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 Pomódlmy się w Noc Betlejemską,  

W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,  

By wszystko się nam rozplątało,  

Węzły, konflikty, powikłania.  

Oby się wszystkie trudne sprawy  

Porozkręcały jak supełki,  

Własne ambicje i urazy  

Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.  

Oby w nas paskudne jędze  

Pozamieniały się w owieczki,  

A w oczach mądre łzy stanęły  

Jak na choince barwnej świeczki.  

Niech anioł podrze każdy dramat  

Aż do rozdziału ostatniego,  

I niech nastraszy każdy smutek,  

Tak jak goryla niemądrego.  

Aby wątpiący się rozpłakał  

Na cud czekając w swej kolejce,  

A Matka Boska - cichych, ufnych -  

Na zawsze wzięła w swoje ręce.  

 

Ks. Jan Twardowski
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     Z  ŻYCIA SZKOŁY 

KOCHAMY NASZĄ OJCZYZNĘ –
obchody Święta Niepodległości 
w Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie
16 listopada 2013 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Święta Niepodległości przygotowana przez uczniów i 
nauczycieli szkoły PAK. Po przywitaniu zebranych przez p. 
dyrektor Małgorzatę Rosek na scenę wkroczyli uczniowie z klas 
czwartych i piątych przygotowani przez p. Annę Ostapowicz. 
W przeprowadzonej na scenie sondzie ulicznej pokazali, jak 
palącym problemem staje się brak naszej świadomości i 
przynależności narodowej. Publiczność usłyszała piękne polskie 
pieśni patriotyczne: „Rotę” i „Piechotę”, a na koniec wszyscy 
odśpiewali  hymn narodowy.

Po części artystycznej przyszedł czas na konkurs Wiedzy 
o Polsce, który przygotowała p. Ewa Materla. Różnorodne 
konkurencje zostały wzbogacone wspaniałymi występami 
naszych uczniów. Dzieci z klasy zerowej pięknie zatańczyły 
krakowiaczka, którego przygotowały ze swoją wychowawczynią 
Eweliną Mazurek. Zaś uczniowie z klasy trzeciej zatańczyli 
trojaka pod bacznym okiem swojej nauczycielki Weroniki 
Mielewczyk. Zwycięzcami konkursu zostali: 1. Sebastian i 
Sławomir Pełka 2. Kacper i Patrycja Kałucka 3. Aleksandra 
i Bartosz Osipiuk (kl. 1-3) oraz 1. Julia i Magdalena Bęben 
2. Filip i Konrad Laskowski 3. Michał i Justyna Skupińscy 
(kl. 4- gimnazjum). Przepiękne nagrody, za które serdecznie 
dziękujemy, ufundowała Ambasada RP w Dublinie. Scenografię 
przygotowała p. Joanna Gryniewicz, a o oprawę muzyczną 
zadbała p. Agnieszka Piechocka.

CO MA BYĆ TO BĘDZIE, MISIA BIORĘ WSZĘDZIE!!! 
25 listopada na całym świecie obchodzi się “ Dzień Pluszowego 
Misia”. W naszym przedszkolu po raz drugi obchodziliśmy 
to święto. Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie 
misie opanowały grupę Pakusiaki. Przybyły z dziećmi, aby 
bawić się, świętować i uczyć. Parada misiów, gimnastyka z 
pluszakami i tańce w rytm misiowych przebojów odbyły się w 
wyczarowanej krainie Misiowo. Wiele radości sprawiły dzieciom 
zabawy- myślanki, czyli misiowe układanki. Natomiast kostka 
z misiowymi odsłonami np. wesoły, smutny, zły, zdziwiony, 
wzbudziła ogromną chęć zagrania wszystkich emocjonalnych 
scen po kilka razy. Zabawy z misiem, przechodzenie przez 
tunel z pluszakiem, kołysanie go do snu w wielkiej kolorowej 
chuście sprawiły, że dzieci poczuły się bardzo odpowiedzialne 
za swoich przyjaciół. Cudownym zwieńczeniem naszego dnia 
było przyjęcie urodzinowe, czyli “ Małe Conieco” dla wszystkich 
rozbawionych Pakusiaków. Główną atrakcją był tort w kształcie 
Misia. Dziękujemy serdecznie Emmie i jej rodzicom za tak 
wyjątkowy, słodki przysmak. Nie zabrakło również książeczki  

