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Witajcie przedwiosennie 

         Poranki są  jeszcze zimne, noce straszą  przymrozkami, nie raz i nie dwa  zaskoczy nas jeszcze 

śnieg lub śnieg z deszczem, ale nie da się ukryć, że wiosna nadchodzi i to wielkimi krokami. Mam na to 

niezbite dowody, które chętnie Wam przedstawię.  

Po pierwsze - wyraźnie wydłużył się dzień. Można to zaobserwować zarówno rano jak i wieczorem.  

Po drugie  - jak ktoś jest uważny i otwarty na przyrodę – może już rano usłyszeć ptasi świergot, którego 

tak bardzo brakowało przez długie zimowe miesiące.  

Po trzecie -  jeśli wybierzecie się do parku lub lasu, to na niektórych drzewach i krzewach możecie 

zaobserwować  świeże pączki. Pomyślałam sobie, że jeśli lubicie tropić przyrodę i uda się Wam znaleźć 

jeszcze inne zwiastuny wiosny, zróbcie zdjęcie lub opiszcie to, a ja chętnie zaprezentuje efekty Waszych 

obserwacji na łamach naszego periodyku.  
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         Zachęcam Was również do aktywności fizycznej. Za moment zaczniemy zdejmować z siebie kurtki 

i płaszcze. Wówczas jak na talerzu będzie widać wszystkie nasze zimowe grzeszki łakomstwa. Aż nie chce 

się wierzyć w to, co podają statystyki dotyczące otyłości wśród dzieci i młodzieży.  To przerażające, ale 

już ponad połowa dzieci w Polsce ma sporą nadwagę i schorzenia z tym związane. To smutne, ale polskie 

dzieci zaczynają być grubasami. Skąd się to bierze? Głównie z braku aktywności fizycznej. Zamiast 

spędzać czas z rówieśnikami na podwórku, wolicie siedzieć przed komputerem lub telewizorem. To już 

prawdziwy dramat. Podwórka i place zabaw świecą pustkami, za to Wasze mózgi aż świecą naładowane 

gigabajtami z gier, portali czy innych atrakcji z sieci. Pora to zmienić i wiosna jest na to idealnym czasem. 

Zostawiam Was z tą myślą i spodziewam się głębszej refleksji. 

Zachęcam również do wnikliwej lektury naszego periodyku, gdzie znajdziecie wiele ciekawych 

artykułów. 

Do zobaczenia za miesiąc 

Redaktor opiekun 

 

      Życie jest teatrem cz. 7 

„Teatr jako jedyny jest syntezą wszystkich sztuk tworzących kulturę” 

           Dzisiaj pochylimy się nad teatrem czasów oświecenia. Jak 

pamiętacie, bardzo ważną rolą teatru praktycznie w każdej epoce była 

edukacja. Za pomocą sztuki dramatycznej uczono zachowań 

społecznych, przekazywano prawdy wiary, kultywowano i 

rozpowszechniano  tradycje świeckie i religijne oraz uczono historii 

wychwalając odwagę i mądrość władców oraz ich dokonania. Prawdziwą 

kwintesencję dydaktycznej roli teatru odnajdziemy w epoce oświecenia. 

Wówczas to pojawiły się komedie dydaktyczne, których 

najznamienitszym przedstawicielem był Franciszek Bohomolec uważany 

do dzisiaj za ojca polskiej komedii.  W swoich dziełach  ośmieszał 

on  sarmatyzm, krytykował cudzoziemszczyznę i zabobony 

ludowe. Zaczęły pojawiać się sztuki moralizatorskie ukazujące  wady postępowań i postaw, które 

miały  wychowywać ówczesnego obywatela. Uczyły go krytycznie myśleć i widzieć wady ustroju, w 

którym żył.  

      Kolejnym  przełomowym wydarzeniem było powstanie  pierwszego w Warszawie stałego teatru 

publicznego, który po niedługim czasie przemienił się w najważniejszą sceną narodową -  Teatr 

Narodowy.  

