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Drodzy Czytelnicy! 
 

        Spotykamy się z Wami po raz drugi w tym roku szkolnym i ponownie w wydaniu zdalnym. Luty to szczególny 
miesiąc dla naszej szkolnej społeczności i wcale nie chodzi o Dzień Zakochanych, który obchodzimy 14 lutego. 
Co prawda termin się zgadza, bo też chodzi o 14 lutego, jednak święto jest zupełnie inne, a mianowicie urodziny naszej 
szkoły. W tym roku obchodzimy jubileusz 27-lecia szkoły. 28 lutego przypada też rocznica śmierci naszego Patrona – 
płk. pil. Bolesława Orlińskiego. A która to rocznica? Policzcie sami, Bolesław Orliński zmarł w 1992 roku. 

Zapraszamy do lektury bieżącego wydania naszej gazetki, mamy nadzieję, że Wam się spodoba  
    Redakcja   

 

Życzenia dla szkoły od redaktorów gazetki 
 
  

Droga Szkoło!  
Dziękuję za wspólnie spędzony czas 
i życzę Ci sto lat! 
Aby uczniowie tu przychodzili  
i wspólnie się uczyli.  
Życzę Ci dużo wielkich sukcesów,  
ale i małych tak jak 5 wersów.  
By nauczyciele się uśmiechali, 
a dzieci uśmiech odwzajemniały.  
Oraz żeby dzieci dobrze się u Ciebie bawiły  
i podstaw do życia się nauczyły.  

 
                              Alicja Polus, 6a 

Droga Szkoło! 
Obchodzisz dziś swe urodziny, 
z czego bardzo się cieszymy! 
Dwadzieścia siedem lat już masz 
i przez kolejne lata radę sobie świetnie dasz. 
Życzymy Ci z tej okazji, 
wiele radości i fantazji. 
Dużo ambitnych dzieci, 
których uśmiech jasno świeci. 
Miłych, fajnych nauczycieli, 
rozgadanych, by nie milczeli. 
Szkoła to nasz jubilat, 

więc życzymy Jej sto lat! 
 

Zuzia Kogut, 6g 

Kochana Szkoło!  
Z okazji Twoich 27 urodzin chcę życzyć Ci wszystkiego najlepszego, aby każdy miło wspominał chwile 
spędzone w Twych murach. Życzę Ci jeszcze więcej ambitnych uczniów, aby Twoja działalność trwała 
jak najdłużej.  

Marcelina Górecka, 6a 

17 LUTEGO – ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA 

     Ciekawostki o kotach 
1. Kot potrafi obrócić ucho o 180stopni. 
 

2. Koty na powitanie dotykają się nosami. 
 

3. Na jeden rok kota przypada 7 ludzkich lat. 
 

4. Wąsy kotom pomagają sprawdzić, czy 
zmieszczą się w określonej przestrzeni, 
ponieważ rozpiętość wąsów odpowiada 
szerokości ich ciała. 
                               Wyszukała: Alicja Polus, 6a 
 

 

   Dzień Kota w naszej szkole  
       W lutym szkolna biblioteka zorganizowała 
zbiórkę  karmy  na  rzecz  bezdomnych kotów. 
W akcji udział wzięło 125 osób (na dzień zam- 
knięcia tego numeru gazetki).  
       Dzięki ofiarności naszych uczniów udało 
się zebrać … aż 125 kg suchej karmy oraz 
55 kg karmy mokrej. To dotychczasowy rekord 
naszych zbiórek, które prowadzimy od 3 lat  
 

     20-letni                                             Ze stada 
         kot                                             bezdomnych 
      Mietek                                            kotów. 

                            
 
 



NASZE FERIE ZIMOWE 
Tegoroczne ferie nieco się różniły od ferii w ostatnich latach. Wielu z nas nigdzie nie pojechało,  

a jeśli komuś się udało, to i tak nie mógł zbytnio nacieszyć się tym czasem, chociażby przez obostrzenia, 
jakie wprowadzono w tym roku ze względu na obecną sytuację. Jednakże udało mi się wyjechać poza 
miasto i miło spędzić okres ferii. 

Pierwszy tydzień ferii spędziłam w domu czytając książki, rysując, szkoląc się w graniu na gitarze, 
bawiąc się z młodszym bratem, po prostu odpoczywając od lekcji zdalnych. Cieszyłam się śniegiem, który 
spadł we Wrocławiu (po raz pierwszy od wielu lat, w tak dużej ilości).  

