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Niech Święta Bożego Narodzenia  
i Wigilijny wieczór   

upłyną Wam   
w szczęściu i radości,  
przy staropolskich 
kolędach i zapachu 
świerkowej gałązki. 

A w Nowym Roku, każdy 
rozpoczynający się dzień, od samego 

świtu niech przynosi radość,  
optymizm i szczęście. 

 
Tego życzy  

Redakcja gazetki „Dzieci Świata” 
 

 
W E S O Ł Y C H  Ś W I Ą T ! ! 



10 POWODÓW, 
DLA KTÓRYCH 
NIE ZNOSISZ 

ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA: 

 
SZALEŃSTWO ZAKUPÓW 
Już kilka tygodni przed gwiazdką 
zaczynasz biegać w poszukiwaniu 
podarunków dla najbliższych. Ale 
niestety... oprócz ciebie po mieście 
ganiają tysiące podobnych 
desperatów, więc nastrój bynajmniej 
nie jest serdeczny. 

KOSZMAR PAKOWANIA  
Papier się rwie, taśma klejąca 
czepia się nie tych kawałków, 

które właśnie ma skleić. A gdy już 
prezent jest szczęśliwie 

zapakowany, przypominasz sobie, 
że nie oderwałaś od niego 

przyklejonej pod spodem ceny ! 
ECH, TA RODZINKA   
Mama się wzrusza, że znowu 
wszyscy się spotkali, a już za chwilę 
wzdycha, bo tata narzeka na 
dziadka,  że podpalił choinkę, a nie 
świeczki. 

EFEKT BECZUŁKI 
Jest praktycznie niemożliwością, 

żeby przeżyć święta i nie poczuć się 
jak beczułka na dwóch nogach. 

Właściwie okres Bożego Narodzenia 
to jeden długi posiłek. 

OBCIACH W PAPIERKU  
Najpierw otwierasz prezent od 
rodziców: niemodny, szary sweterek, 
potem od siostry: pluszowy misio  
z wyprzedaży. Postanawiasz sobie, 
że od przyszłego roku nie będziesz 
się głupio nakręcać na prezenty. 

POKAŻ IM, CO POTRAFISZ ! 
Rodzice wprost uwielbiają, gdy ich 
pociechy demonstrują swoje talenty. 
I tak nie obejdzie się bez zagrania 
kolędy na flecie, ewentualnie 
wyrecytowania okazjonalnego 
wiersza. Brrrr... Prawdziwa 
okropność ! 

TV- TORTURY  
Łapiesz się na tym, że od 

przyciskania guzików pilota bolą cię 
już palce. Czujesz wielki przesyt 

familijnymi opowieściami, a totalny 
kicz wychodzi wszystkimi porami. 
Masz ochotę wyrzucić telewizor. 

BEZRUCH ŚWIATA  
Masz dość opowieści babci, gdyż 
słyszysz je w niezmienionej formie 
od kilku lat. Patrzysz przez okno,  
a tam pustka, wszyscy nagle jakby 
się zapadli pod ziemię. 

PIERWSZA GWIAZDKA  
Od ładnych kilku lat już nie wierzysz, 

że prezenty przynoszą niebiańskie 
moce, a jednak grzecznie czekasz na 
pierwszą gwiazdkę, żeby rozpakować 

podarki „od Mikołaja”. Nie chcesz 
robić przykrości rodzicom. 

KWESTIA UBIORU  
Oj, robisz, co możesz, żeby jakoś 
sprostać grzecznym standardom 

wigilijnym, a mama, gdy cię tylko 
zobaczy, krzyczy: „Dziecko, jak ty 
wyglądasz ? W takim dniu ?” No  

i wbijasz się w grzeczne bluzeczki  
i spódniczkę do kolan, aby babcia 

mogła się cieszyć, że ma miłą  
i pięknie ubraną wnusię. 