pt.” Moja własna kolorowanka o Misiu” z różnymi zadaniami, 
którą otrzymało każde dziecko do domu. Dzień Pluszowego 
Misia stał się niezwykłą przygodą, wspaniałą zabawą 
pokazującą, że przedszkolaki są fanami pluszaków. Każdy 
miś czuł się u nas cudownie, bo zorganizowaliśmy najlepszy 
dzień dla naszych milusińskich. A teraz wszystkie misie na 
pewno z utęsknieniem czekają na rok przyszły, gdyż znowu się 
zobaczymy i zabawimy.

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia uczniowie naszej 
szkoły przedstawili jasełka, które przygotowała wraz z nimi p. 
Beata Wanic. Wśród zebranych gości był o. Tomasz Szymczyk 
SJ oraz p. Sławomir Norberczak z Domu Polskiego. 

Ponad 50 uczniów wcieliło się w postaci sprzed 2000 lat i z 
wielkim zaangażowaniem odegrało swoje role, aby przybliżyć 
nam tradycje związane z Bożym Narodzeniem. Cały klimat 
przedstawienia wzbogacił chór aniołów z naszej szkoły, który 
pięknie śpiewał kolędy. Przewodniczyła mu p. Agnieszka 
Piechocka (pianino) wraz p. Patrycją Mikiciuk (skrzypce) oraz 
p. Pawłem Korpikiem (gitara) z Polskiej Szkoły Muzycznej 

“Fermata”. Piękna dekoracja przygotowana przez p. Joannę 
Gryniewicz przeniosła nas do Betlejem sprzed 2 tysięcy lat. Na 
zakończenie jasełek  nasze Pakusiaki pięknie zatańczyły w rytm 
pastorałki Arki Noego. Było to możliwe dzięki wspaniałej pracy 
pań: Ani Lejman i Karoliny Rusnak, które jak zawsze wzorowo 
przygotowały naszych najmłodszych.  

Po jasełkach p. Weronika Mielewczyk wraz ze swoimi 
podopiecznymi z klasy 3a przedstawiła inscenizację kolędników. 
Uczniowie z wielkim oddaniem wcielili się w role aniołów, królów, 
pasterzy, diabła, barana. Grupa gitarowa naszej szkoły wspólnie 
ze swoim nauczycielem p. Pawłem Korpikiem zagrała  kolędę 

“Cicha noc”. Na zakończenie naszego wspólnego kolędowania 
każda klasa zamieniła się w śnieżny pociąg i powędrowała w 
rytm piosenki Skaldów.

 fot. Andrzej Lejman

 fot. Andrzej Lejman  fot. Andrzej Lejman
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     Z  ŻYCIA SZKOŁY      Z  ŻYCIA SZKOŁY 

Po występach zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego 
na najpiękniejszą bombkę choinkową.  Ponad 50 uczniów 
wzięło udział w konkursie. Zachwyciła nas różnorodność 
i pomysłowość wykonanych bombek. Nagrody otrzymali 
wszyscy uczestnicy konkursu, a zwycięzcami zostali: Zuzia 
Pietruszyńska z klasy 1a oraz Jakub Hałas z klasy 4b. Przez 
cały dzień towarzyszył nam kiermasz bożonarodzeniowy 
zorganizowany przez rodziców z naszej szkoły, na którym 
można było m.in. kupić ręcznie robione ozdoby świąteczne i 
posmakować przepysznych wypieków na święta. 

„PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK -  czyli Nowe Przygody 
Plastusia w 1b” Polska Akademia Wiedzy w 
Dublinie, 
Kraj: Irlandia
 9 listopada 2013
Spotkanie z dziećmi z I b – List  Plastusia do dzieci.

