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O autorach

Julia Woźniak

12 lat, uczennica (2 klasa*)

Julia mieszka w Austrii od 4 
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.

Mia Opoka

8 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!

Natalia Haddad

12 lat, uczennica (2 klasa*)

Natalia jest odważną 
dziewczyną, ma wesoły 
charakter, lubi żartować i dużo 
się śmieje. 
Lubi podróże i naturę. 
Interesuje się zwierzętami, a 
najbardziej swoim żółwikiem o  
imieniu Larry.
Chętnie uczy się języka 
polskiego i bardzo lubi lekcje z 
Ewą.

Jeremi Łuczewski
11 lat, uczeń (2 klasa*)

Jeremi jest miłośnikiem 
książek, sportu, muzyki oraz 
spaghetti (kolejność 
przypadkowa). Z właściwym 
mu zapałem oddaje się 
swoim pasjom i ćwiczy 
umiejętności, również 
językowe. Jeremi marzy, by 
w przyszłości zostać 
rycerzem, najlepiej 
średniowiecznym, w czym 
oczywiście z oddaniem 
wspierają go jego rodzice. 

 ChrzA,szcz #1 1 III / 2020 2



NA ZADANY TEMAT: Ukryte Opowieści 

Julia Woźniak, DOBRO I ZŁO

Zawsze gdy dziecko przychodzi na świat, pani Dobro i pani Zło wybierają jaki będzie miało 

charakter. Niestety zawsze kończy się to kłótnią. Tak samo było i tym razem. 

Pani  Dobro  rzecze:  “To  będzie  prawdziwy  aniołek!  

Będzie  dobre  dla  ludzi  i  zwierząt,  będzie  się  dobrze  

uczyć  i  będzie  ciężko  pracować.  Nigdy  nie  będzie  

się skarżyć na to, że jest mu źle i ciężko”. 

Lecz  pani  Zło  się  to  nie  spodobało.  Oburzona 

powiedziała: “Że co?! O nie!!! Tak nie będzie! To będzie  

mały  diabełek!  Będzie  bardzo  niegrzeczny,  a  jak  

dorośnie to będzie złodziejem!” 

“Co?“ rzekła pani Dobro, “dlaczego zawsze chcesz żeby  

ludzie byli źli?” 

“Bo ja tak chcę!” odparła ozięble bogini Zła.

           I tak cały Boży dzień, aż w końcu dochodzą do jakiegoś konsensusu. I tym razem 

dogadały się, że dziecko będzie wyglądało na rozrabiakę lecz zachowywać będzie się jak 

aniołek.  Dlatego  też  wszyscy  różnimy się  od  siebie  i  nikogo  nie  możemy za  to  winić, 

bo to nie my wybieramy nasze charaktery. To pani Dobro i pani Zło są za to odpowiedzialne.
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Julia Woźniak, SMUTNY CHŁOPIEC

Był sobie pewien chłopak. Nazywał się Felix. Felix miał 

dołączyć  do  nowej  klasy,  ponieważ  właśnie 

rozpoczynał  się  rok  szkolny.  Bardzo  się  cieszył. 

"W końcu  poznam  nowych  wspaniałych  przyjaciół!", 

myślał sobie, lecz gdy w końcu nadeszła pora by zacząć 

szkołę Felix  się  zestresował i  z  nikim nie  rozmawiał. 

Okazało się, że to nie takie łatwe, by od razu zapoznać 

kogoś,  kto  idealnie  nadawałby  się  na  najlepszego 

przyjaciela.

Mijały  tygodnie,  a  chłopak  dalej  z  nikim  się  nie 

zaprzyjaźnił. Każdy z jego klasy miał kolegów, a on jako 

jedyny nie.  Parę  miesięcy później  dzieci  z  jego  klasy 

zaczęły  mówić  złe  rzeczy za  jego  plecami  i  nikt  nie 

chciał się z nim utrzymywać kontaktu.  Felixowi było bardzo smutno, ale nie mówił o tym 

swoim rodzicom, bo myślał że tego nie zrozumieją. 

Gdy znów nadeszły wakacje chłopiec zaczął wychodzić na samotne spacery do lasu. Felix 

uwielbiał to miejsce, gdyż wydawało mu się ono magiczne, i w sumie naprawdę takie było, 

bo  kiedy  raz  przechodził  pewną  nieznaną  ścieżką,  pomiędzy  dwoma  gigantycznymi 

drzewami  spostrzegł dwie  magiczne kreatury,  które  przypominały smoki,  ale  nie  umiały 

latać,  a  z  twarzy przypominały  węże.  Zwierzęta  zbliżyły się  do  Feliksa,  a  jedno  z  nich 

nachyliło się zachęcając chłopaka,  aby je pogłaskał.  Tak się też stało,  wtedy stworzenie 

nachyliło  się,  żeby Feliks  mógł na  nie  wsiąść.  Wkrótce  siedział  na grzbiecie  mistycznej 

zwierzyny i odbywał przedziwny spacer po lesie…zostały mu ukazane miejsca, o których 

w ogóle nie wiedział… Potem istoty odniosły Felixa do domu.