 
 

 



10 POWODÓW, 
DLA KTÓRYCH 

KOCHASZ 
ŚWIĘTA 
BOŻEGO 

NARODZENIA: 
 

„HO, HO, HO!”  
Pamiętaj, że właśnie w święta leci 

najwięcej filmowych hitów oraz 
można usłyszeć niesamowite, 

mikołajkowe „Ho, ho, ho!”. 
ZABAWA W DOM  
To naprawdę przyjemność, raz do 
roku usiąść przy jednym stole z całą 
rodziną, tą bliższą i dalszą. Nigdy nie 
wiesz, kiedy wasze drogi się rozejdą. 

WONNOŚCI 
Pomimo tego całego nerwowego 

pośpiechu związanego ze świętami, 
zatrzymaj się na chwilę i … wciągnij 

głęboko powietrze. Czujesz tę 
niepowtarzalną mieszankę zapachów 

domowego ciasta, pomarańczy, 
pieczonego mięsa tylko raz w roku ! 

CZAR PŁATKÓW ŚNIEGU 
Już przy odrobinie szczęścia podczas 
świąt pada śnieg i cały świat 
pokrywa bieluśki kożuszek. 
Wyciszasz się, nawet nachalne 
dekoracje świąteczne nie działają ci 
tak na nerwy. Masz wrażenie, że 
życie naprawdę potrafi być piękne. 

RADOCHA PODARKÓW 
 Zapomnij na moment o sobie, 

pomyśl o radości, jaką sprawiasz 
innym obdarowując ich drobnymi 

prezentami. Czy widząc ich uśmiech 
nie cieszysz się, że postarałaś się 

przy wyborze upominków ? 

CZAS MARZEŃ  
W dni świąteczne można, jak nigdy, 
bez wyrzutów sumienia oddać się 
słodkiemu nicnierobieniu. 
Wykorzystaj czas na naładowanie 
baterii, przemyślenia i ... marzenia. 

UCZUCIA, UCZUCIA, UCZUCIA  
To wspólne śpiewanie kolęd, 

podniosły nastrój wigilijnej 
kolacji...Nie bój się poddać temu 

nastrojowi! Bo kiedy masz się 
wzruszać oraz cieszyć rodzinką, jeżeli 

nie w te święta ?  
DOMOWE CIASTA  
Nie ma to jak ten puszysty serniczek 
babci albo maminy keks. Nie żałuj 
sobie! Naładuj buzię ciachem, 
następna taka uczta dopiero za 
roczek ! 

WOLNE !  
Kolejną zaletą tego okresu są dni 

wolne od szkoły. Masz co najmniej 
kilka dni totalnego lenistwa, bez 
stresu kartkówek, odpytywania, 

poprawek. Twoim jedynym 
świątecznym zadaniem jest 
wycieranie ust z okruszków 
świątecznych smakołyków. 
 No, możesz jeszcze pomóc  

mamie w zmywaniu... 
ZAPAL ŚWIECZKĘ  
Teraz właśnie możesz oddać się 
swojej pasji zapalania świec. 
Wprowadź do domu przyjemną, 
ciepła atmosferę właśnie z ich 
pomocą. Zobaczysz jak łatwo 
rozbroić chmurną minę taty!  

 
 
 
 
 



Zwyczaje świąteczne  
w Lękwicy 

 

 
1.Ubieranie choinki. 
2.Sianko pod obrusem. 
3.Ustawianie dwunastu potraw na 
  świątecznym stole. 
4.Dzielenie się opłatkiem. 
5.Śpiewanie kolęd. 
6.Obdarowanie się prezentami. 
7.Udział w pasterce. 
8.Kolędowanie. 
 

Opracowała:  
Natalia Gierczak z klasy IV 

 

Tradycje świąteczne  
w Wiklinie 

 

1.Rodzinna kolacja z wolnym 
miejscem dla nieznanego gościa. 
2.Dzielenie się opłatkiem. 
3.Modlitwa przed kolacją. 
4.Jedzenie karpia. 
5.Śpiewanie kolęd. 
6.Czekanie na Św. Mikołaja. 
7.Obdarowywanie się prezentami. 
8.Przyjmowanie kolędników. 