W okresie oświecenia pojawiła się również opera, która z powodzeniem zaistniała także w Polsce.  

       Podsumowując, osiemnastowieczny teatr przyjął na swoje barki ogromny ciężar edukowania, 

wychowywania i kształtowania postaw na niespotykaną dotąd skalę. Na przedstawienia teatralne stać 

było nawet tych najuboższych. Dzięki teatrowi sztuka dotarła pod przysłowiowe strzechy, a ze sztuką 

ramię w ramię szła świadomość.  Jestem skłonna twierdzić, że oświeceniowy teatr miał niepodważalny 

wpływ na wszystkie najważniejsze wydarzenia osiemnastowiecznej i dziewiętnastowiecznej  Europy. 

Za miesiąc opowiem Wam o Wielkiej Reformie Teatru.  

Dorota Olejnik 
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        W tym miesiącu mięliśmy zaszczyt  przeprowadzić wywiad  z naszym absolwentem, znanym 

podróżnikiem i dziennikarzem, p. Michałem Cessanisem. Jak pamiętacie, pan Michał odwiedził jakiś 

czas temu  naszą szkołę, spotkał się  z nami i opowiedział o sobie i swoich podróżach. Mimo to 

czuliśmy niedosyt. Dlatego też, postanowiliśmy „dopytać” naszego gościa o wspomnienia z 

dzieciństwa i ze szkoły. Poniżej znajdziecie wywiad, który jest efektem wymiany mailowej miedzy 

panem Michałem a naszą redakcją. Zapraszamy do wnikliwej lektury.  

 

 

 Redakcja: Prosimy  o dokończenie kilku zdań: 

 

„Piątka” to dla mnie…  Przyjaźnie, które wciąż trwają. I najfajniejsza szkoła, w której wcale nie 

miałem lekko jako wnuczek Felicji Filipowicz, która była dyrektorem SP 11. Nauczyciele o tym 

wiedzieli i nie dawali mi taryfy ulgowej. Dzisiaj jestem im za to wdzięczny. 

 

Najmilej wspominam…   Krystynę Nowicką, wychowawczynię z klas I-III. Ciągle powtarzała, że mam 

język geograficzny i guzy matematyczne z tyłu głowy. Ale matematyka nie była wtedy moją mocną 

stroną. 

 

Mój ulubiony przedmiot…   Na pewno język polski, chociaż prof. Jadwiga Knop nie miała dla nas 

litości. Ale dzięki temu podczas ostatniego spotkania klasowego wszyscy recytowaliśmy z głowy Pana 

Tadeusza. Poza tym biologia i geografia.  

 

Przedmiot, który lubiłem najmniej…   Matematyka. Czasami zastanawiam się, jak to możliwe, że 

potem wybrałem ten przedmiot na maturze i zdałem na piątkę.  

 

Przedmiot, na którym była największa cisza…   U nas nie było ciszy na lekcjach!  

 

Najbardziej bałem się…   Nie bałem się raczej. 

 

Najbardziej w ludziach cenię…    Otwartość na świat, tolerancję i poczucie humoru. 

  

Nigdy w życiu…   Nie powiem nigdy w życiu, ponieważ lubię ryzyko i skok na głęboką wodę. 

Moja ulubiona książka z dzieciństwa…   Jest Ich kilka, ale bardzo lubiłem „Dzieci z Bullerbyn” i 

„Przygody Tomka Sawyera”. 

 

Film, do którego chętnie…   wracam to wszystkie komedie z Louisem de Funesem, zwłaszcza seria o 

żandarmie. 

 

Najchętniej wypoczywam…    Mógłbym powiedzieć, że w domu na kanapie, bo taki wypoczynek też 

lubię, ale najlepiej czuję się w podróży. To w niej wypoczywam. Uwielbiam latać, zwłaszcza na 

długich trasach. Mam wtedy czas na książkę, obejrzenie filmu, napisanie kolejnego reportażu. I 

rozmowy ze współpasażerami. Bardzo to lubię. 