W drugim tygodniu ferii wyjechałam z rodzicami i bratem w Góry Bialskie do Nowego Gierałtowa. 
Mieszkaliśmy tam w schludnym, drewnianym domku, w którym było bardzo przytulnie. Codziennie 
wychodziłam zjeżdżać na sankach lub urządzać bitwę na śnieżki z moją koleżanką, mieszkającą niedaleko 
domku, w którym przebywaliśmy. Urządzałyśmy kuligi saneczkarskie, spacerowałyśmy po lesie i 
budowałyśmy fortece. Podziwiałam też otoczenie – niewysokie, ale malownicze góry, bajkowo wyglądające 
drzewa, pokryte śniegiem. Doznałam wiele pozytywnych wrażeń podczas tego wyjazdu. 
              Ostatnie dwa dni ferii przyniosły mi pewną niespodziankę – w swojej szafie ,,odkryłam’’ dawno 
zapomniane klocki lego. Leżały w wielkim pudle wymieszane ze sobą. Wielką frajdę sprawiło mi 
wyszukiwanie poszczególnych elementów i budowanie z nich dla brata. Jemu też sprawiało to wielką 
przyjemność, co mnie bardzo cieszyło.  

Marcelina Górecka, 6a 

 
           Ferie zimowe w 2021 roku były dość nietypowe. W tym roku całe ferie spędziłam w domu. W drugim 
tygodniu zaprosiłam do siebie koleżankę z klasy, która została u mnie na trzy dni. Wychodziłyśmy razem na 
podwórko i spędzałyśmy razem czas. Bardzo cieszyłam się z tych odwiedzin, ponieważ dawno nie widziałam 
mojej przyjaciółki. Nocowanie wypadło na czas, w którym zaczął padać śnieg, więc byłam podwójnie 
zadowolona. Tegoroczne ferie spędziłam, głównie rysując, czytając książki lub oglądając filmy i seriale.  

Zuzia Kogut, 6g 
 
 

        W tym roku z powodu pandemii zamknięte były hotele, więc nie wyjechałam 
w góry. Przez kilka dni ferii byłam u babci i dziadka, natomiast resztę czasu 
spędziłam w domu. Było fajnie, pogoda urozmaiciła mi czas wolny. Ulepiłam 
bałwana, rzucałam się śnieżkami z kolegami i koleżankami, zjeżdżałam na sankach. 
Poza tym miałam wiele zajęć w domu. Przeczytałam całą książkę pt. ”Harry Potter” 
w tydzień. Robiłam również obraz, który trzeba wykleić ,,diamencikami”. Na 
początku wydaje się być to proste zadanie, ale tak naprawdę trzeba być  
skupionym i wymaga dużo pracy.                                                             Alicja Polus, 6a 
 

           Zasady zachowania podczas ferii  

1. Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne! 
2. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg i zbiorników wodnych. 
3. Nie przebiegaj przez ulicę! 
4. Nie strącaj sopli zwisających z dachów lub drzew. 
5. Wychodząc bawić się na powietrze, dostosuj ubiór do temperatury.   
6.  Nie rzucaj w inne osoby śnieżkami z ubitego śniegu, kawałkami lodu lub śnieżkami z twardymi 
przedmiotami w środku. 
7.  Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, sanki należy połączyć w bezpieczny sposób.  
8.  Nigdy nie dołączaj sanek do samochodu. 
9.  Baw się pod opieką osoby dorosłej. 
10.  Po zapadnięciu zmroku zawsze miej przy sobie odblask – dzięki temu będziesz widoczny na drodze. 

Marcelina Górecka, 6a 



 

 
 

ŚNIEG 

 

              Emilia siedziała przed komputerem, słuchając swojej nauczycielki, panowała cisza. Do czasu, kiedy   

ktoś głośno krzyknął: "śnieg!". Każdy uczeń spojrzał przez okno i dołączał się do podekscytowanych 

krzyków. Rzeczywiście, za oknem padał śnieg. Emilia nie różniła się od innych uczniów, dlatego również 

podekscytowała się śniegiem. Postanowiła, że wyjdzie na świeże powietrze po lekcjach. Tak też zrobiła.  

Na dworze, Emilia zbudowała malutkiego, uroczego bałwanka, a potem poszła po swoją 

przyjaciółkę Karolinę i poszły razem na sanki. Zbudowały dużego bałwanka i powalczyły na śnieżki. 

Następnie poszły na gorącą czekoladę. Świetnie spędziły razem czas i szybko minął im cały dzień.  
 

Zuzanna Kogut, 6g 

ZANIM NADEJDZIE SŁOŃCE 

Patrząc się na wszystkich i widząc zachód Słońca, on obserwował wszystkich. Zauważył jednak 
pewną osobę, niebojącą się mroku i tajemniczości tego miasta. Trzęsła się z zimna i mrozu,  
i ta osoba była ubrana w czerwony sweter. Mimo, że w okolicy było słychać tajemnicze dźwięki pociągów 
i inne szumy, ta osoba zmierzała w stronę nielubianego przez wielu ciemnego miejsca, wśród żółtawych 
ze starości lamp. Nad nim, choć niewidzialny czuwał „On”. Widział, że ta podróż jest niebezpieczna, 
dlatego próbował różnymi dźwiękami zatrzymać tę osobę, jednak to mu się nie udawało. W końcu ta 
osoba zapuściła się w mroki i on już mało mógł zrobić. W środku widział tylko jedną osobę w cieniu 
świeczki, po czym usłyszał pęknięcie szkła gdzieś w centrum owego miasta, pośród głuchych budynków. 
Jednak nie mógł tak nagle opuścić tej osoby. 

