


W ten szczególny dla wszystkich dzieci dzieo, Jedi Order za 
pośrednictwem Bastionu Polskich Fanów Star Wars pragnie 
przedstawid prezent, który przygotowaliśmy dla wszystkich 
najmłodszych fanów Gwiezdnych Wojen: gazetkę pełną zagadek, 
krzyżówek, labiryntów i innych atrakcji. 
 
Mamy nadzieję, że spodoba Wam się to, co stworzyliśmy  
i wspólnie z rodzicami spędzicie czas na dzieleniu się pasją, jaką dla 
nas wszystkich są Gwiezdne Wojny. 

Rozwiązania wszystkich 
zamieszczonych tutaj zabaw 
zostaną opublikowane na 
początku lipca, wraz z 
wynikami konkursu, którego 
opis możecie znaleźd na 
ostatniej stronie gazetki. 
 
Życzymy powodzenia przy 
rozwiązywaniu naszych 
zagadek i niech Moc będzie z 
Wami! 
 

- Jedi Order 
www.jediorder.pl 

 





Mistrz Yoda przesłał Jedi krótką wiadomośd 
w Aurebeshu – piśmie powszechnie znanym 
i używanym w Galaktyce. Pomóż 
odszyfrowad wiadomośd, zapisując pod 
znakami odpowiadające im literki. 



Rozwiąż poniższe rebusy i wpisz 
rozwiązania w pola pod nimi. 

- wielki, mięsożerny gadossak 
pochodzący z Dathomiry. 
Jednego z nich posiadał między 
innymi Jabba. 

- Jeden z najbardziej 
znanych Zakonów  
w uniwersum 
Gwiezdnych Wojen 



Możesz także wyciąd cytaty i stworzyd z nich własną zabawę – 
układankę, którą można zabrad ze sobą wszędzie. 



Pokoloruj Mistrza Kita Fisto tak, jak tylko 
masz ochotę. 



A
n

ak
in

 i 
O

b
i-

W
an

 p
o

tr
ze

b
u

ją
 T

w
o

je
j 

p
o

m
o

cy
 n

a 
p

o
kł

ad
zi

e 
N

ie
w

id
zi

al
n

ej
 R

ęk
i. 

W
sk

aż
 im

 d
ro

gę
 d

o
 K

an
cl

er
za

 P
al

p
at

in
e

’a
. 



Jedi Order to organizacja, 
która istnieje już ponad 11 
lat, będąc tym samym 
jedną z najstarszych 
organizacji zrzeszających 
fanów Gwiezdnych Wojen 
z całej Polski.  
Od zawsze głównym 
celem było dla nas 
stworzenie miejsca, w 
którym fani, przede 
wszystkim Rycerzy Jedi, 
będą mogli się spotykad, 
rozmawiad, dzielid się 
swoją wiedzą i wspólnie 
dobrze się bawid. 
Infografika stworzona 
przez Nojasa, jednego z 
naszych członków, 
pokazuje jak wiele przez 
te lata udało nam się 
wspólnie zrobid oraz jak 
obecnie wygląda Jedi 
Order. 
Zapraszamy na naszą 
stronę po więcej 
informacji i niech Moc 
będzie z Wami! 



Bastion Polskich Fanów Star Wars (często nazywany w 
skrócie Bastion) to najpopularniejszy polski serwis informacyjny o 
tematyce gwiezdnowojennej. Powstał w styczniu 2002 roku jako 
Bastion.Net. Po jakimś czasie uzyskał swój własny wygląd, zmienił 
nazwę na aktualnie używaną i zaczął korzystad z domeny gwiezdne-
wojny.pl. 
Serwis publikuje informacje dotyczące każdego aspektu Star Wars – 
czy to nowości wydawniczych na polskim i amerykaoskim rynku, czy 
też działao lokalnych i zagranicznych fanów. 

"Manda`Yaim - Polska Społeczność Mandalorian" to, jak sama nazwa 
wskazuje, organizacja zrzeszająca Polskich Mandalorian. Prowadzimy 
stałą współpracę z sojuszniczymi serwisami i organizacjami. Nie licząc 
działalności ściśle internetowej, staramy się także bywad na lokalnych 
spotkaniach fanów, oraz ogólnopolskich konwentach. Inną nie-
internetową formą aktywności wartą wzmianki jest z pewnością 
tworzenie replik Mandaloriaoskich zbroi i uzbrojenia, jak również 
pisanie opowiadao i rysowanie fanartów, czego podejmują się 
niektórzy nasi członkowie. 



