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Od Redakcji 

Witajcie. Święta już tuż, tuż. Boże Narodzenie, to czas miłości i 
radości. Warto zatem zatrzymać się i pomyśleć o tych, którzy nie mieli 
lub nie mają się dobrze. O tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia 
własnego kraju z powodu wojny, niepokoju, biedy. Wstąp do szkolnej 
biblioteki, by wypożyczyć na święta jedną z książek z serii: „Wojna 
dorosłych – historie dzieci”. To wstrząsające, opowiedziane przez życie, 
prawdziwe historie dzieci, które zostały uwikłane w sytuacje trudne, 
czasem beznadziejne. W tym numerze Krecich Newsów prezentujemy 
recenzje wspomnianych książek. Zajrzyj do biblioteki, wypożycz książkę. 
Warto!  

 Książki pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. 



„Wilczek” 

Katarzyna Ryrych 
Świat małego Wiktora, zwanego żartobliwie Wilczkiem (od piosenki Obława Jacka 

Kaczmarskiego) zmienia się w ciągu jednego dnia. Tajemniczy Wron sprawi, że w niedzielny 

poranek chłopiec nie obejrzy Teleranka, na który z niecierpliwością czeka, zabroni ludziom 

wychodzić z domu i zrani pluszowego psa.  

Zakończy się czas studenckich strajków, zniknie tata, a gitarowa ciocia będzie musiała 

przenocować u babci i dziadka. Na ulicach pojawią się Szarzy Rycerze i ich niewielkie piecyki, 

a nocą ulicami miasta przejadą czołgi. Ale Wilczek – wnuk bohatera walczącego za wolność 

podczas II wojnie światowej – nie boi się ani gryzącego dymu ani nawet samego Wrona. 

Reasumując książka ta mówi o dziecięcym spojrzeniu na stan, który nie był zrozumiały ani 

dla dzieci ani dla dorosłych, o stanie, w którym cenzura korespondencji, kontrolowanie 

rozmów telefonicznych, niespodziewane kontrole były na porządku dziennym – o stanie 

wojennym w Polsce. 

 

 

 

Kornelia Wilczek 



 

 

„Chłopiec z Lampedusy” 

 

Rafał Witek 

 

To historia o chłopcu, który nie umiał pływać a przepłynął 

morze. I o dziewczynie, która była bogata choć nie miała 

pieniędzy. Oraz o ludziach którzy odegrali w ich życiu ważne 

role mimo iż nie byli aktorami, a także o tym, że każdą 

przeszkodę da się pokonać – pod warunkiem, że się tego chce 

i że się ma przynajmniej jednego przyjaciela.  

Ta opowieść jest wymyślona. Ale chłopiec podobny do jej 

bohatera istnieje naprawdę. W lutym 2015 roku – razem z 

innymi uciekinierami z Erytrei – Tandżin dotarł na włoską 

wyspę Lampedusę. Miał wtedy jedenaście lat. Gdy 

dziennikarze zapytali Tandżina o rodzinę, chłopiec odparł: 

„No mama. No papa. All alone”. 

Te słowa sprawiły, że nie mogłem przestać o Tandżinie 

myśleć. I stworzyłem tę historię. Trochę dla niego, a trochę 

dla wszystkich dzieci w podobnej sytuacji – zmuszonych do 

opuszczenia swoich krajów, narażonych na trudy tułaczki, 

samotnie przemierzających świat w poszukiwaniu 

bezpiecznego domu. 

Fragment epilogu 



  

,,Czy wojna jest dla dziewczyn?” 

Paweł Beręsewicz 

Historia małej Elki, którą pewnego dnia zaskoczyła 

II wojna światowa i bardzo popsuła jej dzieciństwo. 

