
 

Witam Was Kochani serdecznie i ciepło 

Niestety pandemia nie odpuszcza. Wciąż słyszymy o nowych przypadkach zakażeń, o 

ciężkich przebiegach infekcji i o coraz to nowych obostrzeniach. No cóż. Jedyne co nam zostało, 

to uzbroić się w cierpliwość i nie tracąc hartu ducha czekać na koniec tego szaleństwa. Z drugiej 

strony ważne jest abyśmy przestrzegali zasady DDM, czyli: dezynfekcja, dystans i maseczki. 

Dbajmy o siebie, swoich bliskich i przyjaciół. Jeśli tylko jest taka możliwość spędzajmy czas na 

świeżym powietrzu – oczywiście adekwatnie do sytuacji. Systematycznie dbajmy o kondycję 

fizyczną i psychiczną. Stara prawda głosi, że w zdrowym ciele zdrowy duch i wierzcie mi, nigdy 

to hasło nie było bardziej aktualne. Wystarczy 30 minut dziennie, ale za to systematycznie, 

poskakać na skakance, porobić przysiady, pompeczki, skłony, truchcik, wymachy ramion i tego 

typu ćwiczenia, aby poczuć endorfiny wydzielające się po zdrowym wysiłku fizycznym. I mamy 

dwa w jednym – zdrowe, wysportowane, jędrne ciało oraz poczucie szczęścia. W sytuacji w jakiej 

się znaleźliśmy konieczność utrzymania zdrowego umysłu i dobrej kondycji urasta do rangi 

priorytetu. Wszystko co teraz zrobicie dla siebie, zaowocuje w chwili gdy świat wróci na właściwe 

tory.  

Na zakończenie podam Wam 

jeszcze jedną receptę na dobre 

samopoczucie. Do końca świata i 

jeszcze dzień dłużej, będę polecała 

książki jako lekarstwo na wszystko.  

Hasło „książka to najlepszy przyjaciel 

człowieka” prawdopodobnie brzmi jak 

banał, ale i tak  z uporem maniaka 

będę je powtarzać. Dzięki literaturze 

mogę być kim tylko zechcę, mogę 

lecieć w kosmos, lub do… Brazylii,  o 

której nieustająco marzę. Mogę 

podróżować w czasie, mogę przeżywać 

przygody, które przeżywają 

bohaterowie książek, mogę być członkiem tajnego zgromadzenia albo policjantem. Tak naprawdę 

ogranicza mnie tylko wyobraźnia. I to jest piękne. Siedząc w fotelu mam w zasięgu ręki cały 

świat. Jednego dnia jestem w Grecji, drugiego w Portugalii, a trzeciego na wyspie rozbitka. 

Cudowne i pełne cudów! Dodatkowo polecam Wam jeszcze grupę Miłośnicy książek, która 

funkcjonuje na Teamsie.  Zamieszczam tam ciekawostki, wręcz smaczki – na temat autorów 

Waszych lektur, na temat kompozytorów, naukowców i wszystkich tych, którzy mogą być dla 

nas, zwykłych „zjadaczy chleba”,  inspiracją. Polecam serdecznie.  



Na zakończenie życzę Wam dużo zdrowia, pogody ducha, umiejętności cieszenia się z 

drobiazgów i bardzo dużo wytrwałości. Nie poddawajcie się i bądźcie dobrej myśli.  

Pozdrawiam Bibliotekarz  

 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z wywiadem, który Świetliczaki pod okiem p. Oli 

Syrek przeprowadziły z p. Małgosią Naumowicz.  
Pani Małgosia został odznaczona przez  Prezydenta RP  Brązowym Krzyżem Zasługi, za 

swoja długoletnią służbę w strukturach PCK.  
Miłej lektury.  

 
Świetliczaki: Kim Pani chciała zostać będąc małą dziewczynką? 
Małgorzata Naumowicz (dalej: M.N.): Kiedy byłam małą dziewczynką chciałam zostać 

piosenkarką.  Podobno mam niezły słuch muzyczny.  Życie samo zweryfikowało moje 
plany . Dlatego jestem teraz z Wami i dodam, że bardzo mnie to cieszy. 

 
Świetliczaki: Jak długo pracuje Pani z dziećmi i czy lubi Pani swoją pracę? 

M.N.: Pracuję z dziećmi  dłuuuugo...  Ponad 30 lat . Naprawdę samej  trudno mi w to uwierzyć. 