 

Opracowała:  
Sandra Sprengel z klasy IV 

Tradycje świąteczne  
we Wrześciu 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.Ozdabianie domu na święta 
 Bożego Narodzenia. 
2.Ubieranie choinki. 
3.Świąteczna kolacja. 
4.Dzielenie się opłatkiem. 
5.Obdarowanie się prezentami. 
6.Chodzenie na pasterkę.  

 
Opracowała 

 Nikola Winiarczyk z klasy IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymarzony prezent 
świąteczny 

 

Klasa II 

Marysia B. i Julka B. - lalka i wóz Barbie 
Kinga J. - chodzące zwierzaczki 
Kuba N. - komputer 
Daria G. i Madzia K. - telefon dotykowy 
Wiktoria D. - nowe ubrania 
Martyna J. - misia, któremu można 
układać włosy 
Marlena S. - lalki 
Kuba B. - nowy piórnik 

 

Opracowała Laura Ulbrich z klasy IV 

 

Klasa IV 

Laura U. – telefon dotykowy galaxanote 
Dominik N. – auto zdalnie sterowane 
Jędrzej J. – szachy 
Robert P. – samochód na pilota 
Kuba K. – pies rasy terier 
Mariusz S. – buty korki 
Dawid K. – play stadion 
Natalia G. – laptop 
Wojtek Sz. – zestaw bojowy do bakuganów 
Sandra S. – gitara basowa 
Nikola W. – telefon dotykowy LG 
 

Opracowała Nikola Winiarczyk z klasy IV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Klasa 0 

Ola, Agata - lalki  
Daria - latawiec 
Mateusz, Grzesiek - samochody 
 

Klasa I 

Piotrek, Tomek, Szymon, Kamil, Kuba  
- klocki LEGO - samochody 
Gabrysia, Julia, Kinga, Martynka, 
Sabina, Agata - lalki Barbie  
Marek - tor Hotwheles  
Emilka, Ania - pieska - zabawkę 
 

Klasa III 

Iza, Krzysiek, Oliwia, Karina, Magda, 
Weronika - telefony, laptopy, słodycze ... 
Paula, Dominika, Weronika - pieski, 
kotek (zabawka) 
 

Klasa V 

Magda - MP3 (odtwarzacz muzyczny) 
Karolina - konia na biegunach 
Klaudia - telefon 
 

Klasa VI 

Kinga, Ola - ubrania, pieniądze ozdoby 
np.: kolczyki, naszyjniki, pierścionki, itd. 
Oskar - naprawiona Honda  
Paulina - dodatek do gry  
Dawid - samochodzik, grę komputerową 
Kamil, Anna - psa 
Michał - nowy komputer 
Wiktoria - kucyk Ponny, lalka  
z Monsterhigh 
Szymon - X Box'a 360 
 

Przedszkole – aparat, rower, statek, 
narty, piesek na baterie, czekolada 

 

 
 

Sondę przeprowadziły: Kinga Białowąs, Ola 
Langowska, Anna Szwaiger, Paulina Grzelczyk, 

Martyna Sitkowska z klasy VI 
 



Poznajmy się bliżej 
 

Na pytania redakcji 
odpowiada Pani 

Hanna Kuszyńska. 
Uczennice: Dzień 
dobry. Czy 
mogłybyśmy zadać 
Pani parę pytań?  
Pani Kuszyńska: 
Oczywiście. 