Wiktor Konopka, 6f 

 

 
Składniki: 
2 łyżki wody 
2 łyżki miodu 
200g cukru 
200g sezamu 
Prażę na patelni sezam, aby był złocisty. W garnku obok dodaję wodę i cukier, mieszam aż będzie 
brązowawy i jednolity. Do masy cukru dodaję sezam i mieszam. Wałkuję powstałą masę ok. 1,5 cm  
(chyba, że chcecie grubsze lub cieńsze sezamki). Teraz chwilka cierpliwości i gotowe.  
  
Wersja bez cukru: 
75 g sezamu  
25g miodu  
( można też zwiększyć ilość ważne, aby proporcje były ¾ sezamu i ¼ miodu) 
Prażymy sezam na złocisty kolor. Sezam musi chwileczkę ostygnąć i do niego  
(najlepiej w miseczce) dolewam miód. Mieszam powstałą masę. Na blachę  
wykładam ulepione bądź rozwałkowane sezamki. Piekarnik rozgrzany do 170 st.  
Wkładamy na 10 minut. Sezamki gotowe! 
 

 
SMACZNEGO życzy:  Ala Polus, 6a 

 



 

 
  

Wywiad z panią Zuzanną Szwarczyńską 

1.       Dlaczego wybrała Pani zawód nauczycielki geografii? 

Od zawsze ciekawiło mnie jak działa świat, ten ożywiony oraz nieożywiony. Podczas wycieczek z rodzicami 

w głowie pojawiało się pełno pytań – o to skąd się wzięła ta góra, dlaczego na szczyt jest tak daleko? 

Dlaczego jezioro po którym pływamy łódką jest tak duże i głębokie? Dlaczego Morze Bałtyckie ma tak 

strasznie zimną wodę? W czasach licealnych podczas obozów i wędrówek harcerskich po górach tych pytań 

pojawiało się coraz więcej, a już samo szukanie odpowiedzi było przygodą. Dlatego też zaczęłam studiować 

geografię. Studia w bardzo uporządkowany i dokładny sposób, przekazywały mi wiedzę, której szukałam. 

Ale studiowanie geografii to coś więcej niż same wykłady i czasami nudnawe ćwiczenia. Geografia to przede 

wszystkim działanie, badanie, szukanie, mierzenie, zajęcia praktyczne w terenie. I tak podczas zajęć  

z meteorologii uczyłam się: jak mierzyć, badać, opisywać i prognozować pogodę, na zajęciach geologicznych 

- poprzez badanie czynników wpływających na wygląd otaczającego świata  - skąd się wzięła Śnieżka albo czy 

Ślęża była kiedyś wulkanem. Natomiast astronomia i znajomość gwiazdozbiorów to zawsze był as w rękawie 

podczas ognisk z koleżankami i kolegami. Poznawanie świata przyrody pozwoliło odkryć, w jak dużym 

stopniu wpływa on na to nasze codzienne życie, wpływa niezauważalnie, ale bardzo skutecznie. Poznawanie 

tych wszystkich procesów pomogło mi odkryć dużo niesamowitych informacji i budzi mają ciekawość 

każdego dnia, popycha do zadawania pytań i szukania odpowiedzi, którymi lubię się dzielić z innymi 

2.       Czy uważa Pani, że geografia jest trudna? 

Wydaje mi się, że geografia staje się trudna kiedy chcemy się wszystkiego nauczyć na pamięć nie próbując 

zrozumieć. Oczywiście znajdzie się w geografii kilka kluczowych rzeczy, które znać się powinno, ale 

zdecydowaną większość wiedzy geograficznej możemy obserwować na łonie natury i w ten sposób 

próbować zrozumieć pewne procesy czy zjawiska. Jednak geografia tak jak wszystkie inne dziedziny nauk 

wymaga chęci i poświęcenia jej odrobiny czasu. 

3.       Za co lubi Pani geografię? 

Za to, że ciągle dowiaduje się czegoś nowego. Świat jest tak duży i różnorodny, że przed geografią jeszcze 

dużo rzeczy zostało do odkrycia, pytań do zadnia i odpowiedzi do znalezienia. Nie ma czasu na nudę. 

4.       Czy miała Pani jakiś ulubiony przedmiot szkolny? 

Moimi zdecydowanymi faworytami wśród przedmiotów szkolnych zawsze była muzyka oraz chemia. 

5.       Jaki jest Pani ulubiony gatunek książek? 

W ostatnim czasie ulubionym gatunkiem książek są zdecydowanie te z kategorii kryminału/ sensacji.  