Bardzo lubię swoją pracę, ponieważ… Nie usłyszycie tu nic nadzwyczajnego  Po prostu 

kocham ludzi i świat. 



Świetliczaki: Co fascynującego jest w pracy opiekuna świetlicy? 

M.N.: Od trzech lat pracuję w naszej świetlicy szkolnej. Kiedy byłam nauczycielem kształcenia 

zintegrowanego, to ja uczyłam dzieci. Tutaj ja uczę się od dzieci.  Kiedyś zupełnie inaczej 

postrzegałam pracę w świetlicy. Nie do końca zdawałam sobie sprawę, że jest ona tak trudna, 

a jednocześnie tak twórcza. Poza tym w świetlicy mam czas na to, aby „wsłuchać się” w każde 

dziecko, zrozumieć Wasze potrzeby, problemy, radości i smutki. Zaobserwować i wychwycić 

Wasze zdolności, talenty, zainteresowania. Uczę się np. jak narysować psa lub konia… Cha, cha 

😊 (Mówiąc między nami, zawsze miałam „ciężką kreskę”. Wszystkie prace plastyczne 

wykonywał mi brat, ja pisałam za niego wypracowania. ) Ale przede wszystkim uczę się od 

Was patrzeć na świat oczami dziecka. A to bardzo radosne „patrzenie”.  

Świetliczaki: Często czyta nam Pani książki, lubi Pani czytać? Ulubiona książka to? 

M.N.:  Książka towarzyszy mi od dzieciństwa. Najpierw mama czytała mi baśnie Andersena, a 

ja udając, że czytam, rozkładałam książkę i opowiadałam je dzieciom z podwórka. Od kiedy 

nauczyłam się czytać, nie rozstaję się z książką. Kiedy jest mi smutno czytam książki 

Magdaleny Kordel , Anny Ficner-Ogonowskiej czy Moniki Szwai. Są bliskie życiu, opowiadają o 

rodzinie, przyjaźni, o kobietach… Uwielbiam czytać książki biograficzne. Ostatnio przeczytałam 

biografię Marii Curie – Skłodowskiej, obecnie czytam książkę o życiu i twórczości Leonarda da 

Vinci. Lubię wracać do książki Krystyny Jandy „Różowe tabletki na uspokojenie”. Ale na 

nocnym stoliku mam zawsze tomik poezji ks. Jana Twardowskiego. 

Świetliczaki: Pani hobby to? 

M.N.: Moja pasja to zabawa słowem . Lubię pisać. Co piszę? Rożne teksty. Od wierszyków i 

rymowanek frywolnych, okolicznościowych, aż po teksty, w których brzmi nuta zadumy, 

refleksji, czasem nostalgii czy tęsknoty… Ale te spoczywają głęboko na dnie mojej szuflady i 

nie „ujrzą” nigdy światła dziennego   Może kiedyś przeczytają je moje wnuki  Cha cha… 😊  

 Świetliczaki: Czy to prawda, że napisała Pani słowa hymnu szkolnego?  

M.N.: Tak, to prawda.  Napisałam słowa „Hymnu szkolnego”, a pan Adam Suwald  

skomponował muzykę. Powstał on na okoliczność jubileuszu 100-lecia szkoły i jest 

zamieszczony w biuletynie, który został wydany specjalnie na tę okazję.   

Świetliczaki:  Jest Pani członkiem PCK w Pabianicach oraz opiekunem Szkolnego Koła PCK. 
Czym zajmuje się ta organizacja? 
M.N.: PCK czyli Polski Czerwony Krzyż to organizacja skupiająca członków, którzy 

charytatywnie (nie pobierając żadnych pieniędzy) niosą pomoc potrzebującym ofiarom klęsk 
żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych nie tyko w Polsce, ale na całym świecie. PCK 

zrzesza honorowych krwiodawców, czyli ludzi, którzy bezinteresownie oddają krew, aby 
ratować życie i zdrowie innych. W naszej szkole działa Szkolne Koło PCK, którego jestem 
opiekunem. 

 

Świetliczaki: Co skłoniło Panią, aby zostać członkiem i opiekunem SK PCK? 
M.N.: To był czysty przypadek. Kiedy rozpoczęłam pracę w naszej szkole, ówczesna dyrektor, 

pani Jadwiga Przygocka powierzyła mi obowiązki opiekuna SK PCK w ramach czynności 
dodatkowych i tak jest do dziś. 

