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BRZECHWAŁECZKI 2014
„Do biedronki przyszedł żuk...”—tak rozpoczęli nauczyciele Szkoły PAK kolejną edycję 
konkursu recytatorskiego „ Brzechwałeczki”. Przystojne żuki i wytworne biedronki w doskonały 
sposób przedstawiły wiersz „Żuk” Juliana Tuwima. Brawurowa interpretacja z klasycznym 
akcentem z baletu „Jezioro łabędzie” wbiła widzów w szkolne krzesełka. Była to doskonała 
okazja do pokazania jak można w sposób humorystyczny, z ogromnym dystansem do siebie 
zaprezentować wiersz na 9 aktorów.  

Konkurs skierowany był do uczniów naszej szkoły, a jego celem była prezentacja i 
upowszechnienie poezji oraz kształtowanie wyobraźni i wrażliwości dzieci. Uczestnicy 
przedstawili najpopularniejsze wiersze, a ich prezentacje oceniało jury w składzie: Sławomir 
Norberczak, Angelika Łapaj, Dominika Blehm. Dobór repertuaru, pamięciowe opanowanie tekstu, 
interpretacja tekstu, ogólny wyraz artystyczny było kluczem do osiągnięcia najwyższego podium. 
Laureaci i osoby wyróżnione w konkursie uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami. Oto nasi 
„mistrzowie” w recytowaniu poezji: 

Przedszkole-Emma Siecińska, Klasa 0-Aleksandra Jamróz, Klasy 1-Samuel Penew Pawlow, 
Klasy 2-Nicole Modrzejewska, Klasy 3-Karolina Kowalik, Klasy 4-Weronika Wisz,  
Klasy 5-Natalia Pobiegło, Klasa 6-Patrycja Ferdzyn

Zgromadzona publiczność nagrodziła wszystkich występujących brawami. Aby umilić czas 
oczekiwania na werdykt jury, wszyscy mogli brać udział w zabawach prowadzonych przez Żuka 
i Biedronkę. W tych rolach znakomicie odnaleźli się nasi nauczyciele w osobach Anny Lejman i 
Mirosławy Lewandowskiej. Zabawy okazały się miłą niespodzianką i sprawiły wszystkim ogromną 
radość. Szczególnie „szalona serpentyna” wzbudziła okrzyki zachwytu. Wiosenną dekorację 
stworzyła dla nas Joanna Gryniewicz.
Natomiast zdjęcia, pełne dynamiki wykonał dla nas Andrzej Lejman, tata jednego z uczniów.
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy w kolejny sposób przyczynili się do zorganizowania 
uroczystości dla dzieci naszej szkoły. 

 fot. Andrzej Lejman
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     Z  ŻYCIA SZKOŁY 

SpotKAnIE AutoRSKIE Z GRZEGoRZEm KASdEpKE

8 marca 2014 r. uczniowie naszej szkoły mogli 
uczestniczyć w niecodziennym spotkaniu z pisarzem 

–Grzegorzem Kasdepke. Nasz gość to autor 
bestsellerów książkowych, laureat wielu nagród i wyróżnień 
literackich, m.in. Nagrody Kornela Makuszyńskiego.
Grzegorz Kasdepke jest pisarzem dobrze znanym młodym 
czytelnikom, autorem książek, m.in.: „Kuba i Buba czyli 
awantura do kwadratu”, „Kacperiada”, „Bon czy ton. Savoir 
vivre dla dzieci”, „Detektyw Pozytywka”, „Horror! Czyli skąd się 
biorą dzieci?”, „Mity dla dzieci”.
Bohaterowie książek tego pisarza zawojowali nie tylko biblioteki 
i księgarnie, ale i szkolne podręczniki do języka polskiego. 
Książki pana Grzegorza są niezwykłe i takie też było spotkanie.

Uczniowie przywitali gościa wielkimi brawami. Autor barwnie 
i dowcipnie opowiadał o swojej twórczości, czytał fragmenty 
swoich książek. W drugiej części spotkania dzieci mogły 
zabawić się w dziennikarzy i przeprowadzić z pisarzem wywiad. 
Uczniowie zadawali wiele pytań, np. ile napisał książek? kiedy 
zaczął pisać i czy lubi to robić?

Podczas spotkania wszyscy zainteresowani mogli również 
kupić książki pana Grzegorza. Na koniec nastąpiła ważna 
chwila, na którą wszyscy zawsze czekają z niecierpliwością, 
czyli rozdanie autografów i jak zwykle przy takiej okazji bywa, 
do pisarza ustawił się „długi sznur”. Dzieci prosiły autora 
o podpis na ulubionej książce. Spotkanie z Grzegorzem 
Kasdepke było dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem i 
dobrą zabawą.

dZIEŃ pRoFILAKtYKI W SZKoLE pAK.
Dzień 5 kwietnia 2014 r. był w naszej szkole poświęcony 
profilaktyce i zdrowemu stylowi życia. Zajęcia na ten temat 
odbyły się w kilku podgrupach. Zaczęliśmy od spotkania 
z rodzicami. Wraz z panią psycholog Agatą Kumorek 
rozmawialiśmy na temat używek i uzależnień u dorastających 
dzieci. Spotkanie zakończyła konkluzja, że najlepszym 
sposobem zapobiegania uzależnieniom jest dobra, bliska 
relacja z dzieckiem, którą możemy budować każdego dnia. 
Sposób prosty, ale wymagający czasu, uwagi, pracy nad sobą i 
zaangażowania ze strony rodziców.

