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Cześć!
Znani i Lubiani – wywiad z gwiazdą!
Pytania do Dorosłego?! Wywiad z gwiazdą!
Krótka historia komiksu
Najlepsze ekranizacje filmowe komiksów
Ulubieni bohaterowie komiksów
Rysujemy komiks!
Młode gwiazdy kina- okiem Wiki 
Komiks
Dookoła świata z ptakami
Piątkowe podróże
Programy do tworzenia komiksów
Komiksowo
Nasza cudowna planeta Primus
Co przeczytać?
Zdrowo i sportowo
Cyber-życie
Gry planszowe
Dziennik kucharza
Piątkowy kalendarz
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Z tej strony wasi superbohaterowie. Dlaczego superbohaterowie? Teraz dzieci są na tyle mądre, bardzo dużo wiedzą i 

umieją, tak że każdy Superman będzie im zazdrościł. Ale co jeżeli trzeba się nauczyć być ‘Super’? Skąd brać wiedze i 

informację? Oczywiście z komiksów! Opowiemy wam dzisiaj o wszystkim, co tylko wiemy o komiksach i ich bohaterach.

Na początku, zapytaliśmy super-specjalistę od komiksów i ich tworzenia. Dzisiejszym gościem jest Piotr Kasiński 
czyli- scenarzysta, dziennikarz, redaktor, organizator Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi!

Kto nam jeszcze pomoże? Oczywiście, następna gwiazda- Pani Ewa Wizgird-Stefanow- nauczycielka plastyki!

Zbadaliśmy temat od dawnych czasów do dziś. Jeżeli myślicie, że historia jest nudna - nie macie racji. Oto historia 

komiksów w pigułce!

Oczywiście, komiksy są ciekawe, ale jak zrobić swój własny? Nie ma sprawy, pomożemy wam narysować swój własny 

komiks!

Czy wiecie, że dużo filmów było nakręconych na podstawie komiksów? Opowiemy wam o najlepszych z nich!

Opowiedzieliśmy wam o swoich ulubionych i najbardziej popularnych komiksach. Postaraliśmy się i zrobiliśmy swój 

WŁASNY komiks! Dzisiaj nawet przepis jest komiksowy! 

Nie zapomnieliśmy też o innych wydarzeniach. 22 kwietnia na całym świecie obchodzimy Dzień Ziemi! Nie zapominajmy, 

jaka jest cudowna, więc chrońmy ją! Dzisiaj opowiemy wam o fantastycznych miejscach naszej planety: o Wybrzeżu 

Kwiatu Pomarańczy w Hiszpanii i malowniczych miejscach, gdzie można odpocząć w weekend pobliżu Warszawy. 

No i jak zawsze czytamy, oglądamy filmy, obserwujemy ptaki, zajmujemy się sportem, poznajemy niezwykły kalendarz, 

gramy w gry planszowe i komputerowe, gotujemy nowe potrawy, tworzymy swoją historię super bohaterów.

Wasi redaktorzy
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- Jak narodził się pomysł i idea festiwalu?

- Pierwszy festiwal, który na początku nazywany był konwentem, odbył się 30 lat temu. Na pomysł jego zorganizowania wpadlimłodzi twórcy komiksów,

którzy bardzo chcieli się spotkać, pochwalić się swoją twórczością oraz po prostu pogadać o komiksach. W tamtych czasach nie było Internetu, nie dało się

więc założyć wydarzenia na facebooku i zaprosić ludzi. Organizatorzy dali ogłoszenie w gazecie z nadzieją, że inni "komiksiarze" je przeczytają i przyjadą.

Udało się - na pierwszym konwencie pojawiło się kilkadziesiąt osób z całej Polski, a potem z każdym rokiem impreza robiła się coraz większa.

- Czy będziemy mogli odwiedzić festiwal w tym roku? I co, zdaniem pana, będzie najciekawszym dla dzieci?

- 32. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier mamy zaplanowany na 2-3 października. Chcielibyśmy bardzo, aby odbył się on w wersji stacjonarnej - z

autorskimi spotkaniami, warsztatami i strefą targową. Na tę chwilę wszystkie nasze działania idą w kierunku organizacji imprezy w łódzkiej Hali Expo, ale

trudno dokładnie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja pandemiczna jesienią. W razie czego będziemy też przygotowani na edycję internetową. Jak

zawsze planujemy sporo atrakcji dla dzieci. Będą spotkania z twórczyniami i twórcami komiksów dla najmłodszych - a jest takich publikacji coraz więcej.

Zawsze organizujemy warsztaty, strefę planszówek, cosplay, rozmaite konkursy. Jeśli sięwybierzecie, na pewno nie będziecie się nudzić.

Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier istnieje od 1991 roku i jest największą tego typu
imprezą w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Do 1998 roku funkcjonował jako Ogólnopolski
Konwent Twórców Komiksu. MFKiG to przede wszystkim miejsce spotkań twórców i miłośników
sekwencyjnych historii obrazkowych oraz elektronicznych mediów interaktywnych. 30. edycję
festiwalu, zorganizowaną w 2019 roku w łódzkiej hali Expo-Łódź, odwiedziło ponad 20 tysięcy
osób. (Informacja ze strony internetowej festiwalu https://komiksfestiwal.com/o-festiwalu/)

Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Kasiński -
scenarzysta, dziennikarz, redaktor, organizator
Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.



Piotr Kasiński
Fot. Katarzyna Świętochowska

- Pan zawodowo jest dziennikarzem. To jak komiksy pojawili się w Pana życiu?