Kochane dzieci z klasy 1B,
Nazywam się Plastuś i bardzo chcę się z Wami zaprzyjaźnić. 
Myślę, że już trochę o mnie wiecie. Spotkaliśmy się w pierwszej 
części waszego podręcznika. A było to tak: 

„Na pierwszej lekcji zaraz po wakacjach było lepienie z plasteliny. 
Leżałem gdzieś tam na ławce jako niepozorna plastelinowa 
bryłka i nie wiedziałem, czy będę kwiatkiem, grzybkiem, czy 
samolotem. Każdy uczeń lepił co chciał. Tosia od razu wiedziała 
co chce zrobić. Jak mi przykleiła uszy to od razu zacząłem 
słuchać co się w klasie dzieje. Jak mi przykleiła oczy to zaraz 
zacząłem rozglądać się na wszystkie strony. A kiedy poczułem, 
że wreszcie jestem gotowy to nie mogłem wytrzymać i z radości 
poruszyłem uszami. Dzieci nazwały mnie Plastusiem, bo cały 
byłem z plasteliny i zamieszkałem sobie w piórniku Tosi.”

Chcę z Wami przebywać w klasie, pomagać Wam w czytaniu, 
pisaniu i liczeniu. Znam wiele wspaniałych opowieści o Polsce. 
Jestem bardzo zabawny i radosny. Lubię  spacery i wycieczki. 
Możecie opowiadać mi ciekawe historie, zabierać na wycieczki, 

rysować piękne ilustracje,  a nawet fotografować. Ubierać  i 
przebierać.  Powiem Wam w sekrecie, że od dziś zaczynam 
wielką wyprawę. Bardzo chcę z wami zwiedzać Irlandię. 
Postanowiłem, że w każdą sobotę najgrzeczniejsze z Was 
zabierze mnie do domu i zaopiekuje się mną przez tydzień. Miło 
będzie wszystkim, jeśli po tygodniu opowiecie moje przygody 
całej klasie. Możecie wykonać piękne ilustracje, fotografie, 
napisać z pomocą mamy lub taty zdania, wykonać książeczkę. 
Pamiętajcie, dbajcie o mnie i zawsze przynoście w sobotę do 
szkoły. 
                                               Wasz nowy przyjaciel -  Plastuś !

ŚREDNIOWIECZNE MIASTO W WYKONANIU 
UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH
Na lekcjach Wiedzy o Polsce uczniowie klasy 4a i 4b 
postanowili wykorzystać zdobyte już wiadomości i wcielili 
się w rolę budowniczych średniowiecznych miast.   Każdy 
uczeń zajmował się wybraną przez siebie częścią miasta. Na 
koniec wszystkie elementy stworzyły wspólną całość. Chłopcy 
zdecydowanie woleli zająć się obroną miasta przed wrogim 
najeźdźcą i zbudowali mury obronne, wieże strażnicze oraz 
bramy wjazdowe do miasta. Dziewczynki natomiast zadbały 
o elementy w obrębie murów. Tak powstały: ratusz, kościół 
i barwne kamienice, w których zamieszkiwali najbogatsi 
mieszkańcy miasta.  Na rynku głównym nie zabrakło również 
pręgierza, który służył do wymierzania kar. W mieście znalazły 
swoje miejsce również stajnie.Efekty naszej pracy można 
zobaczyć na zdjęciach.

Z Wiktorią Plastuś był 
bardzo zajęty, pomagał jej w 
przeprowadzce do nowego domu.

Z Davidem było Plastusiowi wesoło, 
postanowił zostać aż dwa tygodnie.

Sarah pokazała Plastusiowi swoje 
wszystkie zabawki.

Z Aleksandrem odrabiał lekcje i 
chodził na spacery.

 O przygodach Plastusia z Julką 
przeczytacie w kolejnym numerze gazetki.
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 NIECODZIENNY WYWIAD Z...

