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O autorach
Mia Opoka

Julia Woźniak

7 lat, uczennica (2 klasa)

10 lat, uczennica (4 klasa)

Mia lubi rysować, pisać
i czytać po polsku i po
niemiecku. W szkole
najbardziej lubi matematykę.
Z rodzicami rozmawia tylko
po polsku, ponadto chodzi na
lekcje języka ojczystego.
Latem najbardziej lubi jeździć
na rowerze i na… łyżwach.
Marzy o lataniu!

Julia mieszka w Austrii od 3
lat. Miała to szczęście, że w
Polsce ukończyła dwie klasy,
gdzie nauczyła się pisać i
czytać po polsku. Dzięki temu
może swobodnie czytać
książki w języku polskim, a to
jest właśnie jej ulubione
zajęcie. Julia lubi jeździć na
rowerze, chodzić w góry oraz
na basen. W domu rozmawia
tylko po polsku.

Patrizia Huter
9 lat, uczennica (3 klasa)

Ola Rudzis
9 lat, uczennica (3 klasa)

Patrizia urodziła się
w Innsbrucku. Z tatą
rozmawia po niemiecku,
z mamą wyłącznie po polsku,
poza tym chętnie uczy się
j. rosyjskiego i angielskiego.
Jej ulubionym przedmiotem
jest technika. Gra na gitarze
i uwielbia jazdę konną.
Najlepiej całe dnie i noce
spędzałaby w stajni.

Umie ładnie rysować i bardzo
lubi zwierzęta. Ma dwie świnki
morskie - Antka i Bagietkę.
Zimą lubi jeździć na łyżwach a
latem na rowerze. Uwielbia
Polskę i jest szczęśliwa
że urodziła się w tym kraju.
W domu rozmawia
z rodzicami w ojczystym
języku i cieszy się, że w Tyrolu
znalazła polskich przyjaciól.

Aleksander Filipek
6 lat, uczeń (1 klasa)

Przemysław Gemra
10 lat, uczeń (3 klasa)

Aleks uwielbia klocki Lego i
samochody (w szczególności
Monster Truck). Kocha koty i
wszelkie zabawy w wodzie.
Nie wyobraża sobie pójść spać
bez przeczytania książeczki na
dobranoc (czytanej póki co
przez rodziców 😉).

Przemek jest miłośnikiem
motoryzacji! Marzy
o wycieczce do Niemiec na tor
wyścigowy Nurburgring.
W wolnych chwilach gra
na konsoli lub spędza czas
na łonie natury.
Mieszkając jeszcze w Polsce
nabył umiejętność czytania
i pisania w języku polskim,
którą obecnie doskonali
na zajęciach z panią Ewą!!!
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UCZNIOWIE Z DORNBIRN W VORARLBERGU
Lara Nielsen
7 lat, uczennica (1 klasa)

Maya Koch
8 lat, uczennica (1 klasa)

Lara bardzo lubi bawić się z
pieskami. W szkole chętnie
uczęszcza na zajęcia
matematyki. Na lekcje z języka
polskiego w Dornbirn chodzi,
aby później móc rozmawiać z
babcią i z dziadkiem, których
bardzo kocha.

Maya uwielbia rysować koniki,
a wolny czas spędza na jeździe
konnej.
Lubi uczyć się języka polskiego
w Dornbirn, aby móc
rozmawiać z babcią, która ją
tutaj odwiedza. W szkole
Maya chętnie uczy się pisać.

Gabryś Graniczkowski
9 lat, uczeń (2 klasa)
Gabryś uwielbia piłkę nożną
i strzelanie goli. Oprócz tego
lubi odpoczywać i rysować
zwierzątka. Chętnie uczy się
matematyki, a zwłaszcza
liczenia. Uczy się języka
polskiego, aby rozmawiać
z przyjaciółmi, którzy mówią
po polsku.

