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O autorach 

Mia Opoka
6 lat, uczennica  (1 klasa)

Mia lubi rysować, pisać 
i czytać. W szkole najbardziej  
lubi uczyć się języka 
niemieckiego. 
Po polsku rozmawia 
z rodzicami, a z mamą uczy 
się pisać i czytać. Ostatnio 
dużo czasu spędza 
na lodowisku, gdzie uczy się 
różnych figur tanecznych. 
Marzy o lataniu!

Zosia Asim
6 lat, uczennica (1 klasa)

Zosia w szkole lubi czytać 
i pisać po niemiecku. 
Jej ulubionym przedmiotem 
jest matematyka. W domu 
rozmawia z tatą po angielsku, 
a z mamą po polsku. 
Jej ulubionym kolorem jest 
niebieski. Chętnie tańczy, 
jeździ na łyżwach i gra w gry 
planszowe. Uwielbia wspinać 
się i skakać. Bardzo chciałaby 
mieć psa. 

Kornel Buturla
7 lat, uczeń (1 klasa)

Kornel bardzo przykłada się 
do nauki języka polskiego, 
a szczególnie do czytania. 
Lubi jeździć na nartach oraz 
łyżwach. W lecie uwielbia 
wycieczki szczególnie 
z innymi dziećmi. Chętnie 
pływa, jeździ na rowerze oraz  
uwielbia budować "domki" 
w lesie.

Marcel Buturla
6 lat, uczeń (VSK)

Marcel ma duszę artysty. 
Lubi wszystko co piękne. 
Chętnie uczy się pisać 
po polsku. Uwielbia, gdy 
mama mu czyta polskie 
książki przed snem. Lubi 
pluszowe misie i zwierzęta. 
Ostatnio dużo ćwiczy i stara 
się zdrowo odżywiać robiąc 
razem z mamą zielone 
koktajle.

Paulina Kratzer, 
4 lata, przedszkolak

Paulina chętnie chodzi 
do przedszkola. 
Z mamą rozmawia tylko 
po polsku, a z tatą 
po niemiecku. 
Jest lalkową mamą 
i lubi chodzić na narty.

Victor Kratzer, 
5 lat, przedszkolak

Victor od września pójdzie 
do szkoły. Bardzo lubi jak mu  
się czyta książki. Rozmawia 
z mamą po polsku, a z tatą 
po niemiecku. 
Uwielbia wakacje.
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Natalia Haddad
9 lat, uczennica (4 klasa)

Natalia bardzo chętnie 
uczy się różnych języków. 
Stara się rozmawiać z mamą 
tylko po polsku. Pisać i czytać 
uczy się z mamą oraz 
w polskiej szkole internetowej 
Libratus. 
Jest bardzo muzykalna, lubi 
podróże, wycieczki po górach 
i jazdę na sankach.

Eryk Haddad
6 lat, uczeń (1 klasa)

Eryk lubi uczyć się polskiego w 
szkole internetowej Libratus.  
Bardzo lubi też swoją szkołę 
stacjonarną. Ostatnio 
spodobała mu się jazda 
na łyżwach oraz układanie 
najróżniejszych wzorów z pereł  
HAMA.
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Małgorzata Bania 
lat 16, klasa 6b  
Gymnasium Sillgasse 

W szkole lubi uczyć się 
biologii i etyki. Dużo czasu 
poświęca rysowaniu, chętnie  
maluje. Nadesłanym 
komiksem chciała sprawić 
radość młodszym dzieciom 
i pokazać, że zabawa 
rysunkiem w dzieciństwie 
może przerodzić się w pasję.
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Opowiadania

Mia Opoka, DŻOKEJKA I KOŃ
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Zosia Asim, BIEDRONKA

Biedronka siedzi sobie na liściu.

- Zjem sobie tego liścia - pomyślała biedronka.

I zjadła liścia.

Zosia Asim, MIKOŁAJ I RENIFER
Mikołaj  spadł z sanek.

Renifer się przestraszył. Odwrócił głowę i powiedział do Mikołaja:

- Pomogę ci zanieść prezenty.

Potem polecieli do domów dzieci i dali dzieciom prezenty.
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Kornel Buturla, BUDUJEMY DOM NA DRZEWIE

Kornel Buturla, KAMIENIE ZŁOTO I INNE...
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Marcel Buturla, MIŚ POLARNY
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Marcel Buturla, PAJĄK

 ChrzA,s zcz  # 1 I / 2018 8



Victor Kratzer, POLOWANIE

Paulina Kratzer, SPACER
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Opis:
Victor jest myśliwym. 
Myśliwy poluje na dzika.

Opis: 
Babcia i dziewczynka 
idą na spacer. 
Dzidzia jedzie w wózku.