OJCEM TOMASZEM SZYMCZYKIEM

O. Tomasz Szymczyk SJ 
prowadzi duszpasterstwo 
dla Polaków przy 
irlandzkiej jezuickiej parafii 
św. Franciszka Ksawerego 
na Upper Gardiner Street 
w Dublinie. Jest  również 
duchowym opiekunem 
Polskiej Akademii Wiedzy. 
Dzięki niemu uczniowie, ich 
rodzice i nauczyciele mogą 
uczestniczyć w polskich 
mszach świętych oraz 
przystępować do spowiedzi. 
Dziękujemy, że znalazł czas, 
by udzielić odpowiedzi na 
pytania naszych młodych 
dziennikarzy.

Uczniowie: Wiemy, że jest ksiądz jezuitą. Jak w związku z 
tym powinniśmy się do księdza zwracać?
o. Tomasz Szymczyk: W naszej katolickiej tradycji do 
zakonników zwraca się używając formy “ojciec”. Tradycja 
ta pochodzi z pierwszych wieków Kościoła. Wtedy to ludzie 
przybywali do pustelników, mnichów mieszkających w 
odosobnieniu,  szukając u nich porad, wsparcia, prosząc o 
modlitwę. Tak wiec ojcostwo duchowe to przede wszystkim 
obecność, towarzyszenie, troska, opieka, wspieranie na 
drodze życia.
U.: Czy mógłby nam ojciec powiedzieć kilka słów o zakonie 
jezuitów?
o.T.Sz.:  Towarzystwo Jezusowe założył Św. Ignacy Loyola 
w 1434 roku. Głównym hasłem Ignacego było “na większą 
Chwałę Boga”. Św. Ignacy chciał, by coraz więcej ludzi 
poznało Chrystusa i to, jak wielką miłość ma  względem nas. 
Marzeniem św. Ignacego było też pomnażanie tego, co jest  
dobre wokół siebie.

U.: Kiedy ojciec poczuł, że chce zostać zakonnikiem?
 o.T.Sz.: Myśl o powołaniu dorastała powoli. Przyglądałem 
się pracy jezuitów, podobał mi się ich styl życia i to z jakim 
przekonaniem  świadczą o Bogu.
U.: Gdzie była pierwsza parafia ojca?
o.T.Sz.:  Moja pierwsza parafia jest w Dublinie.
U.: Z jakiego miejsca w Polsce ojciec pochodzi?
o.T.Sz.: Urodziłem się w Krakowie i tam też mieszka moja 
rodzina.
U.: Jak ojciec wspomina lata szkolne? Jakie były ulubione 
przedmioty ojca w szkole?
 o.T.Sz.: Może zabrzmi to dziwnie, ale nie lubiłem się uczyć. 
Sytuacja ta radykalnie zmieniła się w szkole średniej  i na 
studiach. Bardzo lubiłem filozofię człowieka.
U.: Jak długo mieszka ojciec w Irlandii? Czy podoba się ojcu 
tutaj?
o.T.Sz.: Mieszkam w Irlandii cztery lata. Kraj ten bardzo mi się 
podoba, szczególnie natura, połączenie gór, klifów i morza.
U.: Jakie są codzienne obowiązki ojca?
o.T.Sz.: Moje obowiązki są związane z pracą duszpasterską. 
Odprawiam Msze święte, spowiadam, udzielam chrztów, 
organizuję różne spotkania. Mam też pracę “papierkową”, czyli 
wypełniam różne formularze. Za tym ostatnim zajęciem nie 
przepadam.
U.: Co jest najprzyjemniejsze, a co najtrudniejsze w pracy 
ojca?
o.T.Sz.: Najprzyjemniejszą rzeczą w mojej pracy jest 
towarzyszenie ludziom w ich rozwoju duchowym i możliwość 
doświadczenia jak ludzie stają się lepsi. Najtrudniejsze w 
mojej pracy to ludzka obojętność i to, że wielu z nas nie potrafi 
dostrzec dobra wokół siebie.
U.: Co ojciec lubi robić w wolnym czasie?
o.T.Sz.: W wolnym czasie lubię czytać książki i zwiedzać 
Irlandię.
U.: Dziękujemy bardzo za rozmowę.