  

Podróż życia…..   Mam nadzieję, że wciąż jest przede mną. Chociaż mogę do podróży życia zaliczyć 

Australię, do której znowu chcę polecieć. 

 

W wolnym czasie…  najchętniej bawię się z moimi siostrzeńcami. 

 

  

Trzy życzenia do „złotej rybki”…   Chciałbym być zawsze szczęśliwy, młody i zdrowy. I o to samo 

proszę dla wszystkich moich najbliższych. 
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Myślą przewodnią mojego życia jest…   „Rozwijaj się” 

 

 

Kiedy myślę „drugi człowiek”, to…   mam same miłe wspomnienia. Podczas podróży spotykam na 

swojej drodze tylu wspaniałych ludzi, jak rodzina na Sri Lance, z którą wciąż wymieniamy się listami. 

 

 

Plany na przyszłość…   Myślę o napisaniu kolejnej książki, poza tym chciałbym przejechać kamperem 

wraz z grupą przyjaciół Nową Zelandię. 

 

 

D.O.: Może kilka słów do naszych młodych czytelników? 

M.C.: Nie bójcie się ryzykować. Czasami trzeba zaryzykować, skoczyć na głęboką wodę, by zrobić 

krok do przodu. I życzę wam podróży życia! 

  

D.O.: Dziękuję za poświęcony nam czas. Czego mogę Ci życzyć? 

M.C.: Żeby liczba startów samolotów zgadzała się z liczbą lądowań. 

  

    D.O.: Tego Ci więc z całego serca życzę. Jako zapalony kamperowiec i podróżnik życzę   Ci również 

wymarzonej podróży kamperem, gdyż jest to  przeżycie nieporównywalne z niczym. 

  

 

 

Odjechana lekcja  w-f 

          5 stycznia uczennice klasy VIa wraz z p. Lidią Golewską w ramach lekcji w-fu wybrały się na 

ośnieżoną górkę w parku przy ul. Zielonej. Bardzo dobrze bawiłyśmy się zjeżdżając na ,,jabuszkach". 

Nie zabrakło przy tym odrobiny humoru (nawet p. Lidia zjeżdżała razem z nami).  Niską temperaturę 

zrekompensowała  wspaniała zabawa, dlatego myślę, że ta lekcja na długo zapadnie nam w pamięci. 
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Karolina Woźniak   VIa 

 

Magia kina” 

      Dnia 11 stycznia 2017 r. uczniowie klas szóstych pod opieką 

nauczycieli języka polskiego – p. Sylwii Grzesznej i p. Tomasza 

Klimka – udali się do kina Tomi. Powodem była lekcja pt. „Magia 

kina. Tajniki sztuki filmowej”, zorganizowana przez Centrum 

Edukacji Filmowej. 

Podczas spotkania mogliśmy poznać najważniejsze etapy 

tworzenia dzieł filmowych. Dowiedzieliśmy się także na czym 

polega specyfika realizacji filmu i jak najmniejszy element filmu 

tworzy magię kina (tak często spotykana przez nas w filmach). 

Mogliśmy też rozszyfrować, które z kultowych scen 

filmowych były improwizowane  

i poznaliśmy kulisy tworzenia najsłynniejszych fragmentów. 

Dzisiejsza kinematografia sięga po coraz nowocześniejsze środki artystyczne. 

Na koniec całej lekcji mieliśmy przyjemność obejrzeć ekranizację lektury Marka Twaina „Przygody Tomka 

Sawyera” pt. „Tom i Huck”. 
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Całe spotkanie było bardzo pouczające i pozwoliło spojrzeć na film z innej strony niż widz.  

Bardzo dziękujemy naszym polonistom za umożliwienie nam 

udziału w zajęciach.  

  

Aleksandra Janiszewska, kl. Via 

 

Bez pracy nie ma 

kołaczy  

I półrocze roku szkolnego za nami - nadszedł czas 

podsumowania. 12 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli klas I- III, na którym 

nagrodzeni zostali najlepsi uczniowie.  