Po rodzicach kolej przyszła na dzieciaki. Przedszkolaki, 
„zerówkowicze” oraz klasy 1-3 wybrały się w podróż do Krainy 
Zdrowia z panią Izabelą Michalak. Oczywiście na piechotę! 
Wzięli oni udział w konkursie międzyklasowym. Dzieci wykazały 
się ogromną wiedzą z dziedziny zdrowia oraz wykonały 
wspaniałe plakaty, które ozdobiły korytarze szkolne. Konkurs 
ten był podsumowaniem zdobytej na zajęciach wiedzy 

na temat zdrowego stylu 
życia i dbania o higienę 
osobistą. Dzieci startowały w 
różnych konkurencjach, m.
in.: rozwiązywały zagadki, 
określały, co jest prawdą, a 
co fałszem, układały obrazki 
z części, rozpoznawały 
przedmioty związane z 
higieną oraz owoce i warzywa 
poprzez dotyk, piły także 
mleko przez słomkę. W 
Krainie Zdrowia pojawiła się 
też pani Ilona Mokrzycka-
Holizna, która pomogła 
nam zaśpiewać piosenkę 
o witaminkach. Wszyscy 
oczywiście wiedzieli, gdzie 
można je znaleźć i dlaczego 
należy je zjadać. Nie obyło się 
i bez konkursu dla nauczycieli. 
Wychowawczynie dzielnie z 
uśmiechami na twarzy zjadały 
bogatą w witaminę C cytrynę. 
Mimo zaciętej rywalizacji 
konkursowej wszyscy 
uczniowie bawili się wspaniale.

Ostatnim elementem dnia 
profilaktyki było wspólne 
spotkanie klas 4-6 i gimnazjum. 
Klasa 5a przedstawiła 
spektakl profilaktyczny 

“Gwiezdne wojny, czyli bajka 
o uzależnieniach”. Aktorzy 
spisali się wspaniale, byliśmy 
pod wrażeniem talentów 
aktorskich oraz świetnych 
kostiumów. Na koniec zebrali 
oni zasłużone gromkie brawa. 
Po spektaklu uczniowie 
przedstawili krótkie prezentacje 
ulotek profilaktycznych, nad 
stworzeniem których pracowali 
w klasach przez kilka ostatnich 
tygodni. Prezentacje były 
pełne ciekawostek, a ulotki 
bardzo pomysłowe. Na zakończenie dnia pani dyrektor Beata 
Król ogłosiła wyniki konkursu na najlepszy plakat o zdrowiu 
w klasach młodszych i najlepszą ulotkę w klasach starszych. 
Zwycięzcami konkursu zostały klasy 1b oraz 5a. Serdecznie 
im gratulujemy i mamy nadzieję, że wiedza na temat zdrowego 
stylu życia zostanie naszym uczniom w pamięci i  przerodzi się 
w praktykę.

WIoSEnnE pRZEdStAWIEnIE
W wiosennych nastrojach, z uśmiechem na twarzach przed 
świąteczną przerwą, odbyło się spotkanie uczniów szkoły PAK 
na akademii z okazji Wielkanocy. Te radosne, kolorowe święta, 
pełne są życia, a ubrane w zielony kolor nadziei przypominają, 
że to już wiosna.

Uczniowie klas trzecich przygotowali wraz z 
wychowawczyniami Weroniką Mielewczyk oraz Katarzyną 
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Cejrowską  wesołe wielkanocne przedstawienie. Było ono 
szczególnie ciekawe dla najmłodszych naszych uczniów, 
gdyż całą akcja działa się w kurniku. Piękne, kolorowe, 
papierowe kurki przygotowane przez panią Joasię i Mirkę z 
daleka zerkały na naszych milusińskich. Inscenizacja miła 
przypomnieć dzieciakom o obyczajach świątecznych, o 
poszczególnych elementach wielkanocnego koszyczka-
święconki. Oczywiście nie zabrakło czekoladowych króliczków- 
naszych przedszkolaków, które w pięknych maskach 
przygotowanych przez panią Anię i Karolinę poczęstowały 
uczniów czekoladowymi jajkami.

Na zakończenie pani dyrektor Małgorzata Rosek złożyła 
wszystkim uczniom oraz całemu gronu pedagogicznemu 
zdrowych, radosnych, pełnych uśmiech u świąt Wielkiej Nocy.