Wywiad przeprowadzili uczniowie klasy 5b: Kacper Kowal i 
Kacper Ufniarz.

 fot. Andrzej Lejman

       Z RELIGIĄ NA TY

KOLĘDNICY
Popularny niegdyś bożonarodzeniowy zwyczaj- kolędowanie 
z gwiazdą, szopką czy turoniem- należy dziś do rzadkości 
i spotykany jest głównie we wsiach, głównie południowej 
Polski. Kolędnicy są tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Jest 
to czas szczególny, kiedy na świat przyszedł nasz Pan, wiec 
każdy chce miło i wesoło spędzić ten czas. W tym okresie 
świątecznym o Narodzeniu Jezusa przypominają nam kolędnicy, 
czyli dzieci przebrane za różne postacie biblijne. Chodzą one 
od domu do domu i głoszą wesołą nowinę.

Obchody kolędnicze znane były w całej Europie, a ich 
początki sięgają średniowiecza. W Polsce pierwsze zapisy 
o nich sięgają XVI wieku, lecz zwyczaj ten prawdopodobnie 
praktykowano już wcześniej. Grupki kolędników we wszyst-
kich regionach Polski chodziły od drugiego dnia świąt Bożego 
Narodzenia do święta Trzech Króli (6 stycznia), a niekiedy przez 
cały okres karnawału. Kolędnikiem mógł zostać każdy, ale 
najczęściej byli nimi chłopcy, ponieważ podczas kolędowania 
trzeba było przejść wiele kilometrów i być bardzo wytrwałym, 
by pomimo mrozów śpiewać i dobrze się bawić. Każdy był tutaj 

pięknie przebrany za postać biblijną, a stroje każdy wykonywał sam.
Kolędnicy różnili się przebraniem, repertuarem odgrywanych 

scen i akcesoriami. Jedni pukali do drzwi, prowadząc żywe 
zwierzęta, inni przychodzili z gwiazdą lub szopką, niektórzy 
z turoniem, konikiem, bocianem i kozą. Na scenie szopek 
odgrywano jasełka, czyli przedstawienie o narodzeniu Chrys-
tusa, kolędujący z gwiazdą śpiewali bożonarodzeniowe pieśni, 
a tzw. Herody odgrywały przedstawienie o Bożym Narodzeniu 
i królu Herodzie. Wizyty kolędników były wielką atrakcją dla 
mieszkańców wsi.

W obecnych czasach kolędników jest coraz mniej. Można 
ich jeszcze spotkać na wsiach. Cieszymy się, że  każdego 
roku uczniowie naszej szkoły pięknie przebrani za  kolędników 
przybliżają nam tę piękną polską tradycję.

MOJE BOŻE NARODZENIE
Każdy z nas lubi Święta Bożego Narodzenia. Choinka i 
spotkanie przy wigilijnym stole często przywołują nam nasze 
wspomnienia z dzieciństwa. Uczniowie naszej szkoły mieli za 
zadanie napisać kilka zdań o swoich najpiękniejszych Świętach 
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Bożego Narodzenia. Oto niektóre z ich wypowiedzi:
Moje najwspanialsze Święta będą w tym roku, ponieważ 
przyleciała moja babcia. Dawno jej nie widziałam, tęskniłam za 
nią. Cieszę się, że spędzimy razem Boże Narodzenie.
                                                                               Klaudia kl. 4a

Najpiękniejsze Święta były, gdy przyleciała do nas nasza 
rodzina i przyjaciele rodziców. Lubię, gdy są goście na Święta, 
jest uroczyście i wesoło.                                               Ada kl. 4a

Najbardziej podobały mi się Święta, kiedy miałem 8 lat. Całą 
rodziną siedzieliśmy przy stole, ja przeczytałem z Pisma 
Świętego fragment o narodzeniu Jezusa. Potem pomodliliśmy 
się i dzieląc się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia. 
Następnie jedliśmy, każdy spróbował wszystkich potraw. 
Śpiewaliśmy kolędy.                                                     Filip kl. 4b

