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Nasi Drodzy Czytelnicy! 

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy w tym roku szkolnym numer naszej gazetki. 

Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących artykułów, między innymi poznacie 

ciekawostki dotyczące miejscowości, która słynie z nietoperzy, czyli Ojcowa. Razem                    

z Waszym starym przyjacielem - Kotem w Butach - przeżyjecie mnóstwo przygód.  

Zapoznacie się też z nową postacią, która będzie gościła w każdym numerze naszego 

pisemka- Rayanem.  Oprócz tego czeka na Was wiele ciekawostek oraz mnóstwo cennych  

rad. 

W nowym roku szkolnym życzymy Wszystkim  dobrych ocen, dużo zdrowia oraz miłych 

chwil spędzonych  z naszą gazetką 

          Zespół redakcyjny  

                                           gazetki „Iga” 

 



Loża VIP 
 

Nasi Drodzy Czytelnicy! 

W tym roku do naszej gazetki zostanie dodana loża VIP.  

Wyjaśnię, na czym to  będzie polegać: 

1. Loża VIP  pojawi się tylko w płatnej gazetce Iga. 

 

2. Kupując IGĘ, będzie można zdobywać puzzle. 

3. Po złożeniu całej układanki,  zwycięzca otrzyma  słodki upominek ☺ . 

 

Autor: Kacper Dąbrowski 

           Klasa VI b 

 

 

 

 

 

 



Ciekawostki o Ojcowskim Parku Narodowym 
 
Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym polskim parkiem narodowym.  
 
Leży w województwie małopolskim, w południowej części Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej. 
 
Symbolem parku jest słynna Maczuga Herkulesa. 
 
Znajduje się tam naturalna brama skalna, tzw. Brama Krakowska. W przeszłości wiódł 
przez nią szlak handlowy z Krakowa na Śląsk. 
 
Na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego odkryto i opisano ok. 400 jaskiń, ale 
przypuszcza się, że na może być ich nawet 700. 
 
Najdłuższe jaskinie to Jaskinia Łokietka (320 m długości), w której według legendy ukrył 
się Władysław Łokietek uciekając z Krakowa przed wojskami czeskimi i Jaskinia Ciemna 
(230 m) będąca jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce (pierwsze 
ślady człowieka w jaskini pochodzą sprzed ok. 125 tys. lat). 
 
W ojcowskich jaskiniach żyje 17 gatunków nietoperzy. 
 
To właśnie nietoperz widnieje na logo parku. 
 
Jednym z najciekawszych budynków Ojcowa jest Kaplica „Na Wodzie” pod wezwaniem św. 
Józefa Robotnika. 
 
Największą i najpiękniejszą atrakcją Ojcowskiego Parku Narodowego jest Zamek                        
w Pieskowej Skale. 
 
Przez Ojcowski Park Narodowy przebiega pieszy Szlak Orlich Gniazd, a także Jurajski 
Rowerowy Szlak Orlich Gniazd. 
 
Źródełko Miłości to najsłynniejsze naturalne źródło na terenie Ojcowskiego Parku 
Narodowego. Nazwę swoją zawdzięcza legendzie o parze, która, wypiwszy wodę z tego 
źródła, zapałała do siebie dozgonnym uczuciem.  
 
Jest też tam Muzeum Przyrodnicze, w którym można podziwiać ekspozycję przyrodniczą. 
 
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca. 

 

       Opracował Kacper Dąbrowski kl. 6B 

https://www.szwendamsie.pl/kategoria/on/koszulka-meska-czarny-szlak


Wywiad z Dziadkiem 
o Ojcowskim 

Parku Narodowym 

 
− Dziadku czy mogłabym z Tobą porozmawiać? 

− A o czym ? 

− W tamtym tygodniu byłam na wycieczce w Ojcowie. Wiem, że bardzo lubisz                     

to miejsce. Czy mógłbyś odpowiedzieć na kilka moich pytań? 

− Tak. 

− Od kiedy zacząłeś interesować się tym miejscem? 

− Od wczesnego dzieciństwa, ponieważ mieszkałem około 12 km od OPN. 

− Czy Ojców 40 lat temu był taki sam? 

− Był o wiele ładniejszy. Dominowała stara, regionalna zabudowa i nie był tak 

,,rozdeptany”   oraz zaśmiecony przez turystów. 

− Czy w tamtych latach było więcej turystów niż obecnie? 

− Może trochę więcej, ale mniej zmotoryzowanych, bo było mniej samochodów. 

− Czy wiesz, czy w Ojcowie przebywała kiedyś jakaś znana osoba? 

− W Ojcowie ukrywał się generał Langiewicz, jeden z przywódców Powstania 

Styczniowego. W miejscowości Skała jest nawet ulica nazwana jego nazwiskiem. 