Z klasy Ia na wyróżnienie zasłużyli: Julia Chruścińska, Daria Szumigaj, Wiktoria Góral, 

Kacper Wolski, Krzysztof Otomański, Julia Strzelczyk, Bartosz Słupski, Krzysztof Matusiak.  

Najlepsze wyniki w nauce w klasach drugich osiągnęli: Jakub Doliwka, Igor Kołakowski i 

Olga Lubońska z kl. II a; Natalia Różańska i Wiktoria Szynka z II b oraz Maria Sulej, 

Stanisław Stusio i Adam Włodarczyk z kl. II c.  

W klasach trzecich pochwały otrzymali: Zuzanna Ciszewska, Marta Mamińska, Mikołaj 

Piechowski, Martyna Sobczyk, Emilia Trzeszczak i Maja Waszczykowska z kl. III a; Kacper 

Grala, Maja Kostrzewa, Julia Shepherd, Zuzanna Sułat, Wiktoria Szymańska i Julia Warzycha 

z III b, Stanisław Karcz, Julia Niewiadomska, Aleksander Pogocki, Patrycja Słabiak, Wiktoria 

Szubert oraz Szymon Zaręba z kl. III c; Ksawery Hilczer, Antoni Ogiński, Michał Wosik i 

Oliwia Hemer z III d.  

Gratulujemy! Ciężka praca się opłaciła. 

 Chciałabym przypomnieć również największe osiągnięcia naszych wychowanków. I tak:  
§  Julia Niewiadomska z kl III c zajęła II miejsce w konkursie recytatorskim.  
§  Wiktoria Szubert i Kinga Wenek z kl. IIIc - I miejsce w konkursie plastycznym. 
§  Łukasz Słupski z II c zdobył II miejsce, a Hubert Kantorek z II b wyróżnienie w 

Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Uczynki miłosierdzia” 
§  Pierwszoklasistka Julia Chruścińska zajęła III miejsce w Powiatowym Konkursie 

Recytatorskim. 
§  Michalina Duniec z kl. III a zdobyła wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym 

„Jesienne drzewo” 

Jesteśmy z Was naprawdę dumni! Brawo! 

  

Nasze czwartkowe spotkanie uświetnił występ uczniów  kl. III d pod opieką p. Renaty 

Kołodziejskiej w inscenizacji pt.: „Cztery żywioły”.  

Natomiast dzieciaki z kl. IIIa i III b, ze szkolnego teatru zaprezentowały nam przedstawienie  pt.: 

„Cukierki”, jako ostrzeżenie przed czyhającymi na nas zagrożeniami.  

Młodzi aktorzy pracują pod kierunkiem p. Doroty Olejnik i p. Urszuli Bodył.  
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Na zakończenie usłyszeliśmy ważne wskazówki, jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe. Wszystkim 

życzymy udanego, bezpiecznego i pełnego wrażeń wypoczynku!  

 Edyta Chrzęst 

 

„Do muzeum po nowinki techniki” 

                   16 lutego br.  klasa 5b wraz z wychowawcą p. Januszem Koźlenko wybrała się 

do   Muzeum Miasta Pabianic. Podziwiać w nim można wystawę dotyczącą nanoświata. Do naszego 

muzeum eksponaty przyjechały z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Wszystkie prace zostały zrobione przez 

uczniów ze szkół gimnazjalnych i liceów z całej Polski i 10 

krajów świata.  Wystawa ta uczy przez zabawę. 

Podczas zwiedzania należy samemu przyporządkować 

odpowiednią wielkość do różnych rzeczy np. najmniejszej 

komórki na świecie lub najwyższego budynku świata.  

Ciekawym z eksponatów jest rysunek wirusa (oczywiście w 

ogromnym powiększeniu) i podanie jego rzeczywistych 

wymiarów. Podziwiać można tkaninę kuloodporną zrobioną 

nanotechnologią. Można z niej produkować odzież i używać 

do produkcji samochodów.  