- Rzeczywiście - z wykształcenia jestem dziennikarzem i przez wiele lat uprawiałem ten zawód pracując w

różnych gazetach. Do dziś pisuję tu i ówdzie, najczęściej o komiksach. Prowadzę też bloga, bo nie wyobrażam

sobie życia bez pisania. Komiksy czytam od dzieciństwa - zacząłem pewnie w 3 lub 4 klasie szkoły

podstawowej dzięki mamie, która nie była źle nastawiona do historyjek obrazkowych, jak niestety nadal ma

wielu rodziców. Gdy po studiach przeprowadziłem się do Łodzi, włączyłem się w organizację festiwalu

komiksu. Z czasem zmieniłem zawodowe pisanie do gazet na pracę w kulturze i tym zajmuję się do dziś.

- Co jest ważniejsze dla dobrego komiksu: historia czy grafika?

- Obydwie rzeczy są ważne. Nawet najlepiej wymyślona historia, ale fatalnie narysowana, nie daje

przyjemności czytania. I odwrotnie - co nam po pięknych rysunkach, gdy opowieść jest nudna i źle

poprowadzona... Tworzenie komiksów nie jest łatwą sztuką - opowiadanie historii za pomocą obrazów to

zawsze duże wyzwanie - i dla scenarzystów, i dla rysowników.

- Pan jest autorem książki „Zrób sobie komiks. Zostań super bohaterem”.

Książka jest bardzo ciekawa i przydatna. Czy nie myślał Pan o zrobieniu

video-kursu dla początkujących?

- Dziękuję za dostrzeżenie tej publikacji. Wspólnie z Robertem Trojanowskim
stworzyliśmy dla wydawnictwa Znak dwa tomy "Zrób sobie komiks", chcąc
przybliżyć młodym czytelnikom historię oraz język komiksu, dając trochę teorii,
ale przede wszystkim - dużo praktycznej zabawy. A co do wideo-kursu... Jakoś
nigdy nie czułem się swobodnie przed kamerą - nawet na studiach wybrałem
specjalizację prasową, a nie telewizyjną. Ale niebawem, za sprawą Fundacji
Sentio ma się pojawić w sieci filmik, w którym opowiadam o podstawach pracy
scenarzysty komiksowego.Myślę, że będzie to jednak taki jednorazowy "strzał",
bowolę pisać o komiksach, niż o nich opowiadać - zwłaszcza przed kamerą
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- Czy ma Pan ulubionego bohatera Komiksów?

- Chyba nie mam. Należę raczej do czytelników, którzy mają swoich ulubionych autorów. Niezwykle cenię Jeana Giraud

zwanego Moebiusem, Mike'a Mignolę i Andreasa, a z polskich Tadeusza Baranowskiego, Mateusza Skutnika i Michała

Śledzińskiego. Uwielbiam serie komiksowe "XIII", "Corto Maltese" i "UsagiYojimbo".

- Kim Pan chciał zostać kiedy był mały?

- Moja mama lubi przy gościach przypominać, że gdy byłem kilkulatkiem, chciałem zostać dyrektorem kosmosu.

Natomiast odkąd pamiętam - zawsze lubiłem coś wymyślać i to opisywać. Do tej pory trzymam w teczce opowiadania

napisane w szkole podstawowej. Może dlatego, będąc w drugiej klasie liceum, zacząłem pisywać do gazet. Przez jakiś czas

myślałem o nauczaniu historii w szkole, ale ostatecznie stanęło na dziennikarstwie. Moją pasją jest też muzyka - chodziłem

nawet do szkoły muzycznej i grałem z kolegami w zespole. Teraz już tylko dużo słucham, ale za to moje starsze dziecko

bardzo dobrze odnajduje się w tworzeniu muzyki.

- Jak się uczył Pan w szkole? Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole?

- W szkole podstawowej - co tu dużo kryć - uczyłem się bardzo dobrze. Robiłem za klasycznego prymusa - duże okulary i

grzywka zaczesana na bok. Ale miałem też łatwość przyswajania wiedzy i w rzeczywistości nie byłem typowym kujonem

ślęczącym godzinami nad książkami. W liceum ta łatwość przyswajania wiedzy zrobiła się nieco słabsza, co odbiło się na

średniej ocen. Ale nie spadłem poniżej czwórki (gdy chodziłem do szkoły, skala ocen była od 2 do 5). Ulubione przedmioty?

Język polski, historia, geografia i sport.

Nasz gość - Piotr Kasiński
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Czego trzeba się uczyć, żeby umieć rysować komiksy?

- Wspominałem już, że tworzenie komiksów nie jest łatwą sztuką. Trzeba oczywiście umieć wymyślać historie i dobrze

rysować. Jeśli nie umiemy rysować - zawsze możemy zostać scenarzystą. Jeśli nie mamy talentu do wymyślania - możemy

rysować historie stworzone przez kogoś innego. Ale przede wszystkim, musimy zgłębić tajniki języka komiksu. Bez tego ani

rusz.

- Co według Pana jest najbardziej ciężkim w zawodzie autora komiksów?

- Najtrudniejsze jest chyba osiągnięcie takiej pozycji na rynku, aby dało się żyć tylko z tworzenia komiksów. Większość

autorów na co dzień zajmuje się bardzo różnymi rzeczami. Owszem, są twórcy żyjący tylko z rysowania, ale nie samych

komiksów. Pracują w branży reklamowej i tworzą storyboardy do reklam albo ilustrują książki i artykuły w prasie. Ale są też

tacy (i w Polsce jest takich większość), którzy codziennie chodzą do biura albo jakiegoś zakładu pracy, a komiksy rysują "po

godzinach".

