. "Darth Vader i zaginiony oddział". Opo-
wiada on o losach tytułowego bohatera, zaraz po wydarzeniach z filmu "Zemsta 
Sithów". Oprócz samego Lorda Vadera występują tam także inne bardzo cieka-
we, znane jak i mniej znane, postacie, takie jak Imperator, Moff Tarkin, Lady 
Saro, Padme Amidala, Garoche Tarkin, Kapitan Shale i wiele innych. Możemy tu 
również zobaczyć w akcji Legion 501 pod dowództwem Vadera. Ale o co właściwie 

w tym komiksie chodzi? Mianowicie, w Układzie Atoan w Mgławicy Duchów zaginął syn Admirała 
Tarkina. Imperator nie chcąc by Tarkin był czymś rozpraszany podczas wojny, wysyła Dartha 
Vadera wraz z Kapitanem Shalem na poszukiwanie Garoche i jego zaginionego oddziału. Pierwsze 
podejrzenia padają na grupę Rebeliantów w tym właśnie układzie. Jednak, jaka okaże się prawda? 
Co stało się z Garochem Tarkinem? Tego musicie dowiedzieć się sami. Jedyne, co mogę Wam 
powiedzieć, nie psując zabawy to fakt, że w tym komiksie historia nie jest oczywista, a jeśli 
chodzi o zwroty akcji, to myślę, że jest ich bardzo dużo, czym oczywiście jestem pozytywnie 
zaskoczony.  
   Polecam każdemu, kto choć trochę zna uniwersum Star Wars. 

Michał Rosiński kl. 6a 

Ostatni żyjący członek Elitarnej Gwardii Imperialnej Palpatine'a - Kir Kanos 
   W ostatnim czasie czytam dużo komiksów z „Gwiezdnych Wojen”. W związku z 
tym chciałbym przedstawić Wam, wg mnie, najlepszą postać „gwiezdnowojenną”. Po 
upadku dawnego Imperium, którym rządził Imperator, garstka ocalałych, wiernych 
aż do końca, Gwardzistów, zawiązuje przysięgę przeciwko każdemu, kto przyczynił 
się do upadku niegdyś niezniszczalnego Imperium. Kanos nie zamierza się wycofać z 
dotrzymania tej przysięgi. Jednak zaraz po tym wydarzeniu, większość ocalałych 

ginie. Oprócz Kira Kanosa. Jak to się stało? Powiedziałbym Wam więcej, ale nie chcę Wam zepsuć 
przyjemności z czytania. Jednakże z całą pewnością mogę powiedzieć, że historia nie jest banalna 
i oczywista. Pojawia się tam w pewnych momentach parę zadziwiających i ciekawych zwrotów ak-
cji. Całą historię możecie poznać w komiksach wydanych przez Wydawnictwo Egmont pt. 
"Karmazynowe Imperium", "Karmazynowe Imperium II" i "Karmazynowe Imperium III". Gorąco 
polecam poznanie tej bardzo ciekawej postaci każdemu kto lubi tematykę związaną z „Gwiezdnymi 
Wojnami”.                                                                                                      Michał Rosiński kl. 6a 

Sokół Milenium 
   Statek ten na pewno kojarzy każdy mniejszy lub większy fan Gwiezdnych Wojen. Ten mały 
niepozorny frachtowiec odegrał niemałą rolę w dziejach Galaktyki, a ja postaram się go wam przy-
bliżyć. Frachtowiec typu YT1300F został stworzony 60 lat przed bitwą o Yavin w Koreliańskich  

Star Wars BATTLEFRONT: Kompania Zmierzch 
   Alexander Freed, autor komiksów The Old Republic, a także wielu komiksów i 
scenariuszy do gier, bardzo zaskoczył mnie swoją powieścią. Książka opowiada o 
losach pewnego Malkhańczyka – młodego Donina. Donin został wzięty do regularne-
go wojska w wieku 14 lat, lecz wojnę prowadził od urodzenia. Akcja książki toczy 
się kilka lat przed bitwą o Yavin (czyli jeszcze przed zniszczeniem pierwszej 
Gwiazdy Śmierci). Bohater ten prowadzi zażartą walkę z Imperium, lecz napotyka 
na swojej drodze dużo innych przeciwności. Książka jest bardzo długa, ponieważ posiada ponad 
500 stron, lecz naprawdę bardzo serdecznie polecam ją każdemu fanowi Gwiezdnych Wojen.  