W tym roku będą moje najpiękniejsze święta, ponieważ nasi 
sąsiedzi przyjdą do nas na Wigilię. Dzieci tych sąsiadów bardzo 
mnie lubią, uważają mnie za swoją siostrę. Zrobiłam dla nich 
prezent, dla chłopca mam samolot a dla dziewczynki 2 lalki. 
Mam nadzieję, że się ucieszą i będą miały uśmiech na twarzach, 
gdy je rozpakują.                                              Basia kl. 5a

Moje najpiękniejsze Święta były, gdy urodziła się moja siostra. 
Wtedy przyjechała cała moja rodzina. Było super.                                             
                                                                                    Kuba kl. 5a

W tym roku będą moje najpiękniejsze Święta, ponieważ 
polecimy do Polski-jeszcze nigdy nie byłem zimą w Polsce. 
Spędzimy czas z całą rodziną  i mam nadzieję, że będzie śnieg. 
Pobawię się z moim młodszym bratem na śniegu. Dziadek kupił 
nam prezenty, ciekawe, co to?                                 Adrian kl. 5a

Na te Święta jadę do Polski. Robimy niespodziankę mojej 
babci. Cieszę się, że będziemy wszyscy razem siedzieć przy 
świątecznym stole.                                                      Sara kl. 5b

Moje najlepsze Święta były rok temu, gdy moja siostra miała 10 
miesięcy. Przyjechali znajomi rodziców i wspólnie spędziliśmy 
Boże Narodzenie.                                                     Michał kl. 5b

Bardzo lubię Święta Bożego Narodzenia. Moim marzeniem jest 
spędzić je wraz z rodzina w Australii. Zamiast choinki byłaby 
pięknie ustrojona palma a pod nią dużo prezentów. Słońce, 
plaża, ciepło, a ja z bratem kąpałbym się przez cały czas w 
oceanie. Takie mam marzenie, myślę, że się kiedyś spełni.
                                                                                Kacper kl. 5b

Moje najpiękniejsze Święta były, jak miałam 5 lat. To były moje 
ostatnie Święta z babcią i dziadkiem. Mieliśmy bardzo duży stół 
wigilijny, przy którym siedziała cała rodzina, śpiewaliśmy kolędy, 
jedliśmy. Było cudownie.                                          Natalia kl. 4b

 CZY WIECIE, ŻE...

W Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest 
przechowywany najstarszy globus, na którym zaznaczono 
nowy kontynent – Amerykę – oraz Anglię.
Uczniowie najstarszych klas mieli za zadanie odkryć tajemnice 
Krakowa. Oto wyniki poszukiwań jednego z nich:

“Kraków, po łacinie Cracovia, a po niemiecku Krakau, jest 
dawną stolicą Polski. Położony jest na południu nad rzeką Wisłą 
i jest siedzibą Województwa Małopolskiego. Miasto zajmuje 
drugie miejsce w Polsce pod względem liczby mieszkańców 
i zajmowanej powierzchni. W Krakowie znajdują się liczne 
zabytki, wśród których można wymienić Kościół Mariacki, 
Wawel czy Sukiennice. Z tego miasta wywodzi się Mikołaj Rej. 
Znajduje się tu Uniwersytet Jagielloński założony w 1364 roku 
przez Kazimierza Wielkiego. W Krakowie jest wiele klubów 
piłkarskich. Dwa najbardziej znane to: Wisła Kraków i Cracovia 
Kraków.”                                                          Tymek Janik kl. 6

Gdyby Facebook był państwem, to znalazłby się na 3 
miejscu pod względem liczby mieszkańców zaraz po 
Chinach (1 338 612 968) i Indiach (1 166 079 217). Liczba 
obywateli byłaby porównywalna z całą Unią Europejską ( 491 
582 852) i wynosiłaby około 8% mieszkańców Ziemi.             
(źródło: czywiesz.pl)                           Michał Głuszek, klasa 5b

Mały „Wielki” dżentelmen - Samuel Penew Pawlow
Samuel ma sześć lat i jest uczniem klasy 1b szkoły PAK w 
Dublinie. Trenuje rugby i sambo, uprawia jogging, kibicuje 
Barcelonie, lubi czytać. Jest również uczniem Gardiner School, 
uczęszcza do klubu rugby Lansdowne FC przy Aviva Stadion 
oraz Akademii Sambo. Ma już za sobą pierwsze rozgrywki, 
podczas których został wyróżniony przez trenera. 