- Jak się Pan inspiruje na zrobienie nowych historii?

- Bardzo różnie. Zajmuję się tylko pisaniem scenariuszy i wiele zależy od tego, czy piszę całkowicie swoją historię, czy na

zlecenie albo z góry ustalony temat. Przede wszystkim sporo czytam - książek i komiksów. Zaglądam do internetu. Ale

bywa i tak, że pomysł pojawia się na przykład podczas spaceru po parku. Na pewno nie należy się bać żadnych tematów.

- Jaka była Pana ulubiona książka w dzieciństwie?

- Podobnie jak w przypadku bohatera komiksowego - wybranie jednej, ulubionej książki nie jest łatwe. W szkole

podstawowej czytałem bardzo dużo. Byłem typem połykacza książek, który po zgaszeniu światła w pokoju, chował się z

latarką pod kołdrą i czytał dalej. A rodzice, zamiast cieszyć się, że dziecko dużo czyta, mieli pretensje o psucie wzroku i zbyt

krótki sen. Ale jeślimam już coś wybrać, to niech będzie seria "Tytus, Romek i A'Tomek„ (autor Henryk Jerzy Chmielewski –

red.)

Nasz gość - Piotr Kasiński
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Gościem dzisiejszego numeru jest 

Pani Ewa  Wizgird-Stefanow, 
nauczycielka edukacji plastycznej
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Niektórzy historycy twierdzą, że pierwsze komiksy

były malowidłami jaskiniowymi. Pierwsze komiksy,

podobne do współczesnych, pojawiły się w

Hiszpanii w XVI wieku. Były to obrazki z

podpisami, które później rozprzestrzeniły się po

całej Europie.

Z pojawieniem się gazet i magazynów komiksy
zaczęto publikować jako sposób komentowania
wiadomości.

Malowidła jaskiniowe w Kolumbii, pochodzą sprzed 12500 lat, 

są bardzo podobne do historii z komiksu

Na pierwszych rysunkach autorzy umieszczali tekst pod rysunkami. Amerykanin Richard F. Outcoult (1863-1928) wprowadził użycie „chmurek” do
przedstawiania słów i myśli postaci. Serie „Aleja Hogana”, „Żółty dzieciak” i „Buster Brown”, stworzone przez Outkolt, są uważane za pierwsze tradycyjne
komiksy.

Obrazek z komiksu

The Yellow Kid Takes a Hand at Golf

New York Journal, October 24, 1897

W tym numerze postanowiłam zgłębić historię komiksów. Wszyscy to wiedzą, że komiks to historia w obrazkach z dodanym tekstem. Istnieje wiele
odmian tej formy sztuki: po francusku komiksy nazywane są fr. bande dessinée lub BD, Japońskie komiksy nazywane są mangą, chińskie komiksy
nazywane są manhua, a komiksy w Korei nazywane są manhwa. W dzisiejszych czasach komiks kojarzy się również z kinem, a zwłaszcza z animacją.
Autorzy komiksów stworzyli wielu bohaterów i superbohaterów, którzy swoimi umiejętnościami zaskakują zwykłych ludzi. Moc nie zawsze jest fizyczna,
czasami superbohater ma magiczny przedmiot.

Reporter Marysia  Tryputen
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Jeśli wcześniej komiksy były

tylko humorystyczne, to

później zaczęły pokazywać

aktualne wydarzenia z życia.

W 1943 roku komiks

Supermana został włączony

do racji żołnierskiej, aby

podnieść duch amerykańskim

żołnierzom, walczących za

oceanem.

W 1938 roku pojawił się pierwszy numer

Action Comics z najsłynniejszym komiksowym

bohaterem wszechczasów na okładce -

Supermanem. To obecnie najdroższy komiks

na świecie. Dziś na świecie zostało ich około

30. Jeden z nich w 2000 roku został skradziony

fanowi Supermana, amerykańskiemu

aktorowi Nicolasowi Cage'owi. 11 lat później

komiks został znaleziony i sprzedany za

2 161 000 USD, a w 2014 r. kolejny numer

został sprzedany na aukcji za 3 207 852 USD.

W roku premiery komiks kosztował tylko

10 centów. Action Comics N1 

Wraz z rozwojem Internetu pojawiły się komiksy internetowe. Na podstawie komiksów powstają  

filmy, seriale i cosplay (artystyczne hobby, w ramach którego osoby nazywane cosplayerami

przebierają  i wcielają się w postać fikcyjną). Dziś najbardziej znani to bohaterowie komiksów 

wszechświata Marvela (spotkasz z nimi w innym naszym artykule – red.).

Komiksy pomagają również rozwijać wyobraźnię i są szeroko stosowane w nauce.

W latach 30-tych ubiegłego wieku ukazały 
się pierwsze komiksy o Myszce Miki (1930) 
I Kaczorze Donaldzie (1934).

Pierwszy kolorowy komiks pojawił się w 1894 roku w New York World.

Autorem jego był Walt McDougal.

Do 1929 roku komiksy były drukowane jako dodatek do istniejących

gazet i czasopism i nie można ich było kupić osobno.



Adaptacje komiksów to dzisiaj odrębny gatunek filmów, stanowiący połączenie science fiction, fantasy i thrillerów. Oto niektóre spośród najlepszych filmowych 

ekranizacji komiksów. 

Batman - historie o człowieku nietoperzu,

filmy opowiadają o jego zmaganiach z

wrogami zarówno wśród złoczyńców, jak i

obrońców prawa.

Jocker - historia komika, jednego z

cieszących się najgorszą sławą

superprzestępców uniwersum DC —
Jokera.