Należy wspomnieć, że nanometr to jednomiliardowa część metra, czyli bardzo mała część materii 

niewidzialna gołym okiem 

 

Wystawę w naszym muzeum można podziwiać do 7 maja. 

Zachęcam i zapraszam do odwiedzenia. 

Weronika Łuczak 5b 

 

W NANOŚWIECIE 

      Dnia 7 lutego br. Uczniowie klasy VIA wraz z opiekunami – p. Dorotą Stolińską i p. Wojciechem 

Woźniakiem – byli na zajęciach organizowanych na terenie Muzeum Miasta Pabianic. Odbywały się one 

w ramach wystawy pt. „Witamy w nanoświecie”, zorganizowanej przez Muzeum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – Collegium Maius oraz Zakład Dydaktyki Chemii Uniwerystetu Jagiellońskiego. 

Wystawa ta to podsumowanie projektu edukacyjnego „Irresistible”, który miał na celu przybliżyć 

młodym ludziom zagadnienia innowacji i badań naukowych. 

Cała wystawa zajmowała trzy sale naszego muzeum. Było tam wiele interaktywnych stanowisk, 

na których mogliśmy obejrzeć film, posłuchać wykładu, sprawdzić swoją wiedzę w grach i testach, ale 

także dotknąć struktury modelu chemicznego. Można było także sterować światłem lasera bez 

dotykania samego urządzenia. Widzieliśmy także robota, który wędruje przez układ pokarmowy i 

widzieliśmy to, co zobaczyłby obsługujący go lekarz. 

Warto tutaj również wspomnieć o tym, że eksponaty interaktywne znajdujące się na tej wystawie 

zostały przygotowane przez uczniów gimnazjów, liceów i techników. 

Wystawa „Witamy w nanoświecie” była dla nas bardzo interesująca. Kto wie, może kiedyś komuś 

z nas uda się prowadzić interesujące badania i tworzyć nowe technologie? 
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Dziękujemy naszemu wychowawcy za zorganizowanie tych zajęć. 

  
Aleksandra Janiszewska, kl. VIA  

„Każdemu wolno kochać…” 

           W dniu 10.02.2017r. odbyła się szkolna dyskoteka 

walentynkowa, zorganizowana przez klasę 6b. Obsługą sprzętu 

muzycznego zajmowali się: Kacper Trębacz i Michał Grala z klasy 

6b. 

W sklepiku działającym w sali przyrodniczej przygotowano wiele 

zdrowych,  a także walentynkowych potraw, które pomagały 

nam sprzedawać nasze kochane mamy. Największą 

popularność  wśród kupujących zyskały tosty. W trakcie tańców 

odbyły się także dwa zręcznościowe konkursy. 

Pierwszy polegał na przechodzeniu w parach pod sznurkiem  tak, 

aby go nie dotknąć (limbo). Drugi konkurs polegał na podawaniu 

sobie kubka na słomkach (tak żeby nie spadł). W obydwóch 

konkursach zwyciężyła klasa 6a a uczestnicy, którzy zajęli miejsca na podium dostali symboliczne 

nagrody (breloczki).  

W sklepiku można było również kupić kartki walentynkowe, a następnie przesłać je ukochanej osobie 

Pocztą Walentynkową. 

  

Dziękujemy uczniom za świetną 

zabawę, nauczycielom za opiekę 

oraz naszym mamom za pomoc. 

Tatiana Tokarczyk 

 

Uśmiechnij 

się 
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     Każdy człowiek na co dzień potrzebuje życzliwego uśmiechu i sam 

obdarowuje uśmiechem innych.  

       W piątek 10 lutego naszą szkołę odwiedził p. Marek Wysoczyński. Jest 

on Ambasadorem Światowego Archiwum Uśmiechu w Polsce. Jego 

obecność związana jest z promowaniem akcji  „Dzień Uśmiechu”. 