Świetliczaki: Jakie obowiązki ma członek PCK? 

M.N.: W chwili obecnej mamy 10 członków. Wolontariusze, (znacie doskonale to słowo) 
pomagają w różnych zbiórkach i akcjach organizowanych na rzecz potrzebujących. Są to 
zbiórki pieniężne, rzeczowe (nakrętki, maskotki, odzież). 



Świetliczaki: Jakie zasługi ma Pani na swoim koncie? 
M.N.: Od kilku lat bierzemy udział w akcji „Podaruj pluszaka” – zbieramy nowe pluszaki i gry 
planszowe dla dzieci z łódzkiego hospicjum.  Z dumą powiem, że dwukrotnie zajęliśmy 

pierwsze miejsce w powiecie. Od 20 lat bierzemy udział w popularnej akcji „Gorączka złota”, z 
której dochód jest przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z 
najuboższych rodzin z powiatu pabianickiego. Wielokrotnie zajmowaliśmy czołowe miejsca w 

zbiórce. Raz byliśmy Mistrzami województwa, dwukrotnie zwycięzcami powiatu. Braliśmy udział 
w rajdach czerwonokrzyskich, zdobywając puchary. Rokrocznie przygotowuję uczniów klas 

piątych do Olimpiady czerwonokrzyskiej, w której nasi uczniowie również plasowali się na 
czołowych miejscach. Przez 10 lat byłam organizatorem „Słodkiego kącika”. We współpracy z 
SU, którym wówczas kierowała pani Lidia Kukieła prowadziłyśmy sprzedaż słodkości, 

wypiekanych przez mamy naszych uczniów.  Dochody ze sprzedaży były przeznaczone na 
zakup świątecznych paczek żywnościowych, dofinansowanie wycieczek szkolnych, czasem 

bonów obiadowych dla uczniów, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 
Zbieraliśmy fundusze na rehabilitacje naszej uczennicy, która wracając ze szkoły uległa bardzo 
poważnemu wypadkowi. Byłam również inicjatorem zbiorki pieniężnej i rzeczowej dla rodzin, 

które zostały dotknięte pożarem mieszkań. Pamiętam, że jedna rodzina straciła wtedy 
wszystko. Poza różnymi inicjatywami, które podejmujemy na terenie szkoły, opiekunki SK PCK 

podejmują inne działania, wspierając pracę RZ PCK na terenie miasta i gminy. 

Jeśli chodzi o zasługi odpowiem tak: Nie byłoby ich bez Waszej pomocy. Mam tu na myśli 

Dyrekcję i wszystkich pracowników naszej szkoły, a przede wszystkim uczniów i rodziców, 

którzy zawsze przychylnie odnosili się do inicjatyw SK PCK. Korzystając z okazji chciałabym 

szczególnie podziękować za współpracę moim koleżankom: pani Katarzynie Dumce, pani 

Renacie Kołodziejskiej, pani Marlenie Nowak, pani Urszuli Bodył oraz panu Pawłowi 

Szafrańskiemu. Sama nie byłabym w stanie pomagać innym.  Na koniec chciałabym przytoczyć 

słowa pewnego angielskiego pisarza Johna Galsworthy’ego. Są one moim mottem życiowym: 

„Raz tylko będę wędrował po Ziemi, więc jeśli mogę jakiemuś człowiekowi uczynić coś dobrego 

lub coś miłego, uczynię to natychmiast, nie będę odkładał do jutra. 

Bo raz tyko będę wędrował po Ziemi i drogi swej nigdy nie powtórzę”. 

Dziękuję, że zechcieliście ze mną porozmawiać. 

 

 

 

Zimowe szaleństwo 

Tegoroczna zima zawitała do nas dość późno, bo dopiero na początku stycznia i mimo, że nie trwała zbyt długo 

pokazała nam prawdziwe swoje oblicze. Spadł śnieg, chwycił mróz i nie zamierzał przez długi czas odpuszczać. Sprawiło 

to pewnie kłopot kierowcom i drogowcom, jednak dla dzieci to był piękny czas. Czas lepienia bałwana, zjeżdżania na 

sankach, bitwy na śnieżki słowem czas beztroskiej i szalenie przyjemnej zabawy. Tak to już jest, że z nadejścia śnieżnej 

zimy cieszą się wyłącznie, lub prawie wyłącznie dzieci.  