LATA W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ 

Uczennice: Kim chciała Pani zostać, 
gdy była Pani mała? 
Pani Kuszyńska: Szczerze mówiąc, 
już od podstawówki chciałam zostać 
nauczycielką. 
Uczennice: Była Pani grzecznym 
dzieckiem, czy raczej niesfornym?  
Pani Kuszyńska: Muszę się przyznać, 
że byłam raczej łobuziakiem (śmiech) – 
więc sprawiałam trochę problemów. 
Uczennice: Kogo w szkole bała się 
Pani najbardziej? 
Pani Kuszyńska: Raczej nie bałam się 
nikogo. Byłam odważna  
i stanowcza. 
Uczennice: Jaki był Pani ulubiony 
przedmiot w szkole? 
Pani Kuszyńska: Jak sądzicie? 
Oczywiście – uwielbiałam matematykę i 
chemię. 
Uczennice: Jak najczęściej spędzała 
Pani wolny czas? 
Pani Kuszyńska: Uwielbiałam czytać 
książki, chodzić do kina. 
Uczennice: Jakie smaki kojarzą się 
Pani z dzieciństwem? 
Pani Kuszyńska: Muszę się chwilę 
zastanowić. Chyba to, jak 
przyjeżdżałam do babci i zawsze  
w powietrzu unosiła się aromatyczna 
woń jej wypieków. 

Uczennice: Czy w szkole podstawowej 
przeżyła Pani pierwszą miłość? 
Pani Kuszyńska: Wtedy był czas na 
naukę, nie na miłości. 
Uczennice: Jakie miała Pani oceny w 
szkole? 
Pani Kuszyńska: Stopnie miałam 
bardzo dobre. 
Uczennice: Jak najczęściej 
pokonywała Pani drogę do szkoły? 
Pani Kuszyńska: Na piechotę. 
Uczennice: Co robiła Pani na 
przerwach? 
Pani Kuszyńska: Znacie coś takiego 
jak „spacerowanie”? Więc albo 
„spacerowałam”, albo chowałam się 
przed „spacerowaniem” 
Uczennice: Co Pani czuła, kiedy 
nauczyciel mówił słowo „kartkówka”? 
Pani Kuszyńska: Czasem zaskoczenie, 
ale raczej nie czułam strachu. 
Uczennice: Jakiego nauczyciela bała 
się Pani najbardziej? 
Pani KuszyńSka: Żadnego. 

SZKOŁA ŚREDNIA 
Uczennice: W szkole średniej wiele 
osób się buntowało. Czy Pani też? 
Pani Kuszyńska: Średnio, zwłaszcza 
w domu. 
Uczennice: Czy poznała tam Pani 
nowych przyjaciół, sympatię? 
Pani Kuszyńska: Powiem krótko – 
TAK. Nic więcej nie powiem. 
Uczennice: Jakich języków uczyła się 
Pani w szkole średniej? 
Pani Kuszyńska: Uczyłam się 
francuskiego i rosyjskiego. 
Uczennice: Bardzo dziękujemy. 
Pani Kuszyńska: Proszę bardzo, 
naprawdę miło się rozmawiało. 
Uczennice: Do widzenia! 
Pani Kuszyńska: Do widzenia. 
 

Wywiad przeprowadziły: Wiktoria 
Furmanek i Klaudia Turska 



Przygoda wigilijna 
(na podstawie książki 

„Tajemnice Bożego Narodzenia) 
 

1 
Idealny prezent 

 

W pewnym mieście zwanym 
„Orzeszkowem” mieszka sobie rodzinka 
państwa Olszków. Składa się z: taty - pana 
Michała Olszka, pani Zofii Olszka i ich syna  
– Damiana Olszka. 