− Byłeś w Jaskini Łokietka? 

− Oczywiście, wiele razy. 

− Jakie zwierzęta mieszkały tam kiedyś, czy cywilizacja spowodowała jakieś zmiany?? 

− Były takie same, tylko kilka gatunków zmniejszyło swoją liczbę ( np . nietoperze, 

sarny, dziki). 

− Czy Interaktywne Muzeum istniało? 



− Nie i w czasach mojej młodości nikt o czymś takim nawet nie pomyślał. 

− A mógłbyś nam zdradzić jakieś ciekawostki związane z Ojcowskim Parkiem 

Narodowym?? 

− Oczywiście. Dla mnie osobiście najciekawszym i najpiękniejszym miejscem są tak 

zwane „Skałki”. Jest to obszar tuż nad Maczugą Herkulesa, widać z tego miejsca całą 

panoramę OPN. Są to najpiękniejsze widoki z moich lat licealnych. 

− Serdecznie dziękuję Ci za poświęcony czas i udzielenie ciekawych informacji. 

 

Nasz zespół redakcyjny na wycieczce w Ojcowskim Parku Narodowym  

 

 

  Wywiad ze swoim Dziadkiem przeprowadziła Gabrysia Cebula, klasa VI b 

 

 

\ 



KOT W BUTACH 
Odcinek 1 

 

 

Witajcie Drodzy Czytelnicy! 

Jestem Kot w butach, mieszkam w małym miasteczku wśród bezgranicznych mórz 

piasku. Jeśli czytaliście poprzednie odcinki, to już pewnie wiecie, jak się skończył mój 

ostatni pobyt za granicą na tajemniczej wyspie. Ale mniejsza o to, właśnie wybieram się 

do krajów wschodnich, by odszukać prastare skarby wielkiego Króla Nibylandii. 

Nibylandia to ogromne miasto stanowiące cały kraj, jest położone głęboko pod ziemią.                      

Na zwykłych mapach nie ma tego miejsca, nie dlatego, że jest tak małe jak kropeczka, 

porównując  z cesarstwem  Shymszonu (czyt. szmszonu). To miejsce znalazłem na mapie 

znajdującej się w jednej ze skrzyń stanowiących cały skarbiec antyków. Mapa była jednak 

zaszyfrowana i musiałem udać się do prastarego maga, aby pomógł mi ją odczytać. Miałem 

niecały tydzień do przygotowania się na wyprawę w dalekie ziemie. 

Wyszedłem rano, ostatni raz spojrzałem na oddalające się domy, ale nie było czasu na 

smutek. Miałem misję do wykonania. 

Szedłem dzień po dniu zmęczony i spragniony, ale tętniąca krew w żyłach i wiatr z północy 

dodawały mi otuchy. Już zbliżałem się do lasu bardziej gęstego niż szczoteczka od zębów, 

gdy nagle przypomniałem sobie okropne dni na wyspie, w lesie, w wilgoci i z potworami 

polującymi na tamtejsze istoty.  

Jestem Kotem w Butach, więc nic mnie nie zatrzyma -  powiedziałem sobie dla dodania 

otuchy. Po trzech minutach jednak zacząłem tracić pewność w to, czy zdołam  się uchronić 



przed wodą, która była dosłownie wszędzie. Jednego z wielu rzeczy na tym świecie nie 

mogłem pojąć, dlaczego istnieje coś takiego jak woda. Nie można wyczarować zamiast wody 

mleka, które jest  o niebo bardziej pożyteczne? 

 Nagle usłyszałem dźwięki dobiegające z pobliża. Szybko i bezszelestnie wdrapałem się                

na drzewo, rozglądając się pilnie. Ujrzałem po chwili istotę przypominającą czarną masę, 

poruszającą się dość szybko i zwinnie. Z ulgą odetchnąłem, kiedy to coś przepełzło dalej                    

w głąb lasu, jednak wolałem jeszcze poczekać chwilę i się upewnić, czy naprawdę sobie 

poszło. Gdy szedłem przez las, zobaczyłem jakieś zabudowania kamienne, przypominające 

mury obronne, chroniące małą, opuszczoną wieś. W jednej ze ścian murów była dziura. Już 

robiło się późno. Musiałem znaleźć schronienie a opuszczona wioska zdawała się idealnym 

pomysłem. Wszedłem do środka, rozglądając się dookoła. Trochę się zdziwiłem, dlaczego 

mieszkańcy tej osady postanowili opuścić dom, dający dach nad głową i pożywienie. 