Pamiętam piosenkę p. Anny Jurksztowicz, która ślicznie nam tę dziecięcą radość wyśpiewała: 

https://www.youtube.com/watch?v=1JTDukQHB_M 

https://www.youtube.com/watch?v=1JTDukQHB_M


Pozdrawiam ciepło - Pedagog 

 

Malujemy, wycinamy i nagrody zdobywamy. 

Nasze Świetliczaki bardzo chętnie biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez 

zaprzyjaźnione pabianickie szkoły podstawowe.   

Tak więc i w tym roku skorzystaliśmy z zaproszenia do wzięcia udziału w konkursach jakie przygotowały  SP1 i 

SP14.  

„Jedynka” zaproponowała wykonanie „Kartki dla medyka” z okazji Dnia Świętego Walentego. Kartki, wykonane 

przez dzieci przekazane zostały pracownikom medycznym, którzy dbają o nas w tym trudnym, epidemicznym 

czasie.  

 

Natomiast „czternastka” poprosiła o wykonanie zimowego pejzażu, a że zima była w tym roku cudna to i 

prace udały się Świetliczakom wyjątkowo. Nie dziwi więc fakt, że posypały się nagrody. 

 Oto laureaci konkursu „Zimowy pejzaż”.  W kategorii klas pierwszych: Oliwier Wojna - I miejsce i Maja 

Wągrowska II miejsce. W kategorii klas drugich -  II miejsce zajęła Maja Guzicka. 

Serdecznie gratulujemy! 

 

Wulgaryzmy         

 

Zacznijmy od częstego pytania: Czy wulgaryzmy i przekleństwa to to samo? W 

słowniku języka polskiego jest napisane, że wulgaryzmy to wyrazy lub wyrażenie wulgarne, 

natomiast przekleństwo to wulgarne słowa używane w celu wyrażenia złego stosunku do kogoś 

lub czegoś.   



Następne pytanie: Czy dorośli mogą używać przekleństw lub wulgaryzmów?  

Moim zdaniem dorośli nie powinni używać wulgaryzmów lub przekleństw, ponieważ daje to zły 

przykład ich dzieciom i świadczy o niekulturalnej postawie.  Jednakże dlaczego dzieci zaczynają 

używać takich słów?   

Myślę, że to głównie przez wulgarne filmy lub gry z opcją komunikacji (np. przez czat podczas 

gry)   przez łatwe wpadanie w złość.  

Dzieci pod żadnym pozorem nie powinny wypowiadać takich słów. Używanie wulgaryzmów lub 

przekleństw w szkole lub na zdalnym nauczaniu, w stosunku do kogokolwiek, 

jest koszmarnym zachowaniem. Świadczy o braku kultury osobistej i powinno być jak 

najszybciej zgłaszane wychowawcy lub dyrektorowi. Rodzice powinni na to zwracać szczególna 

uwagę w domu.    

Uczeń klasy 5aPani Sylwia Grzeszna zanim poszłam na zwolnienie ogłosiła konkurs na 
napisanie legendy o Pabianicach w oparciu o krótkie wersje legend znad Dobrzynki. Oto jedna 

z prac, która w ocenie p. Sylwii zasłużyła na opublikowanie w naszej gazetce szkolnej. Autorowi 
gratuluje bujnej wyobraźni oraz lekkiego pióra, zaś Was kochani zapraszam do lektury.  

 

Legenda o skarbie napoleońskich oficerów 

Działo się to dawno, dawno temu, w 1812 roku, kiedy Polska nie istniała na mapie świata. 
Cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte, wraz ze swoimi żołnierzami poniósł w grudniu tego roku 
sromotną klęskę w czasie walk w Imperium Rosyjskim. Pokonana armia została skazana na 

ciężkie warunki odwrotu z powodu srogiej zimy i taktyki spalonej ziemi, którą zastosowali 
Rosjanie. Polegała ona na niszczeniu wszystkiego, co mogło przydać się wrogowi. Spowolniało to 

poruszanie się armii francuskiej pozbawionej żywności i kwater umożliwiających odpoczynek czy 
ogrzanie się. 