Dominika Żurek
11 lat, uczennica (4 klasa)
Dominika lubi czytać książki
oraz grać na gitarze. Uwielbia
malować i dużo gotuje. Lubi
pływać. Bardzo lubi zwiedzać
świat, ponieważ zawsze
odkrywa nowe potrawy
i smaki oraz poznaje nowych
ludzi. W szkole Dominika
chętnie uczęszcza na plastykę
i technikę oraz ma wielu
przyjaciół. Dominika marzy
o pracy grafika
komputerowego.
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Bianka Żurek
15 lat, uczennica
(1 klasa liceum)
Bianka kocha książki, takie jak
“Mały Książę”. Bardzo lubi
rysować, grać w piłkę nożną
i na… saksofonie. W szkole
uwielbia fizykę, chemię,
biologię i matematykę. Kocha
również języki. Zna niemiecki,
angielski, włoski i polski, który
jest dla niej językiem
ojczystym. W przyszłości chce
studiować medycynę, by
zostać lekarzem.

3

Szymon Bogdał
8 lat, uczeń (2 klasa)

Filip Bogdał
10 lat, uczeń (4 klasa)

Dla Szymona bardzo ważna
jest nauka języka polskiego
na zajęciach w Dornbirn,
ponieważ jest Polakiem i chce
dobrze pisać po polsku.
Oprócz tego to utalentoway
hokeista. Szymon uwielbia
żelki.

Filip z chęcią uczęszcza
na zajęcia z języka polskiego,
aby nauczyć się dobrze pisać
po polsku. Nie lubi szkoły ze
względu na język niemiecki
i angielski. Filip ma jednak
ogromny talent i z
zaangażowaniem gra w
hokeja.

G O Ś C I N N I E
Agnieszka Steur
Pochodzi z Wałbrzycha. Jest
polonistką, absolwentką Uniw.
Amsterdamskiego – kierunek
Języki Słowiańskie i Kultura.
Jest oddaną całym sercem
pisarką, dziennikarką,
felietonistką i badaczką
języka.
Więcej na:
AgnieszkaSteur.com

C h r z A,s z c z # 6

II / 2019

4

Wiosenne impresje
Mia Opoka, WSPANIAŁE PRZYGODY CZTERECH FIGUREK
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Julia Woźniak, ŚMIGUS-DYNGUS
Wiosna to piękny czas i myślę, że wszyscy ludzie lubią tą porę roku. Wszystko w około jakby
budzi się do życia. Pojawiają się na drzewach i krzewach liście oraz pąki kwiatów, ptaki śpiewają
i przede wszystkim nie jest tak zimno jak w zimę. Co roku na wiosnę odbywają się Święta
Wielkanocne. W drugi dzień Świąt w Polsce jest bardzo fajna tradycja, która nazywa się śmigus
dyngus1 inaczej zwany lany poniedziałek. W śmigus-dyngus ludzie oblewają się wodą i nikt nie
może mieć o to żalu ani pretensji. Właśnie w taki dzień moja mama będąc małą dziewczynką miała
śmieszną przygodę:

Ewa z koleżanką Alą obserwowały z okna polewające się wodą z wiader na ulicy dzieci. Dziewczyny
były roześmiane i wesołe bo myślały, że są bezpieczne w domu. Jednak nie były do końca
bezpieczne, ponieważ nie pomyślały, że mieszkanie znajduje się na parterze budynku. Dziewczyny
stały takie pewne siebie przy otwartym oknie, jeden z chłopców zakradł się bardzo blisko budynku
i z całą siłą oblał je wielkim wiadrem wody. Obie były przemoczone a w mieszkaniu było bardzo
mokro. Mimo ogromnego zdziwienia było wiele śmiechu ale też wiele sprzątania. Do dziś moja
mama wspomina tą historię.

1 Przypis redakcji za Wikipedią: zwyczaj pierwotnie słowiański, a wtórnie związany z Poniedziałkiem
Wielkanocnym. /.../ Pojęcie dyngus najprawdopodobniej wywodzi się z języka niemieckiego od słowa dingen, co
oznacza „wykupywać się”, ale Zygmunt Gloger dostrzegł również podobieństwo do niemieckiego słowa Dünnguss
(kałamarz, chlust wody), natomiast pojęcie śmigus może pochodzić z niemieckiego schmackostern lub polskiego
śmigać. Śmigus i dyngus przez długi czas były odrębnymi zwyczajami. Z czasem tak się zlały ze sobą w jeden, że
przestano rozróżniać który na czym polega.
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Aleksander Filipek, WIOSENNE SKOJARZENIA
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Lara Nielsen, WIOSENNY KRAJOBRAZ
Bardzo lubię wiosnę, ponieważ jest ładna pogoda i można zbierać kwiatki.