Od tamtej pory chłopak wracał w to miejsce już zawsze i nie czuł się samotny ani smutny. 

Wszystko dlatego, że poznał niezwykłych przyjaciół, wprawdzie nie byli to ludzie, ale nie 

miało to dla chłopaka większego znaczenia, bo czuł się przy nich swobodnie i  mógł być 

po prostu  sobą… a wiadomo w przyjaźni  najważniejsze  jest,  aby nie  udawać  kogoś  kim 

się nie jest.
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Nathalie Haddad, SEN 

Pewnego dnia  spałem bardzo  spokojnie,  ale  kiedy wstałem 

byłem  na  kolumnie.  Stały  samotnie  na  żółtej  pustyni. 

Zszedłem za dół, ale piasek był tak gorący że musiałem zacząć 

po nim skakać, bo oparzyłbym sobie palce u stóp. 

Nagle  zauważyłem  leżącą 

przede mną małą, szarą, trochę 

wypaloną  przez  piasek  mapę. 

Podniosłem  ją  i natychmiast 

wyrzuciłem, bo była bardzo gorąca. Na mapie narysowanych 

było  wiele  czarnych  linii,  które  tworzyły  labirynt.  Nie 

wiedziałem,  dokąd  pójść,  dlatego  pobiegłem  w  dowolnym 

kierunku. 

W pewnym momencie dotarłem 

do domu. Wszedłem do środka 

i zobaczyłem  dużą,  działającą 

maszynę. To była maszyna akcji-

teleportacji, gdy mnie przeniosła 

stanąłem  oko  w  oko  z 

mężczyzną  o długiej  brodzie… 

był bogiem snu i czasu… CDN
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Mia Opoka, MROZJA

Był sobie chłopiec z rodziny kotów. Miał taki  dar,  że umiał 

ożywić swoje rysunki,  dlatego mieli  ciągle nowy dom, choć 

byli  biedni.  Rodzice  nie  musieli  pracować,  bo  Janek  –  tak 

się nazywał chłopiec – rysował wszystkie potrzebne rzeczy. 

Janek  był  już  dorosły,  gdy 

narysował  magiczne  baletki, 

które  same  tańczyły.  Janek 

przeprowadził  się  do  Mrozji,  w której  zawsze  padał  śnieg. 

Baletki leżały na strychu nowego domu. 

Była sobie Pani Mróz, która mieszkała w Mrozji, a dokładniej 

w domu Janka. Znalazła tam magiczne baletki. Pewnego dnia 

baletki powiedziały jej, że jeżeli znajdzie róże w śniegu, to do 

Mrozji znów wróci lato. 

Po  dziesięciu  latach  szukania,  znalazła  różę.  Jak  tylko  ją 

dotknęła, powróciło lato. 

Potem pani Mróz tańczyła w zaczarowanych baletkach i została znaną tancerką, bo baletki 

jej w tym pomagały.
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Mia Opoka, DZIURA W KSIĄŻCE

Był bardzo nieopisywalnie zły czarodziej. 

Nazywał się Mika Lick, zwany również „ten, 

który nie ma serca”. No tak, tak… On robił 

mikstury, które wysysały duszę! Był 

przeraźliwie zły! 

Pewnego dnia zrobił kostkę szatana, którą jak 

się wyrzuciło piątkę, to się zamieniała w 

szatana. 

Szatan zamienił Mikę Licka w malutkiego 

żołnierzyka, który musiał walczyć przeciwko 

zielonemu potworowi z książki. 

To była wielka nauczka dla Micka. Już nigdy 

nie był zły, a kostkę szatana spalił. Był teraz 

zwykłym człowiekiem i pomagał wszystkim. 
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CZYTAJ dalej!

Kroniki Archeo – Mia Opoka
Serię  Kroniki  Archeo napisała  Agnieszka  Stelmaszczyk1,  która  jest 

również  autorką  innych  serii  młodzieżowych,  między  innymi  Klubu  

Poszukiwaczy Przygód, Terry Incognity oraz Koalicji Szpiegów.

Bohaterami  Kronik  Archeo  są  Ania, 

Bartek,  Mary  Jane,  Jim  i  Martin, 

których  rodzice  są  archeologami. 

Dzieci mają różne przygody, w których bierze również 

udział Ofelia – ich opiekunka, która wówczas dba nie 

tylko o to by miały czyste uszy.