Zrozpaczeni żołnierze rozpierzchli się w różne strony. Niektórzy z nich nigdy nie dotarli do 
swojej ojczyzny, ponieważ umierali z głodu, zimna i chorób. Spośród nich dwaj wycieńczeni 

oficerowie schronili się w Pabianicach. Odpoczywali pod jednym z rozłożystych dębów w 
pagórkowatym lesie. Byli bardzo głodni i zmęczeni. Nie mieli siły iść dalej. By przeżyć kolejny 

dzień, musieli zapolować na zwierzynę. Udało im się wytropić niedźwiedzia. Przyrządzili mięso 
nad ogniskiem, a skórę wyprawili. Ogrzewając się w blasku ognia, rozmawiali: 

 Czy myślisz, że jeszcze kiedyś zobaczymy nasze rodziny? 

 Bardzo bym chciał, ale w to wątpię. Droga do domu nie ma końca. Oboje jesteśmy na 
skraju życia. Po co nam te skarby zdobyte podczas wojaczki? 

 Może zakopiemy je tutaj, pod tym dębem? 

 Dobry pomysł. Jeżeli któryś z nas przeżyje, to wróci tu ze swoimi synami i odkopie 
skarb. 

Oficerowie wzięli wyprawioną skórę niedźwiedzią i owinęli w nią skarby, a potem umieścili 
je w metalowej skrzyni. Wśród zdobyczy znalazły się złote monety, drogocenne naszyjniki i 
broń. Ostatkiem sił wykopali dół. Następnie musieli oznaczyć miejsce ukrycia skarbu. Odeszli 
sto kroków w kierunku zachodnim i zaznaczyli na drzewie imiona swoich żon. Następnie wrócili 

do miejsca, gdzie był zakopany skarb i odeszli tym razem sto kroków w kierunku wschodnim i 
tam wyryli w korze imiona swoich dzieci. Zadowoleni z siebie zapadli w głęboki sen. Niestety, 

noc była wyjątkowo mroźna. Oficerowie zmarli we śnie. 



Miejscowa ludność znalazła wiosną zwłoki francuskich żołnierzy i pochowała je na jednym 
z pagórków. Dziś nie ma tam już lasu, ale na jego pamiątkę jedną z ulic nazwano Leśną. 
Mieszkańcy Pabianic do dziś próbują odszukać osławione skarby napoleońskich oficerów, ale 

jak dotąd szukają na próżno. 

Wojciech Sztafiński IV b.  

„Gdy dorosnę zostanę…” 

Już jako  małe dziecko marzymy o tym, by zostać np. piosenkarką, aktorem, fryzjerką,  

policjantem, strażakiem, lekarzem, podróżnikiem, nauczycielem… Często na nasz wybór mają 

wpływ nasi rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, a niekiedy zabawka, którą dostaliśmy pod choinkę: 

wóz strażacki, zestaw fryzjerski czy notes długopis i kompas, czy zainspiruje nas miejsce w 

którym mieszkamy.  

Dorastamy, idziemy do szkoły, tam zdobywamy wiedzę, poznajemy nowych, ciekawych 

ludzi, którzy mogą porazić nas swoimi pasjami i często nasze marzenia z dzieciństwa zmieniają 

się. Ostatnio w ramach zajęć świetlicy czytamy książkę autorstwa Pawła Baręsewicza 

„Zawodowcy”.  Rozmawiamy na temat różnych zainteresowań dzieci i opiekunów świetlicy.  

Uczniowie klas pierwszych rozwiązywali zagadki na temat różnych zawodów, następnie 

kolorowali  postaci przedstawiające 

różne zawody, a ciężką pracę naszych 

pierwszaków możemy oglądać w 

świetlicy. 

Podsumowując, nieważne jaki 

zawód wykonujemy, ważne aby 

wykonywać go sumiennie i z pasją, a 

jeśli jeszcze dodatkowo idzie za tym 

odpowiednie wynagrodzenie to jest to 

pełnia szczęścia.  

Wszystkim młodym ludziom, 

którzy stoją przed dokonaniem wyboru 

szkoły życzę, aby Wasz przyszły zawód 

sprawiał Wam satysfakcję nie tylko 

finansową, ale  pokrywał się z zainteresowaniami.  

Póki co zdobywajmy wiedzę i nowe doświadczenia.  

Pozdrawiam 

A.S. 

Dzień życzliwości 
Dnia 21 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Z tej okazji chętni 

uczniowie klasy 5a mogli wykonać zdjęcie swoje lub swojej rodziny, przekazując innym 

pozdrowienia, wywołując jednocześnie uśmiech na twarzach rówieśników.  

  
Klasa 5a życzy także całej społeczności szkolnej dużo zdrowia i powodzenia w tym trudnym 

czasie pandemii.  