Dodatkowo gościliśmy również znanych pabianickich sportowców:  Panią 

Kingę Królik  - trenującą biegi na orientację, pana Szymona Kielana - 

Mistrza Polski w tenisie ziemnym oraz pana Jacka Dobrasa - członka Kadry 

Narodowej Rugby. 

Jako podsumowanie wizyty wszyscy uczniowie ze swoimi wychowawcami 

zebrali się na sali gimnastycznej, aby zrobić wspólne zdjęcie Selfie, na którym się 

uśmiechamy.  Następnie zdjęcia trafią na szpitalne oddziały pediatryczne, aby mogły obejrzeć je chore 

dzieci, dla których będzie to forma terapii.  

Uśmiechnięta  Weronika Łuczak 5b :-) 

 

„Miłość Ci wszystko wybaczy…” 

        W dniu imienin Walentego, 14 lutego w naszej 

szkole została zorganizowana  akcja pod 

nazwą:  „Zakochani - zaczytani”, która ma na celu 

promowanie czytelnictwa. 

Zaangażowani uczniowie z ulubioną książką w ręku 

proponowali wybranym osobom wysłuchanie 

najciekawszego fragmentu. 

Okazało się, że w naszej „piątce”  jest wielu miłośników 

czytania i akcja cieszyła się dużym powodzeniem.  

Wśród książek były takie tytuły jak: „Harry Potter”, 

„Złotek”, „Pan Tadeusz”, „Encyklopedia Dinozaurów”, 

„Mały Książę”.  

Zachęcam wszystkich, by częściej sięgać po książki. Jest tam tyle ciekawych fragmentów! 

Chcąc odnaleźć  interesującą pozycję odwiedzajmy szkolna bibliotekę. 

Weronika Łuczak 5b  :-) 

 

"Matek Rozstawacz" 

  
W poniedziałek, 20 lutego 2017 roku, odbyła się wycieczka do Teatru Arlekin. Klasy czwarte i 

grupa uczniów z klasy Vb zgromadziła się pod szkołą, by o godzinie 10:00  wyruszyć w podróż do 

Łodzi. W czasie drogi wszyscy dobrze się bawili, rozmawiali, grali i słuchali muzyki.  
  
Szybko dotarliśmy do celu podróży. Weszliśmy do sali, zajęliśmy  swoje miejsca i czekaliśmy aż 

przedstawienie pt. "Matek Rozstawacz" się rozpocznie. Muzyka zaczęła grać. Na scenę wyszła postać 

przebrana za karalucha. Potem pojawiały się kolejne, także w maskach. Z minuty na minutę rosło 

nasze zaciekawienie spektaklem.   
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Przedstawienie 

opowiadało o rodzinie, do 

której pewnego wieczoru 

weszło dwóch „rozstawaczy” - 

specjalistów od rozstawania 

rodziców. Matek, czyli 

Mateusz rusza do Złej 

Dzielnicy na poszukiwanie 

rodziców.   Zostawiony sam 

sobie chłopak, z drobną 

pomocą Karalucha i nowo 

poznanej koleżanki (czytaj: 

przyszłej ukochanej), jest w 

stanie zrobić wszystko, by 

jego życie wyglądało jak 

dawnej. Spotyka go wiele 

dziwnych, a czasem i 

mrożących krew w żyłach 

przygód.  
 Jeśli chcecie poznać 

całą historię,  wybierzcie się 

do Teatru Arlekin. Serdecznie 

polecamy! 
  

      Amelka Otto, kl. IVB 

 

 

 TRZYMAJ FORMĘ 

       Uczniowie klas IVA i IVB realizując na lekcjach przyrody projekt prozdrowotny „Trzymaj formę“ 

uczyli się zasad zdrowego żywienia. Dowiedzieli się, co należy jeść, aby dostarczać organizmowi 

wszystkich niezbędnych  składników,  być zdrowym i silnym oraz jak prowadzić zdrowy tryb życia 

będąc aktywnym fizycznie i uprawiając sporty.  