W międzyczasie bardzo lubię czytać polską poezję. A serią książek, którą czytam co roku podczas wakacji to 

Jeżycjada M. Musierowicz. 

6.       Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

W czasach, kiedy to było możliwe, każdy weekend spędzałam w innymi miejscu w Polsce lub za granicą, 

wędrując po górach czy poznając nowe miejsca. W ostatnim czasie, będąc w domu, uczyłam się grać na 

ukulele oraz piec coraz lepsze ciasta.                                                 Wywiad przeprowadziła Zuzanna Kogut, 6g 



     ZUCHY, HARCERZE, SKAUCI… ŁĄCZMY SIĘ! 

Jest nas wielu, na całym świecie. Łączy nas ciekawość świata,  

poszukiwanie przygody i chęć dawania czegoś z siebie  innym.  

W Dniu Myśli Braterskiej, 22 lutego,  

szczególnie mocno uświadamiamy sobie, że jesteśmy jedną wielką rodziną.  

Od czego się zaczęło? 

Dzień 22 lutego to dzień urodzin sir Roberta Baden - Powella, Brytyjczyka, twórcy skautingu. Będąc 
zawodowym żołnierzem, świetnym tropicielem i zwiadowcą, a przy tym wszechstronnie wykształconym, 
odnoszącym sukcesy dziennikarzem i literatem, zainteresował swoimi umiejętnościami grupy młodzieżowe. 
Przy niespotykanej pogodzie ducha i radosnym usposobieniu, szybko zyskał sobie serca szerokiej rzeszy 
młodych ludzi. Ruch skautowy zaczął rozszerzać się poza granicami Wielkiej Brytanii, również w Polsce. 

 

ZABAWA I PRZYGODA 

Dlaczego warto być harcerzem zapytałam kilku uczniów naszej szkoły.  
- Harcerstwo to przede wszystkim przygoda i zabawa - opowiada Maciej z klasy 7b, druh z organizacji 
harcerskiej o nazwie 11.8. WDH “Poszukiwacze Przygód”.  - Jeździmy na liczne obozy, biwaki, gdzie przygód 
i zabawy jest niemało. To dla mnie również szkoła samodzielności I odpowiedzialności za innych. 
Pomagamy osobom starszym, zbieramy żywność dla potrzebujących, pakujemy prezenty świąteczne. 
Troszczymy się również o młodszych kolegów, organizując podchody lub gry terenowe dla zuchów.  
W naszej drużynie nikt nie jest sam, zawsze mamy wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, drużynowi 
służą nam pomocą, jesteśmy dla siebie jak rodzina - podkreśla Maciek. 
 

SURVIVAL I PRZYJAŹŃ 

Daniel z kl. 7b należy do organizacji zwanej Royal Rangers Polska, której celem jest rozwój dzieci i młodzieży 
w duchu patriotycznym, obywatelskim oraz chrześcijańskim. 
- Bardzo lubię zbiórki RR, ponieważ dodają mi siły, mogę tu odpocząć od nauki i jest dużo fajnej zabawy  
z przyjaciółmi! - mówi Daniel. - Na zbiórkach uczymy się nowych przydatnych umiejętności, również 
survivalowych, samodzielnie przygotowujemy jedzenie,  bawimy się, gramy w piłkę, rozmawiamy. Zbiórki 
często odbywają się w terenie. Oprócz zbiórek organizujemy również biwaki i obozy. We wszystkich naszych 
działaniach staramy się wprowadzać w życie tzw. Złotą Zasadę Ewangelii: "Wszystko więc, co byście chcieli, 
aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie." (Mt 7,12)  
 

 

 

 

 

NOWE UMIEJĘTNOŚCI I PRZYJACIELE 

Szymon z klasy 3a należy do organizacji skautowej Skauci Króla, której cele są podobne do celów Royal 
Rangers Polska. 
- Dla mnie Skauci Króla to nowe umiejętności. Nauczyłem się znaków patrolowych, wiem, jak rozpalić 
ognisko, umiem posługiwać się finką I kompasem. Zdobywamy wiele sprawności, których odznaki 
naszywamy na mundur - opowiada Szymon.  - W skautingu lubię to, że można tu znaleźć super kolegów  
i spędzać z nimi dużo czasu  na takich zabawach, które ciężko byłoby zorganizować w domu. Lubię też 
olimpiady i biegi patrolowe na obozach. 
 