Iron - Man - to historia o tytułowym

superbohaterze Iron Manie, człowieku w

metalowym pancerzu.

Avengers - seria przedstawia losy grupy

superbohaterów, którzy muszą mierzyć się

z zagrożeniem ze strony istot z kosmosu.

Spider – Man - seria opowiada o człowieku,

którego ugryzł napromieniowany pająk. Po tym

ukąszeniu zyskał on nadprzyrodzone moce i stał

się superbohaterem znanym jako Spider-Man.

X-Men - opowiada historię mutantów

Wolverine’a i Rogue, którzy zostali włączeni w

konflikt między dwoma grupami mutantów.

Reporter: Julia Groszyk



Strażnicy galaktyki – seria filmów opowiada o

losach grupy superbohaterów zwanych

Strażnikami Galaktyki.

Watchmen - Seria opowiada o policjantach   
zamaskowanych strażnikach. 

Thor - to seria filmów science fantasy na

podstawie komiksów o superbohaterze o

imieniu Thor - następcy tronu Asgardu. Tytułowy

Thor posługuje się młotem Mjollnir, którym może

ciskać pioruny

Czarna Pantera - film opowiada o zmaganiach

Czarnej Pantery, mitycznej postaci o

nadprzyrodzonych mocach pod którą kryje się

książę T’Challa.

Kapitan Ameryka - historia o superbohaterze w

pancernej zbroi w kolorach flagi Stanów

Zjednoczonych.
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Główni bohaterowie moich ulubionych komiksów:

Na dodatek, 
dla fanów komiksów również polecam serię „Sisters”!

Charakterystyczne ubieranie się:
Marynarski strój (w tym beret)
Dodatkowe:
Buja się w Daisy, jest
Superkwękiem

Charakterystyczne ubieranie się:
Różowo-czarna bluzka oraz kokarda
na głowie
Dodatkowe:
Buja się w Donaldzie oraz w
Superkwęku

a dokładniej ze swojego skarbca.
Charakterystyczne ubieranie się:
Czerwony płaszcz, cylinder i laska
Dodatkowe:
Skarbiec Sknerusa jest często atakowany przez
rabusiów (np. przez Magika i Braci Be) i Sknerus
musi swoich monet bronić

z Kaczogrodu z 
Kaczogrodu

z Kaczogrodu,

Uwielbiam serie komiksów, opowiadających o przygodach bohaterów Disneya. Zaczęłam je czytać w wieku 6 lat, czyli
gdy tylko nauczyłam się czytać. Odtąd co mniej więcej 2 dni pędziłam na dzwonku 🛎 do biblioteki „Primusa”, by
pożyczać kolejne tomy ☺. Dzięki bibliotece w Primusie odkryłam swoją pasję do książek🙂📚🙂 (prawie każdego
wieczora siadam w fotelu i czytam 📚☺). Teraz, gdy jestem starsza, to już ogólnie wolę książki (fantastyczne!) od
komiksów, ale komiksy też bardzo lubię ;).

Sisters (tytuł oryginału: Les Sisters) – francuska seria komiksowa. Seria opowiada w
humorystyczny sposób o codzienności dwóch sióstr z małego francuskiego
miasteczka: nastoletniej Wendy i kilkuletniej Marine.
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Zacznijmy od historii.
Pomyśl o czym będzie twoja historia. Jak się zaczynie? Jakie będą wydarzenia od początku do końca? Jaki będzie scenariusz komiksu?
Wymyśl głównych i drugoplanowych bohaterów: charakter, wygląd, czym się zajmuje. Jak będzie wyglądać miejsce, w którym odbywa się
twoja historia?

Dalej rozbij historię na części- będą to oddzielne ‚rysunki’ (kadry) komiksu. W każdym panelu będzie oddzielny kadr twojej historii.
Rysować tradycyjnie czy cyfrowo? Jeśli zdecydujemy się na rysowanie tradycyjne, wystarczy nam tylko ołówek i papier.

Na przykład, nasz bohater to Kuba. On ma 10 lat, jest w 4 klasie. Chłopiec jest przyjacielski, aktywny, trochę psotny, uwielbia sport i piłkę nożną.

Robimy szkic historii
którą wymyśliłeś. Nie
musisz za bardzo
starać się podczas
rysowania szkicu,
ponieważ i tak potem to
wytrzesz. Zgodnie z
planem rysujemy
oddzielne panele.

Lineart - to jest staranna
obwódka naszego szkicu.
Niektórzy artyści najpierw
robią ksero szkicu. Dlaczego?
Ponieważ jeżeli nie uda ci się
narysować ładnego lineart-u,
możesz zepsuć rysunek. Ale
jeżeli zrobisz ksero, zawsze
będziesz miał tę oryginalną
wersję.

Kolorowanie robisz, jeżeli
planujesz kolorowy komiks.
Ale to nie jest konieczne,
przecież czarno-białe komiksy
również są popularne. Możesz
pokolorować na papierze
markerami lub kredkami, ale
też można zrobić to na
komputerze (np. w
Photoshop).
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Cześć!

Mimika bohaterów to jedna z najważniejszych części w komiksie. Ponieważ
jeżeli będzie jakiś smutny moment, dziwnie by wyglądała szeroko
uśmiechająca się postać. Tekst też pokazuje emocje. Postać nie ma być
smutna, kiedy mówi coś wesołego (przecież to nielogiczne).

Bohater musi utknąć w głowie u
czytelników. Jak? Może to być wygląd albo
cechy charakteru. Ważne są również
postacie drugoplanowe- one pomagają
bohaterowi lub konfliktują się z nim.
Dzięki nim historia staje się ciekawsza.