Dostałem się do wielkiego wyciosanego z drewna domu przypominającego schron.  Drzwi 

były gigantyczne i potężne, lecz wyważone od wewnątrz. Coś, co mogło to zrobić, musiało 

być dużą i potężną istotą. W środku zobaczyłem mnóstwo porozrzucanych: kubków, talerzy, 

przyborów, a także kości. Było tych kości wiele, można też było zauważyć czaszki. 

Zaciekawiłem się i jednocześnie przeraziem.  

Za krzesłem zauważyłem mały notesik. Otworzyłem go i zacząłem czytać. Moje oczy się 

poszerzyły, a wszystko stało się jasne jak słońce, to był... 

 

         Ostap Mazur.  

          Klasa VI b 

  



RAYAN   

I  OGNISTY  MIECZ 
 

Witajcie Mili Czytelnicy! 

                                                                                                                                            

   W tym roku szkolnym poznacie historię byłego rycerza i jego przyjaciela - ptaka Celisia. 

Zanim przedstawię Wam głównego bohatera -  Rayana,  powiem kilka słów o Celisiu. 

Otóż jest to niewielki ptaszek, ponieważ ma niecałe 45cm wzrostu. Liczy sobie 4 lata                     

i przyjaźni się z każdym gatunkiem ptaka. 

Został znaleziony przez Rayana w opuszczonej strzelnicy, co wyjaśnia, dlaczego tak dobrze 

rzuca piórami a w oku z niewiadomych powodów ma coś na wygląd celownika z czerwoną 

kropką w środku. Pióra ptaka mają na swoich końcówkach złoty kolor, dlatego, że pochodzi 

on z rzadkiego gatunku o nazwie colored  invisibility -tłumacząc na polski, znaczy kolorowa 

niewidzialność.  I chyba najciekawsza rzecz, jaką posiada, jest to tzw. „woreczek ostatniej 

szansy”. Daje on losowe przedmioty, np. koło od roweru, a że nasi bohaterowie są 

spostrzegawczy, to szybko znajdują wyjście z sytuacji za pomocą danego przedmiotu. 

Celiś jest żółty z przebłyskiem koloru pomarańczowego, a przez ramię ma przerzuconą  

przepaskę, na której wisi worek. Posiada również malutką, srebrną czapeczkę, którą zdobi 

czerwone pióro. 

 A teraz przejdźmy do Rayana. Jest to były rycerz. Dlaczego były? Dlatego, że poznał 

tajne sekrety króla, o których nikt nie powinien wiedzieć. Jakie to sekrety? Tego dowiecie się 

dopiero za jakiś czas, a więc śledźcie przebieg wydarzeń w następnych numerach IGI.  

Wracając do naszego bohatera, jest on także bardzo dobrym magiem, ponieważ przyjaźnił się 

z królewskim czarodziejem. Jednym z jego zainteresowań jest karate oraz strzelanie z łuku. 

Aby uciec od królestwa, wybrał się do dżungli, ponieważ pomyślał, że nikt go tam nie 

znajdzie.  

Wyposażenie Rayana to: „Ognisty miecz” ten sam, co jest w tytule, ale ogień na mieczu 

zapali się tylko wtedy, kiedy Rayan powie: „Ogień”. 



Nasz bohater ma też tarczę, która się powiększa. Należy tylko nacisnąć jeden guzik. Jest 

również w posiadaniu rękawicy z kuszą, trzeba jednak wiedzieć, że jego kusza jest mniejsza 

od zwyczajnej i przyczepiona do rękawicy, jej strzały zawsze trafiają do celu! Na wyprawy 

najczęściej bierze dwie mikstury leczące - jedną dla siebie, a drugą dla Celisia. Cechą 

charakterystyczną  Rayana jest błyszczący, szary  hełm, na którym widnieją czerwone paski. 

Oprócz hełmu zakłada zieloną koszulę z brązowym pasem wychodzącym zza ramienia,                  

na którym widnieją  mikstury, na plecach widoczna jest torba na strzały, a na ramieniu 

miejsce dla Celisia. Spodnie naszego bohatera są wyraźnie znoszone, lekko podziurawione, 

koloru brązowego, na kolanach mają metalowe ochraniacze –foremki. Rayan chodzi                     

w butach ze skóry czarnej krowy. 

 

W następnym odcinku dowiecie się, jaka była pierwsza przygoda naszych bohaterów. 

 

         Kuba Rosołek, 

          kl. VI b 

 

 
 

 

 



Kosmiczny Zakątek 

 
Cześć, jestem małym kosmitą. Dziś zapoznam Was           

z kilkoma ciekawostkami na temat kosmosu. 

 
1. Czy wiesz, że we Wszechświecie jest więcej gwiazd niż ziaren piasku na wszystkich 

plażach  znajdujących się na Ziemi? 