Książki  są  bardzo  interesujące  i  wciągające.  Dzieci 

wpadają  w  tarapaty,  z  których  muszą  się  uwolnić  i 

często, a nawet zawsze, szukają skarbu. Jeżeli  chcecie 

dowiedzieć  się  czy  znajdą  skarby  to  przeczytajcie 

Kroniki Archeo.

Od  Redakcji:  Pierwsze  dwa  tomy, 

Tajemnica klejnotu Nefertiti2 oraz Skarb  

Atlantów3,  są  dostępne  w bibliotece4. 

Książki  są  też  dostępne  w  postaci 

elektronicznej  oraz  nagrań  audio.  W 

internecie dostępny jest blog5 do ósmej 

części,  czyli Szyfru  Jazona,  który  jest 

fragmentem książki, więc można go na 

próbę poczytać.

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Agnieszka_Stelmaszyk
2 https://allerheiligen.litkatalog.eu/litterare/manDetail/7105
3 https://allerheiligen.litkatalog.eu/litterare/manDetail/7060
4 https://allerheiligen.litkatalog.eu/litterare/simple_search?query=kroniki+archeo 
5 http://www.tropiciele.tajemnic.pl/ 

 ChrzA,szcz #1 1 III / 2020 8



Percy Jackson i … - Jeremi Łuczewski
Percy Jackson to bohater pięciotomowej,  bestsellerowej  serii  autorstwa amerykańskiego 

pisarza Ricka Riordana, która wydarzenia z mitologii greckiej przenosi w XXI wiek. 

Percy mieszka w Stanach Zjednoczonych i jest dość osobliwym typem – ma dysleksję i na 

dodatek ADHD, w ciągu ostatnich 6 lat został wyrzucony z ośmiu szkół, a ostatnia do której 

chodził była dla niego po prostu koszmarem. Podczas wycieczki szkolnej zaczęły gnębić go 

potwory,  a  potem  został  oskarżony o  kradzież  cennej  rzeczy.  Jego  historia  zaczęła  się 

mocno komplikować i powoli zaczął orientować się kim naprawdę jest… 

Przeczytajcie przygody Percy’ego, a poznacie jego tajemnicę i dowiecie się czy udowodni 

swoją niewinność oraz czy zapobiegnie wojnie. Jeśli lubicie historie o przyjaźni i interesują 

Was greccy bogowie to ta książka jest właśnie dla Was, mnie ona całkowicie pochłonęła, bo 

to taka „mitologa w nowoczesnym stylu”.
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DODATEK SPECJALNY: Ukryta historia
Nawiązując do ukrytych opowieści  zapraszam do odkrycia historii  nie  do końca ukrytej.  

Historia  tą  można  odnaleźć na  planszach  edukacyjnych  umieszczonych  na  ścieżce 

tematycznej  w okolicach  Zirl,  a  konkretnie  na  Martinswand. Ścieżka  prowadzi  do  groty, 

w której swego czasu utknął cesarz Maksymilian. Obecnie prowadzi tam łatwy szlak6, który 

w roku jubileuszowym został uatrakcyjniony owymi tablicami. 

Pierwsza tablica na szlaku opowiada historię Maksymiliana i jego słynnej przygody:

Być może cesarz Maksymilian stał właśnie tutaj, gdy wyruszył z małym  
orszakiem na  polowanie  na  kozice  w Martinswand.  To,  co  dziś  jest  
wygodnym szlakiem turystycznym, było kiedyś niebezpieczną ścieżką,  
która zgubiła się w skałach. 

Habsburski Maksymilian (1459-1519) został w 1490 r. władcą Tyrolu,  
w  1493  r.  zastąpił  swego  ojca  Fryderyka  III  i do  1519  r.  władał  
Cesarstwem  Rzymsko-Niemieckim.  Częściej  niż  gdziekolwiek  indziej  
przebywał w Tyrolu, który stał się jego ojczyzną z wyboru. 

Cesarz  znał teren i  Martinswand,  ale  tym razem zgubił się  w skale  
i nagle nie mógł ani  cofnąć się, ani  ruszyć dalej.  Po dwóch dniach i  
nocach jego siły się zmniejszyły. Wówczas książęcy myśliwy zawołał w  

dół, do doliny, by ksiądz z Zirl przyniósł monstrancję ze świętą hostią do stóp ściany i  błagał o niebiańską pomoc. I zdarzył się cud,  
został uratowany.

Co  kryją  kolejne  tablice  oraz  dlaczego  Maksymilian  tak  upodobał sobie  Tyrol,  możecie 

odkryć wyruszając jego śladami. 

6 https://www.almenrausch.at/touren/suchergebnisse/tourdetails/tour/kaiser-max-grotte-von-zirl2986.html
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