Pewnego dnia Zofia powiedziała do 
swojego męża: 
- Kochanie nasz syn jest już na tyle duży, 
że nie wierzy w Świętego Mikołaja. Weź go 
więc i idź do sklepu po świąteczne 
podarunki. Niech tym razem sam wybierze 
sobie prezenty. Poszli, a z każdym ich 
krokiem padał coraz gęstszy śnieg.  
W sklepie pana Wojtka kupili prezenty dla 
cioci Uli i wujka Zbyszka – zestaw filiżanek 
i kocyk w kolorowe paski. Następny sklep 
należał do kuzyna taty – wujka Kuby. 
Wzięli od niego zamówione dla babci Kasi  
i dziadka Patryka ciepłe kapcie wyłożone  
w środku bawełną. Później poszli do galerii 
obejrzeć wystawy, objeść się pierniczkami 
z wystawy ze sklepu pani Hani. Tak było 
zawsze, ale dziś Damian miał tu ważną 
sprawę do załatwienia – miał wybrać sobie 
świąteczny prezent. Do świąt był jeszcze 
miesiąc, więc marzył mu się kalendarz. Nie 
taki zwykły. Musi być wyjątkowy. Gdy tak 
sobie rozmyślał nie zauważył, że idzie 
prosto na kogoś. Dopiero kiedy się z „nim” 
zderzył ocknął się i ujrzał przed sobą 
piękną dziewczynę o szmaragdowych 
oczach, karmelowych włosach, ubraną  
w niebieską sukienkę zapinaną na 
diamentowe guziczki, pachnącą jak 
pierniczki i pomarańcze. Stał tak przez 
chwilę i patrzył na nią jak osioł. Ona tylko 
uśmiechnęła się tajemniczo i poszła dalej. 
Damian krzyknął „przepraszam”, ale ona 
już go nie słyszała. Nie miał jednak czasu 
dalej się zastanawiać kto to był 
(Orzeszkowo było małym miastem, więc 

wszyscy się tam znali), ponieważ zza rogu 
usłyszał wołanie: 
- Damianie! Damianie! - To jego tata stał 
przy sklepie z kalendarzami i niecierpliwił 
się. Chłopiec szybko pobiegł do niego.  
W sklepie naprawdę grymasił. Nie myślcie 
sobie, że jest wybredny! On po prostu 
szukał tego idealnego. Tego jedynego. 
Wyjątkowego. Takiego, który sprawiałby, 
że coś w nim mówiło: to właśnie ja!  
To mnie szukasz! 

Nie ujrzał go w tym sklepie.  
W następnym też nie. W całym centrum 
handlowym nie było takiego, który by mu 
odpowiadał. Ciągle słyszał głos taty, który 
mówił: 
- Może ten? Nie? A co powiesz na ten? Są 
tu małe kotki, widzisz? Przecież ty 
uwielbiasz małe kotki! 
- Tato! Dawno z nich wyrosłem, a po 
drugie on do mnie nie przemawia… 
- Ty chcesz mówiący kalendarz? Ja przez 
ciebie zbankrutuję! 
- Nie, nie chodzi mi o to. Po prostu nie 
czuję w nim magii świąt. 

Tato w końcu się poddał i razem  
z Damianem wyszli ze sklepu. Chciał 
jeszcze zajść do cukierni po ciastka  
i pączki, lecz wtem usłyszał głos syna: 
- Tato na ulicy stoi anioł! 
Obaj uważnie przyglądali się zjawie.  
W końcu coś zrozumieli. To nie był sen. 
To… kalendarz w kształcie anioła! 
-Tato, mogę go wziąć? Czuję, że to ten… 
Pan Michał rozejrzał się dookoła. Nikogo 
nie było. Był tu tylko on jego syn i dziwny 
kalendarz, którego Damian tak bardzo 
chciał. Podjął decyzję. 
- Możesz. 
- Naprawdę? – Damian nie mógł uwierzyć 
- Tak, ale chodźmy już stąd. Nie lubię tej 
okolicy. 
Panowie poszli do domu, nie wiedząc że 
ktoś ich obserwuje… 
 

2 
Tajemnice kalendarza 

 

- O jej, a co to? – zaśmiała się mama – 
Obrabowaliście bank, żeby to kupić? 



- Nie, znaleźliśmy to idąc do cukierni…Ach! 
Zapomniałem kupić słodycze na święta! 
- To nic. I tak muszę coś załatwić  
w mieście. 
- Wspaniale, ale ja jestem umówiony  
z kolegą, więc kto zostanie z Damianem? 
- Mówicie jakbym miał pięć lat. – Wtrącił 
się chłopiec – Jestem duży i chyba sam 
mogę zostać w domu, nie? 
-Jeśli chcesz … to proszę bardzo. 
- Strasznie wam dziękuję. Obiecuję, będę 
grzeczny! 
Rodzice ubrali kurtki i wyszli z domu. 
Dopiero teraz Damian przypomniał sobie  
o niezwykłym kalendarzu. Ale dlaczego 
niezwykłym? 