Krzysztof Bielecki kl.  6a 
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…„nieśmiertelnym” człowieku 
   Zapewne każdy z Was spotkał się kiedyś z mniej lub bardziej niezwykłym zbiegiem okoliczno-
ści. Przykładem takiej niesamowitej sytuacji jest historia trzech wypadków, które łączyła bar-
dzo podobna osoba.  
   Piątego grudnia 1664 roku w Walii zatonął statek pasażerski. Nie utopiła się tylko jeden czło-
wiek. Był nim Hugh Williams. Ponad 100 lat później (także piątego grudnia) w tym samym miejscu 
rozbił się inny statek. Przeżył jeden człowiek, który o dziwo również nazywał się Hugh Williams. 
Jakby tego było mało, znów piątego grudnia 1860 roku na dno poszedł kuter rybacki. Mimo tego 
z opresji szczęśliwie wyszedł… Hugh Williams!  
   Aż trudno uwierzyć, że wszyscy Williamsowie tak bardzo upodobali sobie morskie podróże. W 
dodatku zawsze w tym samym miejscu.                                                   Marta Paszkiewicz kl. 6a 

Seria „Ewilan z dwóch światów” 
   Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czy istnieje inny świat, którego jeszcze 
nikt nie odkrył? 
Seria opowiada o Camillie, zwykłej dziewczynie. Pewnego dnia ni stąd, ni zowąd 
została ona przeniesiona do innego, równoległego świata, zwanego Gwendalavir. 
Okazało się, że Camillie tak naprawdę nazywa się Ewilan i ma starszego brata, 
którego jak najszybciej musi odnaleźć. Jest też córką wielkich magów. W po-
szukiwaniach brata towarzyszy jej Salim, przyjaciel z biednej dzielnicy, który 
gotów jest jej pomóc nawet za cenę swojego życia. Czy jej „krótka wycieczka”, 

pełna walk z Ts’żercami, nagłych zwrotów akcji i magii zakończy się sukcesem? Tego dowiecie się 
z książki.  Polecam.                                                                                  Marta Paszkiewicz kl. 6a                                                                                                     

Kroniki Archeo. Tajemnica klejnotu Nefertiti 
   Lubicie zagadki i tajemnice? A może chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej 
o starożytnym Egipcie? Jeśli tak, to gorąco zachęcam Was do przeczytania 
„Tajemnicy klejnotu Nefertiti”. Jest tu wszystko: trzymająca w napięciu akcja i 
zagadka, którą niełatwo rozwiązać. Razem z Anią i Bartkiem dokonacie niezwykłe-
go odkrycia, odwiedzicie daleki Kair i przeżyjecie wiele niesamowitych przygód. 
Jeśli ta część się Wam spodoba, koniecznie przeczytajcie inne tomy z serii 
„Kroniki Archeo”. Polecam!                                                                        Ewa Paszkiewicz kl.  4a 

zakładach. Niestety jego żywot nie był zbyt długi, ponieważ od razu po pierwszym zderzeniu z 
asteroidą poszedł na złom. Na szczęście statek trafił do pewnego sprawnego mechanika, który 
wymienił w nim parę części, aby w najmniejszym szczególe mógł on przypominać jeszcze statek. 
I właśnie w ten sposób statek trafiał z rąk do rąk i tak dalej. W końcu po latach błąkania się po 
Galaktyce trafił do właściciela godnego posiadania go, mianowicie Lando Carlisiana. Maszynę wy-
grał w sabaka (taki poker Gwiezdnych Wojen). Lecz to także musiało się skończyć, ponieważ 
niedługo później statkiem zainteresował się pewien szmugler o imieniu Han Solo. Przy kolejnej 
rozgrywce Lando przegrał Sokoła z Hanem. Wraz z wiernym wookiem bez przerwy wprowadzali 
różne modyfikacje. Efektem czego silniki hiper napędu były dwukrotnie silniejsze, niż w standar-
dowym statku, który taki posiadał. Sokół był dosłownie naszpikowany różnymi dodatkami w posta-
ci działek laserowych lub dodatkowych generatorów osłony. Statek ten dostał miano najszybszej 
„kupy złomu” w Galaktyce. Dalsze losy statku możemy poznać w epizodzie 7 Gwiezdnych Wojen.                                   
                                                                                                               Krzysztof Bielecki kl. 6a 