 

       Na zakończenie projektu wykonali piramidy pokarmowe, na których rysując lub wyklejając 

pokarmy, pogrupowali je na konieczne, potrzebne, zbędne i szkodliwe. Uczniowie tworząc piramidy 

wykazali się dużą pomysłowością.  Prace zostały ocenione bardzo wysoko w obydwu klasach czwartych. 

Piramidy żywieniowe można było oglądać w pracowni przyrodniczej,  gdzie znajdowała się wystawa 

prac. 
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 Sylwia Łaguniak 
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Palcem po mapie, czyli słowo o lekturach w klasach starszych 

 Dzięki lekturom omawianym w szkole poznaliśmy wielu bohaterów, zwiedziliśmy liczne kraje, 

przenosiliśmy się w czasie i byliśmy w kosmosie. 

Zwiedzanie zaczęliśmy od naszej wyobraźni. Myślę o Akademii Pana Kleksa, w której spotkaliśmy 

jedynego w swoim rodzaju nauczyciela i jego oddanych uczniów. To na lekcji geografii pan Ambroży 

zaproponował grę z globusem zamiast piłki. Dzięki niej szybko opuściliśmy mury Akademii i zaczęliśmy 

poznawać różne kontynenty. 

W podróż po świecie pierwsza zaprowadziła nas ''Ania z Zielonego Wzgórza'' . Ania mieszkała w 

niewielkiej miejscowości Avonlea, położonej na Wyspie Księcia Edwarda. To przepiękna i bardzo 

malownicza okolica, w której razem z dziewczynką przeżywaliśmy przygody. 

Z Avonlea (Kanada) przenieśliśmy się w czasy drugiej Wojny Światowej do Anglii. Tam poznaliśmy 

czworo rodzeństwa: Piotra, Zuzannę, Edmunda, i Łucję. Razem z nimi, przez drzwi starej szafy w 

garderobie, wkroczyliśmy w świat pełen zagadek i tajemnic. Dzięki pobycie w magicznym królestwie 

Narnii zyskaliśmy takich przyjaciół jak lew Aslan. 

Nasza dalsza podróż odbywała się w tym samym kraju, w magicznym zakątku Misselthwaite Manor 

symbolizującym ludzkie serce. Razem z Mary i Colinem badaliśmy tajemnice ogrodu i niezwykłego domu. 

Przeżywaliśmy chorobę Colina i w napięciu czekaliśmy, czy chłopiec wstanie z łóżka. 

Z Anglii powędrowaliśmy do Polski, gdzie poznaliśmy Adama Cisowskiego. Następnie, wraz z 

Profesorem Gąsowskim, jego bratanicą Wandzią i Adamem wyjechaliśmy do wsi Bejgoła niedaleko Wilna. 

Tam rozwiązywaliśmy zagadkę zaginionych drzwi. Staliśmy się pomocnikami Adasia i jego najlepszymi 

przyjaciółmi. 

Z Polski wyruszyliśmy do innego wymiaru, w kosmos. Zwiedziliśmy dziwne planety, które rządzą 

się własnymi prawami, poznaliśmy przedziwne maszyny: smoki, roboty, konstruktorów. Przenosiliśmy 

się z planety na planetę, wszystko tam było inne, a czasem nawet straszne. Stanisław Lem w ''Bajkach 

robotów'' pokazał nam przedziwną przyszłość. 

Omawianiu lektur często towarzyszyły duże emocje. W Węgrzech, po ciężkiej bitwie na Placu 

Broni, razem z grupą Boki i Czerwonoskórymi płakaliśmy po śmierci Nemeczka. 

Naszą podróż kończymy w Afryce, gdzie ze Stasiem i Nel przeżywaliśmy fascynujące przygody. 

Przed nami jeszcze ciekawie zapowiadające się spotkanie z ''Tym obcym''. Mam nadzieję, że 

zaprzyjaźnimy się z nim równie mocno jak z pozostałymi bohaterami naszych lektur. 

 
Alicja Waszczykowska 