 

2. Aktualnie w Układzie Słonecznym jest 8 planet, ale do niedawna było ich 9, ponieważ 

w jego skład wchodził także Pluton. Powinniśmy się zastanowić, czy na pewno Pluton                

pod względem wielkości zasługuje na miano planety. 

Okazuje się jednak, że nie. Ale dlaczego? 

Pluton w Układzie Słonecznym był przez kilkadziesiąt lat na liście planet. Stosunkowo 

niedawno został pozbawiony tego statusu, zgodnie z Ustawą Międzynarodowej Unii 

Astronomicznej. Stało się tak, ponieważ odkryto dużo innych obiektów mniejszych                       

od Księżyca, których nie nazwano planetami. Postawiono więc wymagania. 

Te obiekty, które miały za małą masę i objętość, nie nazwano już planetami. Wśród nich był 

również Pluton. Obecnie zalicza się go do planet karłowatych. 

3. Mimo że filmy science fiction sugerują co innego, kosmos jest zupełnie cichy. Fale 

dźwiękowe potrzebują medium, aby móc się przemieszczać. W próżni kosmicznej nie ma 

atmosfery, więc  świat gwiazd na zawsze pozostanie cichy.  

 

4. W przestrzeni kosmicznej stajesz się wyższy, ponieważ grawitacja ( przyciąganie 

ziemskie ) nie popycha cię w dół. Na Stacji  Kosmicznej możesz być nawet do 5 cm wyższy. 

 

          Pozdrawiam Was, 

           Kosmitek  

 

 



MAŁY OGRODNIK  
Witajcie! 

Jestem małą ogrodniczką. Czasami zadajecie mi różne pytania.  

Dlatego też na łamach naszej gazetki chciałabym się z Wami podzielić wieloma ważnymi 

informacjami.    

 

1. Czemu jesienią liście zmieniają kolory ? 

W wyniku zanikania barwy zielonej widoczne stają się inne kolory. 

 

2. Jakie rośliny można zasadzić jesienią? 

Najlepiej zasadzić roślinki cebulkowe, jak na przykład : lilia narcyz, hiacynt itd. 

 

3. Jaka data ukrywa się pod znakiem zbiorów? 

Dziewiąty miesiąc naszego roku. 

 

4. Czego nie można robić jesienią w ogrodzie? 

Nie przycinamy gałęzi drzew, aby nie pobudzić wzrostu pędów. 

 

W kolejnych numerach gazetki odpowiem na inne pytania. 

                                              

         Wasza ogrodniczka, 

         Kornelia Kowal 6B 

 



TWÓJ ZWIERZAK 

 
Hej, jestem Gabrysia. Mam psa (suczkę) yorka terriera. Ma na imię 
Mia. Liczy sobie 2 lata, a przeliczając  na psie- 24 lata.  
W tym cyklu artykułów poznacie różne informacje oraz ciekawostki 
o zwierzętach . 
Będę też czasami opowiadała  Wam o Mijusi . 

 
 

1. Kiedy pies jest zadowolony, szczęśliwy ,, uśmiecha się”. Otwiera mordkę 

i wystawia język. (Zachowuje się też tak, jak jest zmęczony). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Gdy pies się czegoś boi, kuli się. Niektóre psy też kładą się albo 

szczekają. 

 
 
 
 
 
 



3. Dużo psów jak wita się z nami albo mówi, że nas kocha , opiera się na 

naszych nogach i chce, żebyśmy go głaskali.  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     
  

4.Często też nasze pupile są złe. Wtedy wyrywają się z rąk, ciągną                     

i szczekają. 

 

A tutaj wklejam „Psi słownik”, aby  lepiej móc  zrozumieć swoje psy. :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECEPTA NA POPRAWĘ 

HUMORU W JESIENNE DNI 

 
Nasi Drodzy Czytelnicy, 

Wiemy, że jesień może być czasem smutna, wtedy nie mamy dobrego nastroju i najchętniej 

zapadlibyśmy w zimowy sen. 

Aby tak się nie stało, podamy Wam kilka pomysłów na poprawę humoru . 

Nasze rady to:  

− Spokojna, relaksująca muzyka,  

− spacer po parku lub do Ogrodu Botanicznego, 

− wyjście do kina lub teatru,  

− aromatyczna kąpiel z olejkami eterycznymi,  

− kubek dobrej herbaty lub gorącej czekolady,  

− Jeśli to nie pomoże, to zakup czegoś nowego. 

    Mam nadzieję, że dzięki moim radom smutek nie zagości nigdy na Waszych twarzach. 

                 

                                                                                 Ola Szastak  

          klasa VI b 

 
 

 