Samuel jest bardzo wysportowany i zahartowany, odkąd 
skończył trzy lata biega z tatą po kilka kilometrów. Chodzi 
na treningi rugby raz w tygodniu, na godzinę. Żeby ćwiczyć 
gibkość, chodzi dwa razy w tygodniu na rosyjską sztukę walki. 
Treningi są bardzo wyczerpujące, odbywają się przy każdej 
pogodzie, ale Samuel je uwielbia , nie opuścił ani jednego.

Rodzice Samuela są bardzo dumni z syna. Zapisali Samuela 
na rugby, ponieważ to sport, który wspaniale kształtuje męski 
charakter. Mówi się, że to dyscyplina dżentelmenów, ludzi 
o wysokiej kulturze osobistej. Każdy z zawodników pamięta 
o zasadach dobrego zachowania. Samuel pracuje na swój 
sukces wspólnie z innymi graczami. 

Brawo Samuel!!! Jesteśmy bardzo dumni z Ciebie i życzymy Ci 
wspaniałych sukcesów sportowych.
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   ZAKĄTKI W POLSCE BLISKIE MOJEMU SERCU

RADOCZA

Radocza  to wieś  położona w województwie małopolskim, 
w powiecie wadowickim, na południowo-wschodnim skraju 
Pogórza Śląskiego, nad rzeką Skawą. Pierwsza pisemna wzmi-
anka o Radoczy, założonej pod koniec XIII wieku, pochodzi z 
1326 roku. Była ona wtedy własnością Radwanity Radosza, od 
którego wzięła nazwę. 

Radocza znana jest w Polsce od 1946 r. ze szkolnictwa rol-
niczego. W dawnych zabudowaniach podworskich funkcjonuje 
dziś Zespół Szkół - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego im. Jana Pawła II.

Na turystów czeka w Radoczy wiele atrakcji, np. drewniany 
kościół pw.  Przemienienia Pańskiego (wzmiankowany już w 
1356 r., obecny wzniesiony w 1535 r.),  cmentarz parafialny z 
1830 r. z wieloma zabytkowymi nagrobkami, dwór mieszkalny 
z 1934 r. wybudowany przez Antoniego Banasia, ostatniego 
dziedzica Radoczy Dolnej, kompleks hotelowy Radocza Park*** 
Active & Spa (park linowy, tor dla quadów, pole do paintballa), 
a także piękne widoki, gdyż z wielu wyżej położonych miejsc 

w Radoczy można podziwiać wspaniałą panoramę zachodniej 
części Pogórza Wielickiego, dolinę Skawy, Beskid Mały z Wa-
dowicami, za nim Beskid Średni z Babią Górą w tle, oraz pejzaż 
Kotliny Oświęcimskiej.                                                      
(Źródła: www.radocza.pl, www.tomice.pl www.radoczapark.pl)
Opracowała Anna Ostapowicz- nauczycielka języka polskiego z 
Radoczy

Moja babcia, do której jeżdżę co roku na wakacje, mieszka 
w Radoczy. Jest to wieś, ale babcia mieszka w bloku, który 
znajduje się na terenie Zespołu Szkół.  Często jeździmy z 
babcią do Wadowic, gdzie robimy zakupy i gdzie mieszka moja 
ciocia. Ostatnio byłyśmy na festynie dla dzieci zorganizowanym 
w hotelu Radocza Park. Było wiele atrakcji, na przykład teatrzyk, 
dmuchana zjeżdżalnia i malowanie twarzy. Kiedy jestem w Ra-
doczy, to chodzę też z mamą do kościoła, który jest drewniany i 
bardzo stary. 