Maya Koch, WIOSENNE ZABAWY
Bardzo lubię wiosnę, ponieważ mogę bawić się na dworze i na Wielkanoc szukam jajek.
Jak jest ładna pogoda to zbieram kwiatki.
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Gabryś Graniczkowski, WIOSNNA PRZYGODA
Bardzo lubię wiosnę, ponieważ mogę grać w piłkę na dworze.

Filip i Szymon Bogdał, WIOSENNA KOZA
Działo się to w dużym lesie. Szukałem
wtedy

bardzo

dużej,

bardzo

szybkiej

i bardzo rzadkiej kozy. Chciałem jej zrobić
zdjęcie i sprzedać je za milion euro.
31 lat później pojawiła się wreszcie bardzo
duża, bardzo szybka i bardzo rzadka koza!
Chciałem ją dogonić, ale ta przebiegła koza
wbiegła na Mount Everest! Pobiegłem za
nią,

ale

pomimo,

że

była

już

wiosna

zamarzłem! Spadłem! Szedłem i szedłem
i dojść

nie

mogłem

na

szczyt

Mount

Everestu!
24 godziny później doszedłem na szczyt,
ale wiosenna koza uciekła mi z prędkością
światła. Zrozpaczony poszedłem do miasta,
aby kupić dwa ciasta...
Chciałem wrócić do domu, ale zabrał mi go komornik, ponieważ nie zapłaciłem podatków.
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Dominika i Bianka Żurek, WIOSNA OPISANA W SŁOWACH
Jak się dni stały cieplejsze, to poszłam do parku i czytałam książkę, w której wiosna została
opisana w pięknych słowach.

Każdy zna tę porę roku, kiedy rozkwitają pąki kwiatów, gdzie zwierzęta budzą się do życia
i pierwsze przebiśniegi przebijają się przez śnieg. Moim zdaniem to najpiękniejsza pora roku.
Wreszcie można ubierać krótkie spodnie i nie trzeba ubierać bluzy.

Można iść nad jezioro i popływać. Na pewno każde dziecko nie może się też doczekać lodów.
Wreszcie można jeździć na rowerze bez marznięcia i spędzać czas w pięknym lesie, w którym
rosną powoli zielone liście i kolorowe kwiaty. To też super czas na pikniki z kolegami i koleżankami.
Jest tyle rzeczy do robienia, że mogłabym napisać o tym ksiażkę.

Więc podsumowując, uważam, że wiosna to najpiękniejszy czas w roku.
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Mali odkrywcy
Aleksander Filipek, TRANSAKCJA HYBRYD
Tyra-oń potrzebował motyla do jedzenia
i powiedział:
-Mot-ekin, możesz mi dać jedno euro!
-OK!
-Super! Złapie dla Ciebie muchę.
-Pycha!

C h r z A,s z c z # 6

II / 2019

11

Mia Opoka, ŚWISTAK I ROWERZYSTA
Rowerzysta jedzie do Francji na Tour de France, ale pociąg się zepsuł.
"O nie!" powiedział Michał. Koło szyn stał świstak. Michał wysiadł.

Świstak zrobił krok i obrócił się do Michała. Za każdym krokiem obracał się.
Zapadła noc i szli dalej, aż byli we Francji.
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Michał ustawił się do startu.
Świstak usiadł mu na kasku i kibicował
mu. 100 rowerzystów startowało
w Tour de France.
Michał był podniecony.

Michał był już w Paryżu.
Włoszka jechała metr za Michałem.
Świstak nie nadążał za Michałem.
Za górą widać było metę.

"Juhu!"powiedział Michał.
Świstak gratulował mu.
Michał zajął pierwsze miejsce.
Michał podziękował świstakowi.