 
 

 
 

 
 

Do zobaczenia w szkole   
 

Kreatywne Świetliczaki  
W naszej świetlicy od października realizowane są zajęcia plastyczne z cyklu „Być jak wielcy 

artyści”. 

Podczas nich uczniowie poznają wybitnych artystów z całego świata, ciekawe wydarzenia z ich 

życia,  ich niezwykłe dokonania. Dzieci dowiadują się tego  z książki pt. „Kto to puka? Sztuka”. 

Znajdują się tam wesołe wierszyki o artystach autorstwa Katarzyny Vanevskiej . Korzystamy 

również z innych źródeł, m.in. z poradnika dla młodych twórców „Sztuka i zabawa” Sue Lacey, a 

także z czasopisma „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło”  oraz z Internetu.  

Wyposażeni w taką wiedzę oraz zainspirowani dziełami mistrzów, uczniowie próbują swoich sił 

w procesie tworzenia. Eksperymentując doświadczają nowych artystycznych wrażeń i cieszą się 

swoją twórczością. 

Do tej pory udało nam się podejrzeć styl tworzenia takich artystów jak:  

1. Vincent van Gogh,  

2. Yayoi Kusama ,  

3. Jackson Pollock,  

4. Wassily Kandinsky,  

5. Tadeusz Makowski,  

6. Hokusai Katsushika,  

7. Alina Szapocznikowa,  

8. Banksy,  

9. Antonio Gaudi,  

10. Georges Seurat  

11. Magdalena Abakanowicz. 



Efekty naszej pracy można podziwiać w świetlicowej galerii prac. 

„Popołudnia z książką ” 

My w świetlicy dobrze wiemy, że czytanie jest bardzo ważne i dlatego codziennie  po 

południu spędzamy  15 minut z  książką. Ten czas przeznaczony jest  na ciche czytanie, podczas 

którego zatapiamy się w wybranych przez nas lekturach, wyciszamy się i relaksujemy. Po upływie 

tego czasu możemy podzielić się swoimi  wrażeniami, spostrzeżeniami dotyczącymi  tego, co 

udało nam się przeczytać. Czasami pani ze świetlicy czyta nam głośno opowiadania o różnych 

emocjach lub ważnych sprawach. 

Cała akcja odbywa się pod nazwą „15 minut z książką”, ale towarzyszą jej też działania 

plastyczne.  Wykonywaliśmy  już  ilustracje do ciekawych fragmentów książek, plakat promujący 

czytelnictwo, zakładki, a ostatnio próbujemy swych sił w samodzielnym pisaniu tekstów. Efektem 

jest opowiadanie o pewnym kasztanowcu ze szkolnego podwórka. W  jego napisaniu pomogła 

nam pani Małgorzata Naumowicz. Stworzyliśmy też do niego  ilustracje, które posłużyły do 

prezentacji w teatrzyku kamishibai. Mamy w planach także wykonanie kukiełek naszych 

ulubionych postaci i zabawę w teatrzyk kukiełkowy. 

Trzymajcie za nas kciuki, aby udało nam się zrealizować te ambitne plany. 

Świetliczaki 

 

 

 

     



   

   

    

   

 

 



 

Dzisiaj napiszę o autorze Kubusia Puchatka. Przed Wami Alan Alexander Milne. 
Alan Alexander Milne, redaktor, prozaik i dramaturg angielski, urodził się w 1882 w 
Londynie, jako trzecie dziecko dyrektora prywatnej szkoły dla chłopców. Milne studiował 
na uniwersytecie w Cambridge, ale nie literaturę, a… matematykę. W szkole uczył jednak 
H. G. Wells (autor choćby "Wojny światów"), który został jego przyjacielem i zaszczepił w 
nim miłość do pisania. Milne zaczął publikować w studenckiej gazecie i po pewnym czasie 
jego teksty zainteresowały wydawców satyrycznego pisma "Punch". W 1906 r. włączono 
go do redakcji. Rozwijał się jako pisarz – miał na koncie kilka książek i kilkanaście sztuk 
teatralnych. W 1913 r. poślubił Daphne de Sélincourt, a siedem lat później urodził im się 
syn Christopher Robin. Milne'owie oczekiwali córki, małej Rosemary, i narodziny chłopca 
były dla nich pewnym rozczarowaniem. Nie brali czynnego udziału w wychowaniu 
Billy'ego Moona, bo tak go nazywali – dużo więcej czasu niż z rodzicami spędzał on z 
nianią. Dopiero po kilku latach zaczęli się nim interesować. Początkowo, na prośbę małego 
Christophera, Alan Alexander pisał wierszyki w których głównym bohaterem był mały 
pluszowy niedźwiadek - prezent pisarza dla synka na pierwsze urodziny.  