Po pierwsze: kształt. Niecodziennie 
znajduje się kalendarz w kształcie anioła 
na ulicy. Po drugie: kiedy rodzice wyszli, 
Damian oglądał sobie aniołka stwierdził, że 
skrzydła wyglądają jak niebieska sukienka 
uniesiona do góry przez wiatr, a sama 
postać… jak ta dziewczynka ze sklepu!!! 
 

3 
Tajemnica pierwsza 

 

Tego ranka Damian bardzo szybko 
zeskoczył z łóżka. Nie czekał na rodziców. 
Tak, to ten dzień! To już dziś! Dziś otworzy 
pierwszą karteczkę. Dziś pozna pierwszą 
tajemnicę… 

Spojrzał na aniołka (wiedział, że ta 
dziewczynka ze sklepu dla niego i tak 
wyglądała jak anioł) i uznał, że nie 
zmieniła się ani trochę. Otworzył okienko,  
a z niego wypadła karteczka. Damian ujął 
ją w swe dłonie i powoli ją rozwinął. Jego 
oczom ukazała się taka mapka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damian nie rozumiał o co chodzi, ale ta 
mapka wydała mu się znajoma. Tak! 
Przecież w punkcie, w którym jest 
czerwona on teraz siedzi. Pozostałe domy 

są dawno opuszczone przez ich sąsiadów, 
więc podjął się zadania. W pierwszym 
domu znalazł to: 
 
 
 
 
W drugim to: 
 
 
A w trzecim domku znalazł to: 
 
 
Niestety te elementy w ogóle do siebie nie 
pasowały. 

 

4 
Tajemnica druga 

 

W piątek, po szkole resztę dnia 
Damian spędził na szukaniu drugiego 
okienka. Rodzice poszli do kina, więc miał 
dużo czasu dla siebie. Zastanawiał się też 
jakim cudem kalendarz znaleziony na ulicy 
wiedział, gdzie on mieszka? Nagle jego 
palce poczuły coś metalowego na klatce 
piersiowej dziewczyny (już odzwyczaił się 
od aniołka). To był otwór na kluczyk! Po 
wyciągnięciu elementów z pudełka one 
same się złączyły. Widocznie czekały na 
ten dzień. Damian przekręcił kluczyk  
i z miejsca, gdzie powinno być serce 
dziewczynki wypadła następna karteczka. 
Ostrożnie ją rozwinął: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Było to tak niewyraźnie napisane, że 
Damian tego nie odczytał. Za to wymyślił 
nowe imię dla dziewczyny: Julietta 
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się jak dalej 
potoczą się losy Damiana i Julietty 
wrzuć do skrzynki pocztowej naszej 
redakcji „Dzieci Świata” karteczkę  
z napisem „TAK” lub „NIE”. Wiktoria F. 



Zimowe stroje 
 

Dagmara ma na sobie białą kurtkę, do której 
dopasowała czarny komin nałożony na głowę 
idealnie współgrający z kozakami. Stylowe 
rurki bardzo dobrze prezentują się z tym, 

podobnie jak z każdym innym strojem. Całość 
prezentuje się imponująco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wiktoria ubrała czarny, stylowy płaszcz  
w kształcie bombki, do tego niebieski 

komplet zimowy, czyli tzw. skarpetę i szalik. 
Siwe kozaki świetnie komponują się  

z całością stroju. 
 

Dziewczęta założyły na twarze, karnawałowe 
maski. Dagmara ubrała niebieską tunikę  
i fioletowe legginsy, a Wiktoria czarną, 

przylegającą do ciała sukienkę.  
Obie wyglądają czarująco! A najlepsze jest , 

 to że już mogą się udać na bal ! ! !  
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