WSZECHSTRONNY ROZWÓJ I HARCERSKA GAWĘDA 

 

Dla mnie, jako dla instruktora Skautów Króla, skauting jest przede wszystkim wspaniałą drogą harmonijnego 
rozwoju w różnych aspektach: intelektualnym (uczymy się nowych umiejętności, zdobywamy wiedzę), 
fizycznym (dbamy o formę fizyczną w myśl zasady: “W zdrowym ciele zdrowy duch”), społecznym 
(pielęgnujemy przyjaźnie, przełamujemy nieśmiałość i wychodzimy z izolacji) oraz duchowym (opieramy 
nasze życie na wartościach chrześcijańskich). Tu nie ma miejsca na marazm i nudę, tu się dzieje bardzo 
wiele w każdej z wymienionych sfer! To silny motor napędowy, mobilizujący do wysiłku i pracy nad sobą. To 
również przestrzeń tworzenia głębokich relacji międzyludzkich - między skautami, ale również między 
instruktorami. To wzajemne wparcie  i przyjaźń. 
Dodatkowo, czymś co co mnie niezwykle porusza w skautingu jest jego obrzędowość. Ogniska, pieśni, 
gawędy, zwyczaje i tradycje to dla mnie bardzo ważne i wzruszające elementy tworzące harcerstwo.  Jako 
wnuczka harcerki z przedwojennego Lwowa, jestem bardzo wdzięczna losowi, że mogłam pójść w ślady 
Babci! 

                          JESTEŚMY RÓŻNI, ALE RAZEM 

Organizacje harcerskie i skautowe są różnorodne w swoich celach szczegółowych, 
ale wyrastają z jednego pnia - skautingu Baden-Powella. Opierają się więc na 
wspólnych wartościach: przyjaźni, odpowiedzialności za siebie i innych,  aktywności 
i zaangażowania. W dniu 22 lutego, w Dniu Myśli Braterskiej, łączymy się i cieszymy, 
że jesteśmy wspólnotą!  
 
Z harcerskim pozdrowieniem, 
 Czuwaj! 

dh Anna Dzierżanowska-Słowik 
Skauci Króla  SK9 Wrocław 

 

 
 

              „Wojna cukierkowa’’, autorstwa Brandona Mulla, opowiada  
o dziesięcioletnim chłopcu imieniem Nathan, który na początku roku szkolnego 
przeprowadził się do nowego domu, znajdującego się w miasteczku Colson. 
Zaprzyjaźnia się tam z rówieśnikami – Trevorem, Summer i Gołębiem – 
wstępując do klubu Błękitnych Sokołów. W tym samym czasie zostaje otwarty 
Słodki Ząbek, czyli nowy sklep z niezwykłymi i przepysznymi słodyczami. 
Właścicielka sklepu – Pani White – chętnie dzieli się z Błękitnymi Sokołami 
cukierkami o fantazyjnych kształtach, w zamian za drobne przysługi. Cukierki 
okazują się magiczne. Niektóre pozwalają na unoszenie się w powietrzu, inne 
na strzelanie z palców małymi błyskawicami, a jeszcze inne na przechodzenie 
przez lustra. Staruszka mówi im, że jej celem jest uszczęśliwianie i pomoc 
innym. Kłopot w tym, że zlecenia Pani White stają się coraz dziwniejsze  
 

i przyjaciele zaczynają podejrzewać, że ta miła staruszka wcale nie ma dobrych zamiarów… Nasi 
bohaterowie poznają również inną niezwykła osobę – Pana Stotta, który tak samo jak właścicielka 
Słodkiego Ząbka specjalizuje się w produkcji magicznych słodyczy. Pani White mówi Nathanowi i jego 
przyjaciołom, że Pan Stott jest złym człowiekiem i pragnie zdobyć niebezpieczny skarb, a Pan Stott ma to 
samo zdanie o Pani White. Kto okazał się godny zaufania?  
                   Książka jest idealna dla fanów powieści przygodowych, fantasy oraz powieści kryminalnych. 
„Wojna cukierkowa’’ ma bardzo ciekawą fabułę i potrafi niesamowicie wciągnąć czytelnika. 
 

Marcelina Górecka, 6a 



 
 

Nasza biblioteka posiada swoją stronę na Facebooku 

           Z uwagi na to, że nie wszyscy uczniowie szkoły mogą korzystać z usług 
bibliotecznych w formie stacjonarnej,  proponujemy im udział w życiu 
biblioteki w formie zdalnej. Na naszym fanpage'u przeczytacie o wszystkim, 
 co aktualnie dzieje się w bibliotece :)  
Zapraszamy Was do kontaktu z biblioteką szkolną poprzez Facebooka.  

 

Akcja czytelnicza „Pochwal się książką, którą teraz czytasz!” 