Następnie zaczął spisywać "przygody" Misia i jego najlepszego przyjaciela Krzysia. 
Akcja powieści dzieje się w Stumilowym Lesie, który oprócz Krzysia i Puchatka 
zamieszkują Prosiaczek, Królik, jego krewni i znajomi, Sowa Przemądrzała, Mama 
Kangurzyca z Maleństwem , depresyjny Kłapouchy (osioł) i Tygrysek. Choć Milne pisał 
różne rzeczy, to właśnie Kubuś Puchatek przyniósł mu największe i ponadczasowe 
uznanie. Czytelnik wie, że w Stumilowym Lesie nic złego nie może się zdarzyć. Nie ma tu 
miejsca na konflikty, niebezpieczeństwo i lęk. W Polsce wielkie powodzenie Puchatkowi 
zapewniło tłumaczenie pióra Ireny Tuwim (siostry Juliana), stając się nie tylko ulubioną 
powieścią dzieci ale i dorosłych. Niektórzy biografowie twierdzą, że Alan Alexander 
cierpiał na stres pourazowy (efekt odniesionych ran podczas pierwszej wojny światowej) 
i pisanie książki o szczęśliwym (jak przypuszczał) dzieciństwie swojego synka, traktował 
jako terapię. Po latach okazało się, że mały Krzyś czuł się przez ojca zdradzony, gdyż 
uważał, że Alan Alexander dorobił się sławy i pieniędzy upubliczniając jego dzieciństwo. 
Trudno teraz ocenić jak sprawa wyglądała w rzeczywistości, jednak zrzeczenie się 
ogromnych pieniędzy, które należały się Christopherowi po śmierci ojca, daje pewien 
obraz co najmniej dwuznacznej sytuacji.  

Nie zmienia to jednak ogromu popularności książki. Był czas, że młodzi mówili tak 
zwanym "Kubusiem Puchatkiem", czyli używali zwrotów zaczerpniętych z książki na 
opisanie pewnych sytuacji. Na stałe weszły do języka polskiego takie określenia jak" 
rodzina i znajomi królika" czy "Mis o bardzo małym rozumku". Do sukcesu ksiązki 
przyczynił się również Ernest Shepard, ilustrator, którego rysunki są chyba jednymi z 
najbardziej rozpoznawalnych w świecie. Alan Alexander Milne zmarł w 1956 r. w 
Hartfield.  
Ciekawostki  

 A. A. Milne miał dwóch braci : Dawida i Kennetha, przy czym to właśnie Kenneth 
był dla Alana autorytetem, wzorem do naśladowania i przyjacielem  



 Pierwsza część z serii o Kubusiu Puchatku została do tej pory sprzedana w 
nakładzie ponad 7 milionów egzemplarzy, a przetłumaczona była na kilkanaście 
języków  

 Kubuś tylko pozornie był kreowany na „misia o małym rozumku”. W 
rzeczywistości wypowiada się całkiem poważnie na temat miłości, przyjaźni i 
innych życiowych spraw  

 Milne był bardzo zdolny i bystry. Za swoich czasów był najlepszym uczniem w 
szkole. Jak już wspominałam ukończył studia matematyczne, jednak od wczesnej 
młodości pasjonowało go pisarstwo. Pierwsze artykuły pisał do gazetki 
szkolnej  

 Milne pisał dla swojej żony wiersze, które ona natychmiast potrafiła spieniężyć, 
wysyłając do różnych redakcji. Spowodowało to gwałtowny wzrost 
zainteresowania jego twórczością  

 18 stycznia ( dzień urodzin Milne) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Kubusia Puchatka  

 Książka o przygodach mieszkańców Stumilowego lasu stała się nie tylko literaturą, 
ale i zjawiskiem kulturowym, niemalże na całym świecie  

 Wyłączne prawa do Kubusia Puchatka ma wytwórnia Disney.  
 
Można nabyć ( choć dość trudno), audiobook "Kubuś Puchatek" w interpretacji 
niezapomnianej, niepowtarzalnej i unikatowej Ireny Kwiatkowskiej. Słucha się 

wyśmienicie. Polecam  

 