Natalia Haddad, W POGONI ZA RABUSIEM
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Dla dziadków

Mia Opoka, BABCIA JANCIA 
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BABCIA!

KOCHANA 

BABCIU

CIESZĘ SIĘ,

ŻE JESTEŚ 

ZDROWA

I ŻYCZĘ CI, 

ŻEBYŚ BYŁA 

ZAWSZE

ZDROWA 

I SZCZĘŚLIWA.



Victor Kratzer, BABCIA JADZIA I DZIADEK ZENEK
Babciu, wszystkiego najlepszego, kocham cię, robisz dla mnie pyszne dżemy.

Dziadzio wszystkiego najlepszego, lubię z tobą wędzić kiełbasy i kosić trawę.

Paulina Kratzer, BABCIA JADZIA 
I DZIADEK ZENEK

Życzę babci żeby była zawsze wesoła. 

Babcia zawsze daje mi buziaki 

i się ze mną tuli, lubię to.

Życzę dziadziowi wszystkiego dobrego. 

Kocham dziadzia. 

Mój dziadziuś ściska mnie zawsze bardzo, 

ale to bardzo, mocno.
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Victor i Paulina Kratzer, PRABABCIA WERONIKA

Kochana Babciu, 

życzymy Ci 

zdrowia i uśmiechu. 

Ściskamy mocno 

i ślemy całusy. 
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Eryk Haddad, BABCIA WŁADZIA I DZIADEK STAŚ

Kocham mojego dziadka, bo chodzi ze mną na spacery 

i zawsze kupuje mi coś w sklepie. Bawi się ze mną 

w chowanego. Tylko on jeździ samochodem. 

Dziadek jest najlepszy na świecie.

Kocham moją babcię, bo zawsze ma dla mnie w lodówce kabanosy i moje ulubione cukierki. 

Moja babcia robi najlepszy sok malinowy i czerwony barszczyk. 

Lubię się przytulać do babci, bo jest bardzo mięciutka. Ona woła na mnie „pączuś“.
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Natalia Haddad, BABCIA WŁADZIA I DZIADEK STAŚ

Moja babcia jest bardzo ładna. Co chwilę wychodzi 

na zakupy, bo nas bardzo kocha i lubi spełniać nasze 

zachcianki. 

Jestem jej „perełką“. Zawsze się przytulamy. 

Jest najcudowniejsza na całym świecie.

Mój dziadek też jest bardzo ładny. Zawsze bawi się 

ze mną w chowanego oraz zabiera na plac zabaw. 

Dziadek lubi oglądać wiadomości 

oraz pracować w ogrodzie. 

On też jest najlepszy na świecie.
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Zosia Asim, BABCIA STASIA
Kochana Babciu Stasiu,

życzę Ci wszystkiego dobrego, 

dużo uśmiechu, zdrowia i szczęścia.

Twoja zupa pomidorowa jest najlepsza na świecie!

Ta żyrafa jest dla Ciebie! Kocham Cię 

i czekam na Ciebie z wytęsknieniem.

Twoja Zosia
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Kornel i Marcel Buturla, BABCIA DANUSIA, 
DZIADEK JÓZEK, PRABABCIA TERESKA, 
PRABABCIA ZOSIA, I PRADZIADEK JAN

Babciu, dziadku coś Wam dam,  jedno serce tylko mam, 

a w tym sercu róży kwiat, żyjcie zdrowi ponad 100 lat!!! �
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Dodatek specjalny

Małgorzata Bania, WYBREDNY KOTEK
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KONKURS: co spotka kotka?

Zapraszamy wszystkie dzieci do konkursu na wymyślenie dalszych przygód kotka! 

Uczestnictwo w konkursie: 

Dzieci mogą brać udział w konkursie niezależnie od publikacji własnych prac w kwartalniku. 

Młodsze dzieci mogą podyktować przygody do spisania rodzicom lub nagrać opowiadanie.

Nadsyłanie propozycji:

Propozycje należy nadsyłać:

• na adres e-mailowy redakcji z tytułem „KONKURS: co spotka kotka?”, 

• w terminie do 4 marca 2018, 

• w postaci tekstu lub pliku dźwiękowego.

Propozycje zostaną przesłane autorce komiksu w postaci anonimowej. 

Wyróżnione propozycje: 

Pomysłodawczyni „wybrednego kotka” wybierze najciekawsze, jej zdaniem, przygody, które 

przedstawi w formie komiksu w kolejnym numerze kwartalnika. Dzieci, których pomysły zostaną 

wykorzystane będą wymienione jako współautorzy scenariusza komiksu.

Życzymy wszystkim uczestnikom twórczej weny oraz powodzenia! 
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