Planujesz rysować cyfrowo? Ułatwić prace
można dzięki programom komputerowym,
takim jak Write Comics, Chogger, Comics
Master itp.

I na dodatek. Zróbcie plan do swojej historii. Rysujcie to, co wam wychodzi najlepiej. Róbcie szkice. Nie smućcie się, jeżeli was komiks 
się nie udał. Na pewno uda się późnej! Więcej porad o tym jak rysować komiksy, możecie znaleźć w Internecie albo książce Piotra 
Kasińskiego i Roberta Trojanowskiego "Zrób sobie komiks. Zostań superbohaterem”. 15



MŁODE GWIAZDY KINA- OKIEM WIKI. 

JACKIE COOPER
Reporter Wiktoria Kazimierska



MŁODE GWIAZDY KINA- OKIEM WIKI. 

JACKIE COOPER 
Cały nasz numer poświęcony jest komiksom, więc i ja mam dla was coś w tym temacie. Chciałabym wam przedstawić 
jeden z pierwszych filmów oparty właśnie na serii pasków komiksowych Percy’ego Crosby’ego, Skippy z 1931 roku. Film 
ten był pierwszym bazującym na komiksie obrazem nominowanym do Oscara w kategorii Najlepszy Film. Co jeszcze 
ciekawsze grający tytułową rolę Jackie Cooper był najmłodszym, bo zaledwie 9-letnim aktorem nominowanym w 
kategorii Najlepszy Aktor.

O czym opowiada film?

Jest to historia małego chłopca- łobuziaka, który nienawidzi swoich ultra czystych i ultra super wychowanych rodziców. 
Na złość im często odwiedza lokalną dzielnicę nędzy, by tam bawić się z biednymi dziećmi, którym takiego właśnie 
życia zazdrości. Głównym wątkiem tego filmu jest jednak chęć odkupienia przez naszego bohatera psa od lokalnego 
hycla. Nie zapominajmy, że Skippy gra w filmie 8-latka i dlatego właśnie to wydarzenie niesie za sobą wielką 
dramaturgię.

Jest to bardzo wzruszająca historia o chłopcu, który ratując bezdomnego zwierzaka przeżywa wiele niesamowitych 
przygód. 

Jackie Cooper na wielkim ekranie zadebiutował w wieku zaledwie 7 lat, a w wieku 9 zachwycił już członków akademii 
swoim kunsztem aktorskim w filmie Skippy. Do połowy lat 30. XX wieku był najsłynniejszym dzieckiem Hollywood. W 
późniejszych latach pracował on przy wielu produkcjach filmowych i telewizyjnych, zarówno jako aktor, jak i w roli 
reżysera.

Film Skippy- zdobył Oscara w kategorii dla najlepszego reżysera.

17



Wiesz co Rik, ja 
najbardziej lubię lody 
czekoladowe! Są 
najlepsze na świecie!

Nie, Dip, 
najlepsze są z   
truskawkami!

.. 
Czekoladowe

!..

Z 
truskawkami!..

……….

-No dawaj 
szybciej Dip!
-Huuraa!

Pewnego dnia przyjechał furgon z lodami

W tym czasie, gdy przyjaciele sprzeczali się, 
furgon z lodami odjechał. Przecież nie ważne 
jakie są lody, ważne jest to z kim je jesz!!

2 3

4 5 6

Koniec

..bum.. ..bach..

Dip i Rik – to przyjaciele 1

Autor  Marysia Tryputen
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Opowiem wam dzisiaj o bardzo ciekawym ptaku, o szpaku. Piszę o

nim teraz, bo przylatuje do nas właśnie w okolicach marca i kwietnia.

Szpaki są naprawdę niezwykłe - potrafią naśladować głosy innych

ptaków, a nawet ludzi! Na przykład szpak może ćwierkać jak kos i

sójka, śpiewać jak wilga... to jest naprawdę niesamowite!

Szpaka łatwo pomylić z kosem, bo są prawie takie same, tyle, że

szpak ma cętki lśniące w słońcu a kos jest cały czarny. Kiedy szpak

leci, wygląda pięknie, zupełnie jak rajski ptak! Rozglądajcie się na

spacerach, bo teraz, w sezonie bardzo łatwo go spotkać. Jest wtedy

jednym z najczęściej widocznych ptaków w zielonych częściach

Warszawy. Bardzo zachęcam was, żebyście obserwowali ptaki, bo jest

to bardzo ekscytujące i zwyczajnie przyjemne.

niezwykły śpiewak, który potrafi naśladować nawet człowieka

Reporter Paweł Urzędowski

Dookoła świata 
z ptakami



Costa del Azahar –
Wybrzeże Kwiatu
Pomarańczy.

Chciałabym Wam opisać przepiękny region w Hiszpanii, z którego
pochodzi mój tata. Region ten nazywa się Costa del Azahar
(“Wybrzeże Kwiatu Pomarańczy”). Jak możecie się domyślić, miejsce
to słynie z uprawy pomarańczy. Drzewa pomarańczowe rosną prawie
wszędzie. Nie tylko w sadach, ale również w parkach, wzdłuż ulic,
zdobią skwery w miastach. Owoce z drzew pomarańczowych
rosnących w miastach, to gorzkie pomarańcze z których robi się
przetwory.

Piątkowe 

podróże

Reporter Anna Tegedor-Orłowska
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Costa del Azahar –
Wybrzeże Kwiatu
Pomarańczy.

Wczesną wiosną na drzewach pomarańczowych zaczynają kwitnąć delikatne białe
kwiaty. W całej okolicy roznosi się wtedy piękny, słodki zapach. Z kwiatów
pomarańczy bardzo często robi się bukiety ślubne.