        Na przełomie grudnia i stycznia biblioteka szkolna zaprosiła uczniów klas 3-8 oraz rodziców i nauczycieli 
do wzięcia udziału w akcji promującej czytelnictwo. Akcja polegała na przedstawieniu książki,  którą 
aktualnie czytają nasi użytkownicy. Zaprezentowanie przez czytelników książki miało zachęcić innych do 
sięgnięcia po daną lekturę.  W kolejnym numerze „Ikarka” zamieścimy opisy książek, po które sięgnęli nasi 
czytelnicy. Teraz zapraszamy do zapoznania się z opisem trzech książek przedstawionych poniżej   

 

                                       „Deresz z Parkowej Stajni - Nowy początek” 
Tytułowy Deresz jest kucykiem o umaszczeniu kasztanowo-białym. Jego 

charakter nie jest łatwy. Bywa krnąbrny i uparty. Właścicielką Deresza jest Alicja, 
trzynastoletnia dziewczynka zafascynowana światem koni. Mama bohaterki 
prowadzi „Parkową Stajnię”. Kucyk przyjechał do stajni jako sześciomiesięczny 
źrebak. Od tej pory Alicja i Deresz stali się nierozłączni. Bohaterowie przeżywają 
wspólnie różne przygody. Najsmutniejszą z nich jest pożar stajni przyjaciela Alicji - 
Filipa. Jak się okazało tego haniebnego czynu dokonała osoba dobrze znana 
wszystkim…  

Koniecznie musicie przeczytać jak skończyła się ta historia. Uważam, że przygody Deresza to 
obowiązkowa lektura dla miłośników koni. Książkę napisała Olivia Tuffin. Spod pióra autorki wyszły jeszcze 
trzy tomy o Dereszu i jego właścicielce. Z niecierpliwością czekam na wieczór, kiedy rozpocznę czytać 
ostatnią część. 

Hania Zub, klasa 3a 

                                   „Robert Lewandowski. Nienasycony” 
        Właśnie skończyłem czytać książkę pt. „Robert Lewandowski. Nienasycony” 
autora Pawła Wilkowicza. 
        Jest to książka o talencie Roberta Lewandowskiego, jego drodze do spełniania 
marzeń. Opisuje dzieciństwo i dorastanie z pasją do piłki nożnej. Przedstawia 
trudy treningów, kontuzje, ale równie pierwsze sukcesy i wielki apetyt na 
dorównanie najlepszym. 

                                             Poleca: Wiktor Tabak, klasa 6d 
 

                                                  „Aru Shah i Drzewo Życzeń” 
           Książka „Aru Shah i Drzewo Życzeń” jest kontynuacją serii o przygodach 
dwunastolatki o imieniu Arundathi. Autorami serii są Roshani Chokshi i Rick 
Riordan. Akcja książki rozgrywa się we współczesnym świecie, a fabuła oparta jest 
na hinduskiej mitologii. Aru jest pandawą. Oznacza to że posiada ona duszę jednego  
z synów hinduskich bogów. Dziewczynka mieszka w Muzeum Starożytnej Sztuki  
i Kultury Indyjskiej razem z mamą, która jest jego kustoszką. Jej ojcem jest Śpiący-
starożytny demon, z którym musi walczyć, żeby ocalić świat. 
        Martyna Leder, 6g 
 



 
Pan Marcin Pałasz jest pisarzem, autorem wielu książek dla dzieci i młodzieży.  

Jest on laureatem licznych nagród, w tym Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej  

im. Kornela Makuszyńskiego. Autor znany jest przede wszystkim z serii książek 

 o przygodach swojego psa Elfa. “Sposób na Elfa” jest lekturą szkolną w kl. 1-3.  

Klasa 3d miała przyjemność zadać panu Marcinowi kilka mądrych pytań.  

Warto je poznać wraz z odpowiedziami autora. 

Dlaczego nazwał Pan psa Elf? 

Czy przygody z opowiadania wydarzyły się naprawdę? (Zosia) 

Elf swoje imię otrzymał w schronisku, ze względu na swoje wielki, „elfowe” uszy. Gdy przyjechał do mnie, 

uznałem, że imię idealnie do niego pasuje. 

A większość przygód zawartych w książce „Sposób na Elfa” wydarzyło się naprawdę! 

O czym była pierwsza napisana przez Pana książka? (Sylwek) 

Moja pierwsza książka nosi tytuł „Opowieści z Krainy Potworów” i opowiada zwariowanych przygodach 

sympatycznych potworów, pewnej szalonej Łysej Kaczki, dzikiego odkurzacza oraz wielu innych bohaterów. 

Czy przed Elfem miał Pan innego pieska? Czy będzie więcej książek o Elfie? 

Kto zostaje z Elfem gdy Pan wyjeżdża? Czy Pan tęskni za Elfem, gdy nie jesteście razem? Gdzie Elf ma 

swoje ulubione miejsce do biegania i zabawy? (Nina) 

Przed Elfem miałem (w młodości, wcześniejszej :) psa imieniem Wajuś.  

Na pewno będzie więcej książek o Elfie, obiecuję! 

Gdy wyjeżdżam, z Elfem zostaje Młody (znany Wam z książki). 

Podczas wyjazdów bardzo tęsknię za Elfem i robię wszystko, by jak najszybciej wrócić do domu. 

Najbardziej ulubione miejsce do biegania i zabawy to: nasz salon oraz łąki nad rzeką Ślęza, niedaleko od 

naszego domu. 