Potem pojechał do domu.
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Mali reporterzy
Mia Opoka, MAURIZIO

Maurizio jest mistrzem Austrii, trenuje w moim klubie. Hannah, Ema, Sibil i ja kibicowałyśmy mu na
zawodach Cup of Tyrol. Maurizio bardzo ładnie jeździ na łyżwach i zajął drugie miejsce w tych
zawodach. Maurizio trenuje u Claudii i na treningach robi poczwórnego Rittbergera.
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Ola Rudzis, BELLA
W wakacje byliśmy w Polsce u babci i dziadka. Raz pojechaliśmy do mojej przyjaciółki i ona miała
chomiczkę. Tęcza się nazywała i bardzo mi się podobała. Bawiłam się trochę z nią. Potem zapytałam
się rodziców, czy mogłabym mieć chomiczka i rodzice zgodzili się. Dzień przed powrotem do Austrii
kupiliśmy chomika – dziewczynkę. Nazwałam ja Bella. Kupiliśmy dla niej również klatkę, jedzenie,
butelkę na wodę. Po prostu wszystko, co było możliwe. Pani w sklepie nam jeszcze powiedziała, jak
mamy się nią opiekować. Bardzo się cieszyłam.
Po powrocie z wakacji
do domu, postawiliśmy
klatkę Belli w moim
pokoju. Ja z tatą po
kilku dniach oswoiliśmy
ją – używając przy tym
rękawic,

takich

grubych, żeby nas nie
ugryzła. Wymieniałam
jej

wodę,

dawałam,

karmę
smakołyki,

owoce,

warzywa.

Uwielbiałam
Bellę.

Była

bardzo
jak

taki

„telewizorek”,
rozbawiała mnie.
Czasem była taka śmieszna, zabawna. Jak wracałam z wakacji, to się na mój widok cieszyła. I ja też
się cieszyłam. Zawsze za Bellą tęskniłam. Moim zdaniem, to jest normalne. Wpuszczałam Belle do
specjalnej kuli, żeby mogła chodzić po domu. Bardzo ją kochałam. Niestety 13 marca Bella umarła,
ale będę ją zawsze miała w swoim sercu. 16 marca zakopaliśmy ją nad rzeką. Bardzo się cieszę, że
miałam takiego chomiczka.
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Ze szkolnej ławki
Mia Opoka, Patricja Huter, Przemysław Gemra, PRZYGODY
CHOMIKA
Od dawna marzyliśmy o jakimś miłym zwierzątku,
którym moglibyśmy się zaopiekować. Długo prosiliśmy
rodziców, aż wreszcie nadeszła upragniona chwila.
Poszliśmy do sklepu zoologicznego i mama kupiła nam
chomika. Nasz nowy przyjaciel dostał duże terrarium.
Wiele już wiedzieliśmy o chomikach od kolegów,
ale i tak kupiliśmy książkę o tym zwierzątku.2

Chomik zjadł książkę o chomikach, a na deser zjadł żelki powiększające. Po powrocie
ze szkoły dzieci zobaczyły ogromnego chomika, który siedział w ubikacji i wydalał
najważniejsze informacje o chomikach. Dzieci się przeraziły. Potem kupiły nową
książkę o chomikach i od tej pory zawsze sprzątały swój pokój.

Mia

Z książki dowiedzieliśmy się, że chomiki żyją 2-3 lata. Chomiki są bardzo głośne
w nocy. One potrzebują dużo ruchu. Są zwierzątkami domowymi. Dzieci bardzo
je lubią.

Patrycja

Następnego dnia chomik nas wszystkich obudził. Bardzo głośno hałasował w swoim
terrarium. Mama szybko pobiegła do chomika. Sprawdziła, czy zwierzątko ma
jedzienie i wodę, ale okazało się, że nasz chomik tylko tak głośno chrapał! Mama
zaśmiała się: "No nie, ha ha ha, on chrapie tak samo jak tata!"

Przemysław

2 Uczniowie trzeciej klasy dopisali różne zakończenia tego opowiadania.
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Mia Opoka, FRYDERYK CHOPIN
Wybitny polski kompozytor i pianista. Urodził się: 22.02.1810 lub 01.03.1810 w Żelazowej Woli.
Pierwszy raz grał na pianinie: 4-5 lat. 6 lat pierwsze kompozycje. Fryderyk komponował: polonezy,
mazurki, etiudy, walce, nokturny, koncerty. Zmarł: 17.10.1849 w Paryżu. Serce Chopina jest
pochowane w Warszawie.
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Patrycja Huter, URSZULA DUDZIAK
zawód: piosenkarka jazzowa, kompozytorka

Ciekwostki:

urodzona 22.10.1943 w Bielsku-Białej

w dzieciństwie uczyła się gry na pianinie

w latach 70-tych wyjechała do Nowego Jorku

ma dwie córki: Kasię i Mikę,
które nie lubiły jak mama śpiewała

nagrała 50 płyt

chrakterystyczne dla jej śpiewu:

występuje w kraju i za granicą

trajkotanie, czyli używanie głosu

gwiazda światowego jazzu

jak instrumentu
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Dodatek Specjalny
Na początku przyszłego roku szkolnego Agnieszka Steur będzie naszym gościem. Zanim
przyjedzie do Innsbrucka możecie przeczytać o jej dwujęzycznej książce dla dzieci i poznać jej
małego bohatera. Dodadtkowo zamieszczamy przegląd jej książek dla starszych odbiorców.