Kiedy drzewa pomarańczowe kwitną, na niektórych drzewach nadal rosną
pomarańcze z poprzedniego sezonu. Moja babcia mówi, że te późne pomarańcze
zwane Navelate są najlepsze, bo najdłużej dojrzewały na drzewie. W październiku
dojrzewają jako pierwsze mandarynki a później pomarańcze.

Pomarańcze z regionu Costa del Azahar eksportowane są na cały świat.
21
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Reporter  Marysia Tryputen

Pixton to narzędzie do tworzenia komiksów typu „przeciągnij i
upuść”, które umożliwia każdemu tworzenie własnych ramek
komiksów przy użyciu naprawdę bogatej biblioteki narzędzi. Należy
wybrać bohaterów, ich wygląd, emocje, tło obrazu i ustawić obraz
zgodnie z opisem historii. Następnie dodać chmury z tekstem. To
wszystko - Twoje komiksy są gotowe.

Zalety – piękna grafika, dużo narzędzi do wyboru, prosty interfejs.

Wady - wiele ciekawych narzędzi trzeba kupować.

Stworzyłam ten komiks bardzo szybko, tylko w około 30-40 minut. I
to było moje pierwsze doświadczenie z Pixton!

PIXTON

W tym numerze opowiedzieliśmy już wam jak narysować komiks. Ale co jeżeli nie macie talentu do malowania? Nie ma problemu! 
Opowiem wam dzisiaj o programach do robienia komiksów, które mi się najbardziej spodobały.
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Storyboardthat to narzędzie, które pozwoli Ci zrealizować
wszystkie Twoje kreatywne pomysły. Prosty interfejs typu
„przeciągnij i upuść”. Możesz tworzyć nie tylko komiksy, ale
także prezentacje i animacje. Autor komiksów może
zmieniać pozę i ekspresję postaci, wybierając spośród
szeregu emocji i działań.

Zalety – dużo narzędzi do wyboru, stworzenie komiksu jest
naprawdę łatwe, bardzo intuicyjny interfejs.

Wady - wiele ciekawych narzędzi trzeba kupować.

Storyboardthat

Na przykład, w 
Storyboardthat możemy 
zebrać w klasie wszystkich 
członków naszego 
magazynowego zespołu ☺



Komiksowo- okiem Wiki

ARIOL- AUTORZY: EMMANUEL GUIBERT, MARC BOUTAVANT.

ARIOL TO SERIA KOMIKSÓW, KTÓRĄ ODKRYŁAM JUŻ JAKIŚ CZAS TEMU. DO 
TEJ PORY PRZECZYTAŁAM 6 TOMÓW, ALE BĄDŹCIE UWAŻNI, BO NIEBAWEM 
KOLEJNE TYTUŁY SIĘ UKAŻĄ.

GŁÓWNYM BOHATEREM KOMIKSU JEST NIEBIESKI OSIOŁEK O IMIENIU 
ARIOL. WRAZ ZE SWOIMI SZKOLNYMI KOLEGAMI PRZEŻYWA WIELE 
CIEKAWYCH PRZYGÓD, CHOĆBY NA LEKCJI WF-U. ARIOL PODKOCHUJE 
SIĘ W PIĘKNEJ  KOLEŻANCE O IMIENIU PETULA.

JEŚLI CHCECIE  SIĘ PRZEKONAĆ, DLACZEGO CODZIENNE WYDARZENIA SĄ 
ŹRÓDŁEM STRASZLIWYCH DRAMATÓW, ALE TEŻ- JAK SAMI MÓWIĄ- NIEZŁEJ 
BEKI, KONIECZNIE SIĘGNIJCIE PO TEN KOMIKS! 

ZALETY: 

BRAWUROWO OPISANE POSTACIE 

ŻYWY, CIĘTY JĘZYK

ŚWIETNE ILUSTRACJE

Reporter Wiktoria Kazimierska



Komiksowo-
okiem Wiki
STUDIO TAŃCA- AUTOR: CAROLINE 
ROQUE.

STUDIO TAŃCA TO SERIA KOMIKSÓW, 
KTÓRĄ NIEDAWNO ODKRYŁAM. 
GŁÓWNE BOHATERKI CZYLI JULIA, 
LUSIA I ALIA CHODZĄ NA ZAJĘCIA 
TAŃCA: KLASYCZNEGO, 
NOWOCZESNEGO I 
AFRYKAŃSKIEGO. PRÓBUJĄ SPRYTNIE 
GODZIĆ SZKOLNE OBOWIĄZKI Z 
ZAJĘCIAMI DODATKOWYMI. JEŚLI 
CHCECIE SIĘ PRZEKONAĆ, CZY DAJĄ 
RADĘ, SIĘGNIJCIE PO KOMIKS ZE 
SCENKAMI Z ICH ŻYCIA, KTÓRE SĄ 
PEŁNE HUMORU I WIELU ZABAWNYCH 
ZWROTÓW AKCJI. SERIA STUDIO 
TAŃCA SPRZEDAŁA SIĘ WE FRANCJI 
W PONAD MILIONIE EGZEMPLARZY. 
CZAS NA POLSKICH CZYTELNIKÓW. 

NIEBAWEM UKAŻE SIĘ TOM CZWARTY, 
NA KTÓRY JA CZEKAM Z 
NIECIERPLIWOŚCIĄ!
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Komiksowo- okiem Wiki

FIBI I JEDNOROŻEC AUTOR- DANA SIMPSON.