Dlaczego Pan wybrał właśnie Elfa ze schroniska?  

Jak Pan wziął Elfa ze schroniska to czy był duży czy mały?  

Dlaczego Pan wziął akurat psa? (Kuba) 

Nie wiem, czemu… Spojrzałem na zdjęcie i serce powiedziało mi, że to WŁAŚNIE TEN PIES! I serce miało 

rację! 

Gdy przygarnąłem Elfa ze schroniska, miał ok. 4-5 miesięcy. 

A dlaczego akurat psa… Lubię wszystkie zwierzęta, ale szczególnie kocham psy ze względu na to, że bardzo 

wyraźnie okazują swoje uczucia i są niezwykle przywiązane do swoich opiekunów. 

Co spowodowało, że zaczął Pan pisać książki?  

Co było Pana inspiracją do napisania książki Sposób na Elfa?  

Ile czasu zajęło pisanie książki?  

Czy podczas pisania książki napotkał Pan jakieś przeszkody?  

Czy wyobraża sobie Pan życie bez psa? 

 Jaką kolejną książkę zamierza Pan napisać? (Maks) 

Pierwszą książkę napisałem w prezencie urodzinowym dla mojego kuzyna Krzysia. 

Inspiracją do napisania książki „Sposób na Elfa” był sam Elf. A konkretnie – jego niesamowite, zwariowane 

zachowanie i dzikie wybryki. 

Pisanie książki „Sposób na Elfa” zajęło mi dokładnie 6 dni. Pisanie innych książek to z reguły 2-3 miesiące 

pracy. 

Nie, nie wyobrażam sobie życia bez psa. Już nie… 

Kolejna książka będzie nosiła tytuł „Elf i koniec świata”. I nie, nie ma nic wspólnego z panującą pandemią :( 



Od kiedy pisze Pan książki?  

Dlaczego pisze Pan książki?  (Tosia M.) 

Moja pierwsza książka ukazała się w 2004 roku. 

A dlaczego piszę,… bo ta praca sprawia mi radość i ogromnie ją kocham! Uwielbiam wymyślać niezwykłe 

historie, a potem spisywać je tak, by powstała z nich książka. 

Co inspiruje Pana do pisania książek?  

Kim chciał Pan zostać jak miał Pan 9 lat?  (Martyna) 

Do pisania książek – ostatnio – najczęściej inspiruje mnie życie, czyli to, co dzieje się dookoła mnie.  

Kiedyś wolałem brać pomysły z wyobraźni, ostatnio jednak po prostu obserwuję świat dookoła. 

Gdy miałem 9 lat, chciałem chyba zostać pilotem samolotu. Wcześniej chciałem zostać maszynistą  

w pociągach, a później – kosmonautą. 

Ile Pan napisał książek?  

Czy pisze Pan także książki dla dorosłych?  (Michał M.) 

Ile książek napisałem – to najtrudniejsze pytanie, jakie można mi zadać. Jakkolwiek bym liczył,  

wychodzi mi około 40 pozycji. 

Napisałem 3 książki science-fiction dla dorosłych, zostały wydane po angielsku i po hiszpańsku.   

Dlaczego Pan się zdecydował wziąć psa ze schroniska?  

Czy wiedział Pan, że Elf ma siostrę bliźniaczkę? (Ola K.) 

Pies ze schroniska to ogromne szczęście dla niego. Dlatego się na to zdecydowałem. Tyle biednych 

zwierzaków, pięknych i dobrych, siedzi w klatkach… Trzeba dać im dom. 

O tym, że Elf ma siostrę bliźniaczkę, wiedziałem niemal od momentu ujrzenia Elfa w ogłoszeniu,  

w Internecie. Od razu szukałem dla Erki domu, i znalazł się – u mojej cioci :) 

Jaką rasą psa jest Elf? (Filip) 

A Elf to rasa „wielorasowa”, czyli dumny kundel. Choć w sumie, wygląda niemal prawie dokładnie niczym 

rasowy owczarek belgijski! 

Czy był Pan dobrym i grzecznym uczniem?  

Czy lubi Pan czesać Elfa?  

Czy lubi Pan spacerować z Elfem?  

Czy spotkał Pan dzika na spacerze z Elfem? (Tosia Cz.) 

Czy byłem dobrym i grzecznym uczniem… ? No i co ja mogę na to odpowiedzieć? Uczyłem się bardzo 

dobrze, ale miałem swoje wybryki, niestety :( 

Czy lubię czesać Elfa: ja lubię, za to on tego NIENAWIDZI. W domu na widok szczotki od razu ucieka pod 

biurko… Jedynym sposobem jest czesanie go na spacerze (gdy jest na smyczy i nie może uciec) albo… 

odkurzanie. Elf uwielbia odkurzacz :) 

Dzik. Tak, dziki spotykamy regularnie, a sytuacja opisana w książce (na łąkach nad rzeką) faktycznie miała 

miejsce! 