Piaskowe kulki zamieniły się w groźne bomby, tatę 

wezwały ważne sprawy i w ogóle nie chciały 

wypuścić, a mama-lekarka to już naprawdę prawie 

nie mogła wyjść z pracy. Elka uczy się uważać na 

słowa. Radzić sobie, nie beczeć. I nawet robić 

opatrunki! I dochowywać najprzeogromniejszych 

tajemnic!... 

 

 

 



 

,,Hebanowe Serce” 

Renata Piątkowska 

Omenka kocha siedzieć w cieniu ogromnego 

mangowca i uczyć się z innymi dziećmi literek albo 

pić gęstą, słodką herbatę i słuchać opowieści 

starszyzny. Niestety wioskę Omenki atakują 

oddziały żołnierzy – kto może, ucieka przed nimi, 

rodzina chłopczyka także. Uciążliwa jest to podróż, 

w piekących promieniach słońca, w ciasnocie, za 

ostatnie oszczędności. 
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Kim była mała Chmurka i dlaczego znalazła się na dalekiej Syberii? Czy szklane jajo miało rzeczywiście 

magiczną moc? Dlaczego Chmurka nie została w syberyjskiej krainie na zawsze?... Nazywam się Anna 

Szwykowska-Michalska i byłam kiedyś tą małą Chmurką… 

 

Prawdziwa historia o niezwykłym dzieciństwie w głębi Rosji, dokąd wywieziono bohaterkę z mamą, 

babcią i ciociami w czasie II wojny światowej. 

 

17 września 1939 roku, w siedemnaście dni po wkroczeniu Niemiec do Polski, od wschodu 

zaatakowały wojska sowieckie. W lutym 1940 roku władze ZSRR zaczęły przesiedlać Polaków w głąb 

Rosji. Ludzie podróżowali całymi rodzinami przez wiele dni, w chłodzie, często bez wody i jedzenia. 

Na dalekiej Syberii czekały ich surowy klimat, praca ponad siły, głód i skromna, zimna izba, która od 

tej chwili miała być ich domem. Większość nich nigdy nie wróciła do Polski.  

 

 

Marta Kępińska 

 



Janusz Korczak powiedział kiedyś „Nie ma dzieci są ludzie. 
Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały...”. Przecież 
każdy dorosły kiedyś również był dzieckiem. Tak więc, 
podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych 
praw i wolności. Nazywają się one PRAWAMI DZIECKA. 

 



Dziwne Stroje Bożonarodzeniowe 

Zastanawialiście się kiedyś jak zaskoczyć rodzinę w święta? 
Najlepiej kostiumem, ale jakim?  Oto kilka propozycji: 

Jeśli chcesz błyszczeć jak choinka,            Jeśli jesteś grzeczną osoba 

 to się w nią przebierz.                                     proponujemy strój aniołka. 

                                                                   

Jednak jeśli wolisz wystąpić w roli psotnika,            A teraz coś klasycznego czyli  

ten strój będzie najlepszy.                                           strój Mikołaja. A do pary                  

                                                                                          Mikołajka  

                                  

 

 



Jeśli lubisz pomagać elf idealnie                           Dla miłośników zwierząt  

do ciebie pasuje.                                                      proponujemy strój renifera. 

                         

 

                                                           

 

 

 

 

 



***************************************************************************                                                  

ŚWIĄTECZNE DEKORACJE 
***************************************************************************************** 

Święta się zbliżają. Jeśli chcesz zrobić coś własnoręcznie a nie 
masz pomysłu to ten artykuł jest właśnie dla ciebie!!! 

                     Na początek łańcuch świąteczny. 

              

Przygotuj: 

- 2 kolory bibuły 

- nożyczki 

- klej w sztyfcie 

Sposób wykonania: 

-utnij 2 kawałki bibuły  

-sklej koniec jednego końca 1 bibuły i przyklej do jednego końca 2 
bibuły. przekładaj na zmianę aż do końca i sklej 2 końce też w kącie 90 
stopni  

Więcej prac musisz znaleźć w Internecie :)  



Zwierzęta w święta 
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