Emilia Ostapowicz, kl. 2b

Pochodzę z małej wioski o nazwie Radocza, która znajduje 
się w pobliżu Wadowic, w Małopolsce.  W Radoczy znajduje się 
hotel z licznymi atrakcjami, między innymi jest tam park linowy, 
w którym można pojeździć na quadzie i pograć w paintball. 
Moje ulubione miejsca w Radoczy to właśnie park linowy i rzeka 
Skawa, gdzie chodzę popływać.

 Tymek Janik, kl. 6
 

    COŚ NA ZĄBKI DWA, JEŚLI KTOŚ JE MA

„Siała baba mak, nie wiedziała jak…”
A szkoda! Bo maki to piękne kwiaty. Mają wiotkie łodyżki i 
delikatne czerwone płatki. Kiedy w połowie lata płatki, jeden 
po drugim , opadają na ziemię, ukazują się zielone makówki. 
Jesienią makówki brązowieją. To znak, że  ukryty w nich mak 
jest już dojrzały i tylko czeka ,aż ktoś go wsypie do słoika, 
by zimą , tuż przed Wigilią, upiec makowiec. Mniam…! Może 
gdyby ta pani z wyliczanki wiedziała, tak jak dzieci z Ib, jak ws-
paniale taki makowiec smakuje, opanowałaby wreszcie trudną 
sztukę siania maku? Układanie przepisów na potrawy wigilijne 
było ciekawą zabawą. Dzieci z zainteresowaniem czytały i 
oglądały zgromadzone przepisy w książce kucharskiej.
Oto przepis na kluski z makiem.
Składniki:
 makaron, masa makowa, 2 łyżki miodu, orzechy, migdały i 
rodzynki.
- Ugotuj kluski
- Do makaronu dodaj masę makową, a następnie dwie łyżki 
miodu, orzechy, migdały i rodzynki. Całość dobrze wymieszaj.

 Smacznego!

Wszystkim dzieciom bardzo podobała się zabawa w układanie 
przepisów, radość i śmiech towarzyszyła nam w trakcie zajęć. 
Zajęcia zakończyliśmy ułożeniem
 
„Przepisu na dobry humor”
Składniki –      2 x uśmiech  

        
         4 x promyk słońca 
                     

         1 x torcik kokosowy  
                      

         3 x kolor żółty 

Wszystko wymieszać i zażywać codziennie po jednej, małej 
łyżeczce.
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    COŚ NA ZĄBKI DWA, JEŚLI KTOŚ JE MA

    ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI

Oto rozwiązania łamigłówek zamieszczonych w pierwszym 
numerze “Prasówki”: krzyżówka-  POLSKA, diagram- KTO 
PYTA, NIE BŁĄDZI. A rozwiązaniem zagadki Einsteina jest 
zdanie: Niemiec hoduje rybki.

Uczniom, którym udało się rozwiązać wszystkie łamigłówki, 
gratulujemy!!! A ci, którzy dostarczyli nam poprawne 
odpowiedzi, otrzymają nagrody. Są to: Paula Posiewka z kl. 3a 
i Alek Lejman z kl. 4a.
Zachęcamy gorąco do rozwiązywania naszych łamigłówek. Aby 
wziąć udział w losowaniu nagrody, trzeba napisać na kartce 
rozwiązania, imię, nazwisko i klasę, a następnie dostarczyć to 
swojemu wychowawcy. Rozwiązania łamigłówek i nazwiska 
zwycięzców zamieścimy w następnym numerze gazetki. 

W poniższych zdaniach odszukaj sześć “zimowych” 
wyrazów:
- We śnie głowa odpoczywa.  
- Od św. Mikołaja dostałam rózgę.  
- Zuzia czyta na głos o pelargoniach.  
- To pies Anki.  
- Smutny Bartosz roni łzy.  
- Jolu, tylko się nie poddawaj!

Rysunki wykonała: Emilia Przebinda kl. IV b
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