 

 

Pozdrawiamy serdecznie Pana Marcina i Elfa. Uczniowie 3d 

 

I ja Was najserdeczniej pozdrawiam! 

A Elf merda ogonem dla Was bardzo energicznie  :) 

Marcin Pałasz 

Wywiad opracowała pani Barbara Rejek i Dorota Bodkowska 

 



 

Konkurs czytelniczy klas 4-8 pt. "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi" 

          I miejsce - Rozalia Tadaj kl. 5a  - 100 %  poprawnych odpowiedzi, 

        II miejsce - Martyna Kuśmierek kl. 6e i Katarzyna Skotny kl.4a - 97,1 %  

          III miejsce - Gabriela Konopka kl. 5a i Paweł Lignarski kl. 7c - 94,3 %,  

                                IV miejsce - Aleksander Howley kl. 7a - 91,4 % 

                                   V miejsce - Emila Spik kl. 6c - 91,4 %  

 

 

KONKURS „Kartka świąteczna” – kategoria: grafika komputerowa 

                 1 miejsce: Katarzyna Dunaj 5b, 

                  2 miejsce: Sofiia Gontar 5a, 

               3 miejsce: Karolina Goździaszek 7c. 
 

 

      Wyróżnienie otrzymali: Kamila Kaczmarek 4e, Ania Fuchs 6a, Jakub Michalski 6e,  

                     Alicja Czyżyk 5a, Konrad Augustynów 6f, Paulina Strzelczyk 8a 

  W kategorii "Animacja komputerowa" bezkonkurencyjna okazała się praca Michała Maciołki z 5b.                   

                      Wyróżnienie otrzymują: Wiktor Tabak 6d i Amelia Walczyk 8a 

           W kategorii klas młodszych 1 miejsce zajęła praca Hani Popielarskiej z 1d. 

              Wyróżnienia otrzymały: Paula Kruk i Hanna Kupidura. 

 
                Konkursu fotograficzny pt. "Piękno zimy" 
  1 miejsce - Antonina Twardowska  6d (praca na zdjęciu obok) 
                        i  Temida Szczecińska 6a 
                    2 miejsce  - Jagoda Franczak 4e 
                      3 miejsce: Dominika Wyzuj 7b 
        Wyróżnienia:  Michał Kuriata 4e i Ala Czyżyk 5a 

    KONKURS TANECZNY “You can dance” 

    Klasy młodsze: 

1miejsce: Nadia Wierzbicka kl. 3a 

2 miejsce: Natalia Adamska kl. 3c 

3 miejsce: Antonia Czarnik kl.3d 

Wyróżnienia: Karolina Repczyńska kl. 2e i Gabriela Sowińska kl. 3d 

Klasy starsze: 

1 miejsce: Izabela Rzatkiwicz kl. 7e i Iga Benda kl. 6f 

2 miejsce: Anzhelina Zalutskaya kl. 7e 

3 miejsce: Kamila Kaczmarek kl.4e 

 
                  KONKURS UNION JACK+ 
Do drugiego etapu konkursu językowego  „Union Jack+” zakwalifikowali się:  
Aleksandra Śliwka kl. 8a 
Aleksandra Bąkiewicz  kl. 8b 
Eryk Sikora kl. 8a 
Etap II zaplanowany jest na 4 marca godz. 14.00 w budynku LO nr V we Wrocławiu. 
Wszystkim uczestniczkom serdecznie dziękujemy i gratulujemy, a uczestnikom II etapu życzymy dalszych 
sukcesów! 
 



 
  * * *         * * * 
Dlaczego naukowcy nie odnaleźli jeszcze genu   Rozmawiają dwie pchły 

nieśmiałości?       - Gdzie byłaś na wakacjach? 

Bo schował się za dwoma innymi genami.    - Na krecie. 

 

* * *        * * * 

Na pierwszej lekcji polskiego pani pyta klasę:    Na czym stoi prąd? 

- Powiedzcie , czym jest wyraz ,, chętnie” w zdaniu:  - Na pięcie.  

„Dzieci chętnie odrabiają lekcje”.      * * * 

Zgłasza się Julka:       Czemu słońce nie chodzi do szkoły? 

- Kłamstwem proszę pani! Bo ma miliony stopni. 
 

Humor przygotowała: Alicja Polus, 6a 
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Krzyżówkę opracował: Wiktor Konopka, 6f 
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1. Najczęściej występujący przedmiot, 

w miejscu gdzie można kupić „Ikarka”. 

 

2. Miejsce wymiany walut. 
 
3. Możesz dać komuś daną rzecz a on 
musi ci ją oddać (czynność). 
 
4. Gwiazda w Układzie Słonecznym. 
 
5. Inaczej „zimno”. 
 
6. Najczęściej walec z wosku. 
 
7. Możemy wydmuchać nią ze 

specjalnego płynu. 