FIBI I JEDNOROŻEC TO KOLEJNA SERIA KOMIKSÓW PEŁNYCH HUMORU. JA DO TEJ PORY 
PRZECZYTAŁAM 5 TOMÓW I NIE MOGĘ DOCZEKAĆ SIĘ KOLEJNYCH. KOMIKS OPOWIADA 
O BYSTREJ, WRAŻLIWEJ, OBDARZONEJ BOGATĄ WYOBRAŹNIĄ 9-LATCE I JEJ 
JEDNOROGIEJ PRZYJACIÓŁCE, POSIADAJĄCEJ MAGICZNE MOCE.

FIBI… TO ZDANIEM KRYTYKÓW NAJLEPSZA SERIA PASKÓW KOMIKSOWYCH OD CZASÓW 
CALVINA I HOBBESA BILLA WATTERSONA.

AUTORKA ZA TĘ SERIĘ KOMIKSÓW DOSTAŁA DWIE WAŻNE AMERYKAŃSKIE NAGRODY ZA 
TWÓRCZOŚĆ DLA DZIECI I TYM SAMYM ZYSKAŁA ŚWIATOWĄ SŁAWĘ!

NA KONIEC CHCIAŁABYM WAS BARDZO GORĄCO  ZACHĘCIĆ DO CZYTANIA 
KOMIKSÓW. JA CZYTAM RÓŻNE GATUNKI LITERACKIE, ALE KOMIKS JEST KSIĄŻKĄ DOBRĄ 
NA KAŻDĄ CHWILĘ. JAK JEDZIECIE SAMOCHODEM, JAK MACIE PRZERWĘ W TRAKCIE 
LEKCJI, DO POCZYTANIA PRZED SNEM. FORMUŁA KOMIKSU SPRAWIA, ŻE MOŻECIE 
PRZERWAĆ CZYTANIE W KAŻDYM MOMENCIE I BEZ PROBLEMU PÓŹNIEJ DOKOŃCZYĆ 
CZYTAĆ. MNIE KOMIKSY BARDZO RELAKSUJĄ. WYBIERAM TE ZABAWNE Z PIĘKNYMI 
KOLOROWYMI ILUSTRACJAMI. MAM NADZIEJE, ŻE ZACHĘCIŁAM WAS DO LEKTURY 
KOMIKSÓW!!!
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Nasza cudowna planeta Primus Redaktor  Marysia Tryputen
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Ja będę 

Spidermanem!!

A ja –

Supermanem!

Zobacz, wnuczku,

wiewiórki znowu

za dużo komiksów

przeczytały..

Mam jej 

powiedzieć,

Że jestem 

Hulkiem?

1 2 3 4

A ja-

Elsą! 
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Recenzja Pawła Urzędowskiego

Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o komiksie „Umarły las”. Napisał go jeden z najbardziej znanych

polskich przyrodników, Adam Wajrak, a narysował jego dobry kolega i świetny rysownik, Tomasz Samojlik.

Komiks opowiada o przygodach dzięciołów w Puszczy Białowieskiej. Chociaż prawidłowo przedstawia

ciekawostki o ptakach - np. że szpaki umieją naśladować głosy innych ptaków, sóweczka ma specjalną dziuplę

w której nie mieszka, lecz która służy jej za spiżarnię, a dzięcioł trójpalczasty ma trzy palce i nosi żółtą

czapeczkę zamiast czerwonej - to jednocześnie komiks jest bardzo zabawny i świetnie napisany, a ilustracje są

wykonane na medal!

Seria ma trzy części. Pierwsza i druga opowiadają jak dzięcioły zostały

podstępnie wygnane przez szpaki z lasu, w którym zawsze żyły. Czy uda im się

powrócić do domu? Trzecia część opowiada o tym, że w pobliżu siedliska dzięciołów

pojawia się padlina, która zwabia do siebie wiele ptaków. Zapanowuje straszny

chaos. A szeryf, który uwielbia porządek i spokój, próbuje rozpaczliwie przywrócić je

w swoim lesie... Komiks Wajraka i Samojlika nie tylko bawi, ale też uczy! Pokazuje,

że tam, gdzie leży pełno spróchniałych pni, gdzie jest największa gęstwina, czyli

tam, gdzie człowiek czuje się najmniej komfortowo, jest najwięcej życia i pożywienia

dla mieszkańców lasu! A w równiuteńko posadzonym lesie, bez spróchniałych pni,

nie mogliby znaleźć pożywienia, ani nie mieliby gdzie zamieszkać.

Naprawdę bardzo zachęcam was do przeczytania tego komiksu, ponieważ jest

zabawny, wciągający i nie tylko - można się z niego nauczyć wielu ciekawych o

ptakach i życiu lasu!



Mieszkańcy Kabat i Ursynowa kochają Las Kabacki i Park w Powsinie. W każdy weekend tłumy pieszych i rowerzystów ruszają do Powsina. Bardzo lubię tutaj

jeździć na rowerze. Byłoby jeszcze lepiej gdyby nie te tłumy. Dlatego proponuję Wam wyprawę rowerową do niedalekiego Zalesia Górnego. Mamy tam dwa

ciekawe miejsca do aktywnego wypoczynku – teren rekreacyjny „Zimne Doły” oraz park Górki Szymona. Dziś opiszę Wam „Zimne Doły”. Z parku w Powsinie trasa

do "Zimnych Dołów" prowadzi przez Kierszek, Chyliczki i Żabieniec. To odległość ok.10 km czyli nieco ponad pół godziny jazdy rowerem.