W poniższej wykreślance ukryły się postaci z 
serialu Wojny Klonów. Czy potrafisz odnaleźd 
je wszystkie? Hasła mogą byd ukryte poziomo, 
pionowo, na ukos oraz wspak. 

Anakin Skywalker 
Ahsoka Tano 
Palpatine 
Dooku 

Grievous 
Obi-Wan Kenobi 
Padme Amidala 
Yoda 

Asajj Ventress 
Cad Bane 
Cody 
Rex 



Rozwiąż poniższą krzyżówkę i przekonaj się, 
jakie hasło kryje się na kolorowych polach.  

1. Właściciel sklepu na Tatooine, który odwiedził Qui-Gon Jinn. 
2. Planeta, na której tworzono armię klonów. 
3. Gunganin, zastąpił Padmé Amidalę na stanowisku senatora, podczas jej  
wyjazdu na Naboo. 
4. Ojczysta planeta Senator Padmé Amidali. 
5. Nazwisko Anakina, który stał się Darthem Vaderem. 
6. Uczennica Anakina Skywalkera. 
7. Charakterystyczna broo Rycerzy Jedi. 
8. Nazwisko senatora, który adoptował małą Leię. 
9. Imię wuja Luke'a Skywalkera.. 
10. Którą z kolei formą walki na miecze świetlne był Vaapad? 
11. Posiadał miecz świetlny o rzadko spotykanym, fioletowym kolorze ostrza. 



Rozwiąż poniższe rebusy i wpisz 
rozwiązania w pola pod nimi. 



Wpisz pod obrazkami odpowiadające im 
litery według podanego klucza.  

- Bohater Wojen Klonów. Jeden z wielu Jedi skuszonych przez 
Ciemną Stronę Mocy. Urodził się na pustynnej planecie Tatooine, na 
41 lat przed Bitwą o Yavin. 



Jar-Jar znów zgubił się na bagnach Naboo… 
Pomóż dotrzed mu do Otoh Gunga. 



W poniższej wykreślance ukryły się postaci z 
filmowej sagi Gwiezdnych Wojen. Czy 
potrafisz odnaleźd je wszystkie? Hasła mogą 
byd ukryte poziomo lub pionowo. 

Admirał Ackbar 
Anakin Skywalker 
Bail Organa 
Boba Fett 
Chewbacca 
Darth Maul 
Darth Sidious 
Jango Fett 
 

Jar-Jar Binks 
Ki-Adi-Mundi 
Kit Fisto 
Lando Calrissian 
Leia Organa 
Mace Windu 
Mon Mothma 
Nute Gunray 
 

Padme Amidala 
Shmi Skywalker 
Watto 
Wedge Antilles 



Nie może także zabraknąd specjalnego 
konkursu dla naszych najmłodszych. 
 
Zadanie konkursowe jest następujące: 
1) Rozwiąż wszystkie zagadki ze stron: 4, 
5, 6, 11, 12, 13 tej gazetki. 
2) Wyślij swoje rozwiązania na adres  
e-mail: rada@jediorder.pl 
lub poproś swoich rodziców o przesłanie 
nam odpowiedzi. W tytule wpisz 
„Konkurs Gazetka Jedi Order”, a w treści 
swoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz 
rozwiązania.  
 
 
 
Przykład: 
Adaś „Błysk” Kowalski 
Strona X – Odpowiedź 

Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi, wylosujemy 3 osoby, 
którym zostaną wręczone nagrody - niespodzianki. 
Wyniki konkursu zostaną przedstawione 1 lipca 2013 roku na 
łamach Bastionu Polskich Fanów Star Wars oraz na naszym profilu 
na Facebooku: https://www.facebook.com/ZakonJedi 
 
Powodzenia i niech Moc będzie z Wami! 



Moc będzie z Tobą… zawsze. 

© Jedi Order – www.jediorder.pl 

Rysunki: Yvaine Raayz (s.2,7), Nojas (s.9), Nefer-tina (s.17) 
Okładka: Rheen'Var (przód), Kim Bo (tył) 