Agnieszka Steur, KRASNOLUDKI MIESZKAJĄ W NASZYCH
OGRODACH I DOMACH
Dziś zdradzę Wam wielką tajemnicę. W moim domu mieszka krasnoludek. Nie wszyscy
o tym wiedzą... tak naprawdę to nawet niewielu, bo to przeogromna tajemnica i krasnale nie chcą,
nawet nie mogą, pokazywać się nam; wielkoludziom. Tak nas nazywają.
My oczywiście dostrzegamy ich obecność, tylko często nie
kojarzymy faktów. Gdy na przykład ginie coś smacznego w kuchni –
to właśnie robota krasnoludków. Oczywistym dowodem na to,
że w naszym domu zamieszkał ktoś maleńki, jest regularne znikanie
skarpetek z prania. Skrzaty używają ich do szycia sobie nowych
ubranek, czasem robią z nich też poduszki i kołderki.
Te i jeszcze inne wydarzenia miały miejsce u nas
w domu. Dzięki nim odkryliśmy, że zamieszkał z nami
krasnoludek a ja wpadłam na pomysł, że napiszę jego
historię. Tak właśnie powstał zbiór bajek „Niespodziewane
spotkania Kwaska”. Mieszkam w Holandii i mimo, że krasnal
Kwasek pochodzi z Polski, bajki o nim są dwujęzyczne. Dzięki
temu również holenderskie dzieci mogą poznać historię
krasnala.
Kwasek trafił do nas przez przypadek, ale również
trochę z własnej winy. A było to tak: gdy zatrzymaliśmy się
na postój w Polsce, wracaliśmy wtedy z wakacji, krasnal ten
zwabiony smakowitymi zapachami, zakradł się do naszego
samochodu i już nie zdążył wysiąść. Przyjechał z nami do Holandii. Od tamtej pory mieszka
w naszym domu. Najpierw w ogrodzie a potem w pokoju mojej córki.
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Pomysł napisania tej książki narodził się
w czasie jednego z moich spotkań z rodzicami,
gdy opowiadałam, jak ważne jest dbanie
o wielojęzyczność naszych dzieci. Rozmawialiśmy
o tym, w jaki sposób możemy pomagać
maluchom

w

rozwijaniu

języka

polskiego.

Oczywiście jednym z najlepszych jest czytanie im
polskich bajek. Bardzo często dzieci chcą,
aby mama z Polski i tata z Holandii czytali im tę
samą książkę. No i pojawia się problem. Rodzice kupują je w obu językach, ale nie zawsze jest to
możliwe.
Uwielbiam bajki i zawsze chciałam stworzyć coś własnego w tym właśnie gatunku. Teraz
miałam motywację i odbiorców. Napisałam trzy bajki o przygodach Kwaska. Na stronach mojej
książki chciałam zawrzeć to, co jest w naszych dzieciach. Połączenie dwóch światów, które dla nas
dorosłych, czasem mogą być bardzo odległe, ale w dzieciach są jednym. Dwa języki, dwie tradycje
i jedna mała głowa.
Kwasek to krasnal, który szuka swojego miejsca na świecie i uczy się, że złością
i niezadowoleniem niczego nie można osiągnąć. Dopiero dobroć, zrozumienie, przyjaźń i otwarcie
na odmienność mogą być
początkiem

wspaniałej

przygody. Kwasek uczy się,
że w nowym miejscu może
spotkać przyjaciół.
Moje bajki nie są jednak
tylko dla najmłodszych. Mam
nadzieję, że rodzice czytając
je swym pociechom, będą
mogli spojrzeć na to, co ich
otacza z innej perspektywy.
Nasz świat w oczach krasnala
jest bardzo interesujący.
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