„Zimne Doły” to kompleks pięknego brzozowego lasu o charakterze parkowym oraz śródleśnych trawników. Teren przylega do Stawów Żabienieckich. Stoi tu kilka

wiat (jedna z nich mieści ponad sto osób), przy każdej znajdziemy miejsca do rozpalania ognisk. Jest też duży plac zabaw z huśtawkami dla dzieci, drabinkami i

zjeżdżalnią oraz wieża widokowa. Ciekawą atrakcją jest „małpi gaj” – linowy park przygody. W każdą sobotę i niedzielę w sezonie letnim można odbyć godzinną

wyprawę w najwyższe partie drzew, przejść przez linowy most komandoski, zaliczyć próbę Tarzana, zjechać kolejką tyrolską, a zabawa odbywa się na wysokości

12 m od ziemi. Przy parkingu zaczyna się leśny szlak dydaktyczno-turystyczny o długości 4 km, wyposażony w tablice edukacyjne. W ciepłe dni dzieci mogą

poszaleć na odkrytym basenie.

Reporter: Julia Groszyk 

Zdrowo i 
sportowo



Zimne Doły znajdują się na miejscu starej gajówki spalonej przez Niemców w czasie II wojny światowej. O dramatycznej historii świadczy pomnik

ustawiony przy parkingu. Obok znajduje się także pomnik upamiętniający udział Leśników Mazowieckich w walkach o Niepodległość.

„Górki Szymona” opiszę w kolejnym numerze Magazynu.



• Jest to bardzo śmieszna gra. Polega na zbieraniu jedzenia na mapie, a dzięki temu Twój
robak będzie rósł, stając się coraz dłuższym. 

• Możesz wybrać swój ulubiony kolor robaka! 

• Kolejnym celem gry jest zniszczenie przeciwników. Możesz to zrobić na różne sposoby: 
blokujesz im drogę, okrążasz tak że nie mają drogi ucieczki. 

• Możesz użyć dopalacza, ale uwaga!!! Skracasz wtedy długość swojego robaka. 

• Gra trwa w nieskończoność.
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Reporter and gamer Adam Rzeszuto
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Dzisiaj chciałbym was zachęcić do zagrania w grę planszową 

„Splendor”. Polega na kupowaniu jak największej ilości kart, na 

których są tzw, punkty prestiżu, a płaci się za nie kolorowymi 

żetonami. 

Im karta bardziej wartościowa, czyli im więcej daje nam prestiżu,

tym droższa, ale z każdą kupioną kartą łatwiej jest kupować

kolejne. Dodatkowo, punkty dają nam też arystokraci, którzy

„przychodzą” do gracza, który zgromadzi specjalny zbiór kart jak

np. 3 czerwone, 3 zielone i 3 czarne, lub 4 niebieskie i 4 czerwone

itd.

Wygrywa gracz, który jako pierwszy uzbiera 15 punktów prestiżu. 

Ta gra jest bardzo emocjonująca i nie jest skomplikowana, chociaż 

wymaga zdolności planowania.

Zagraj w

– zdobądź prestiż, sprowadź arystokratów

Reporter Paweł Urzędowski



Dziennik 
Kucharza

Szef kuchni 
Aleksandra

Cegieła
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23 kwietnia
Dzień Języka Angielskiego i Hiszpańskiego

W naszej szkole wiemy, że warto uczyć się 
języków obych. Uczymy się ich bardzo pilnie!!!

24 kwietnia
Europejski Dzień Śniadania

Nie zapominajcie zjadać śniadania. To 
najważniejszy posiłek w ciągu dnia.

25 kwietnia
Światowy Dzień Pingwina

25 kwietnia
Psa Ratowniczego.

Psy są bardzo pomocne nie tylko przy 
katastrofach naturalnych ale i w górach. To 
one szukają i często znajdują żywych ludzi

29 kwietnia 
Międzynarodowy Dzień Tańca

Kto z nas nie lubi tańczyć. Poprawia nam humor. Tego 
dnia możemy tańczyć do białego rana.

30 kwietnia 
Ogólnopolski Dzień Koni

Konie to piękne zwierzęta. Dużo osób jeździ konno i spędza 
tak swój wolny czas. Jak jeździcie konno, koniecznie tego 
dnia jedźcie do stajni.

1 maja
Święto Pracy

Jest to dzień wolny od pracy dla naszych rodziców. My 
również tego dnia, każdego roku, nie chodzimy do 
szkoły. Hurrrra!

2 maja
Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Tego dnia koniecznie wywieście przed domem lub na 
balkonie flagę biało - czerwoną

3 maja
Święto Konstytucji 3 maja

Obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
maja 1791r.. Była to pierwsza konstytucja nie tylko w 
Polsce, ale i w Europie a drugą na Świecie (po 
amerykańskiej).
Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie.

Naukowcy zaobserwowali, że pingwiny na Antarktydzie, 
po spędzeniu miesięcy na morzu, wracają do swoich 
terenów lęgowych – za każdym razem 25 kwietnia. W 
ten dzień naukowcy czekają na te zwierzaki.

Przygotowała: Julia Groszyk
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Drodzy Czytelnicy,

Mamy nadzieję, że dzisiejszy numer naszego magazynu Wam się 

spodobał i niebawem stworzycie swój własny komiks ☺.

Napiszcie do nas,

o czym chcielibyście przeczytać w naszym magazynie, z kim się 

spotkać. Czekamy na wasze opinie! 

Zapraszamy wszystkie klasy do współpracy. 

Zostań naszym reporterem!  

Napisz do nas w czacie Teams do Marysi Tryputen lub
Julii Groszyk

albo na adres e-mail fridaynews47@gmail.com!
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