SpotKAnIE Z ojCEm StAnISŁAWEm ŁuCARZEm
W dniu 12 kwietnia 2014 roku odbyła się w naszej szkole 
spowiedź, a także spotkanie klas starszych z jezuitą, ojcem 
Stanisławem Łucarzem. Ksiądz profesor przyjechał do 
Dublina, by głosić rekolekcje dla Polaków w kościele jezuitów. 
Korzystając z okazji, spotkał się z młodzieżą naszej szkoły. 
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a uczniowie 
aktywnie mogli się w nie włączyć. Ojciec rekolekcjonista 
przedstawił temat zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
oraz ich symboliki. Opowiadając o rzeczach prostych, jak 
data Wielkanocy, nasz prelegent odniósł się do źródeł i 
początków ich obchodzenia, które sięgają w głąb historii 
narodu żydowskiego, a nawet dalej do samego początku, 
czyli stworzenia świata. Jajko, „Easter bunny” czy pierwsza 
sobota po wiosennej pełni księżyca nie będą już dla nas tylko 
powierzchownymi znakami świąt. Dzięki wykładowi staliśmy 
się bardziej świadomi ogarniającej nas miłości Pana Boga, 
przejawiającej się w darze życia. 

mAtEmAtYCZnE oRIGAmI
Na zajęciach z matematyki postanowiliśmy wykorzystać sztukę 
origami, by wykonać koszyczek wielkanocny. Origami to sztuka 
składania papieru, która narodziła się w Chinach około 700 
roku, ale rozwinęła się w Japonii. Dlaczego origami na lekcjach 
matematyki? Otóż sztuka składania papieru pozwala rozwinąć 
zdolności manualne uczniów oraz kształtuje wrażliwość na 
otaczający nas świat. Umożliwia poznawanie matematycznych 
kształtów a także uczy precyzji składania i koncentracji, 
ponieważ poszczególne czynności muszą być wykonane 
według ściśle określonej kolejności. Jest tu więc miejsce na 
naukę logicznego myślenia.

Origami jest jednocześnie zabawą i nauką. Podczas zajęć 
uczniowie pomagają sobie wzajemnie i przezwyciężają niewiarę 
we własne siły. Efekty naszej pracy można zobaczyć na 
zdjęciach. 

KonKuRS pLAStYCZnY “mojA RodZInA”
W  klasie 2b odbył się konkurs plastyczny  pod nazwą ,,Moja 
rodzina”. Wzięło w nim udział 15 uczniów.  Przy ocenie ich 
prac jury brało pod uwagę przede wszystkim samodzielność 
wykonania, walory estetyczne oraz ciekawą interpretację 
tematu. Przyznano 3 główne nagrody. Pierwsze miejsce 
otrzymała Emilia Ostapowicz, drugie Klaudia Pobiegło, a trzecie 
Zofia Wanic. Wszyscy wykonali bardzo ładne i ciekawe prace, a 
także wykazali się dużym zaangażowaniem. Laureaci otrzymali 
dyplomy i nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy drobny 
upominek.



 CZY WIECIE, ŻE...

LEGEndA o HERoBRInE
Legenda o Herobrine dotyczy gry komputerowej Minecraft. Gra 
ta polega na zdobywaniu surowców (takich jak drewno, piasek, 
kamień) oraz narzędzi i jedzenia, a potem przy ich pomocy 
budowaniu własnego świata. W budowie mogą przeszkadzać 
różne potwory, a pomagać mogą czasem inni gracze. Herobrine 
wygląda jak normalna postać w grze, czyli Steve (z wyjątkiem 
oczu - są białe i puste) i prześladuje gracza od chwili, kiedy go 
znajdzie. Niektórzy mówią, że Herobrine jest nieżyjącym bratem 
twórcy Minecraft- Notcha. 

Wszystko zaczęło się od stworzenia przez pewnego 
chłopca jednoosobowego świata w Minecraft. Świat ten niczym 
nie różnił się od innych światów aż do momentu  ścięcia 
pierwszego drzewa. W pewnej chwili chłopiec zobaczył 
poruszającą się we mgle postać- wyglądała jak Steve, ale 
miała puste, białe oczy. Zaskoczony gracz upewnił się, że nowa 
postać nie jest innym graczem. Zanim zrozumiał, z kim ma do 
czynienia, nowa postać zniknęła we mgle. W trakcie dalszej 
gry odnalazł on budynki, których nigdy wcześniej nie spotkał 

—tunele, małe piramidy pod powierzchnią oceanu i bezlistne 
drzewa. Chłopiec nie mógł przestać myśleć o napotkanej 
przypadkiem nowej postaci, ale mimo że ciągle próbował, nigdy 
nie udało mu się zbliżyć do Herobrine. Pytał wielu innych graczy, 

czy kiedykolwiek natknęli się na podobnie wyglądającą postać, 
ale nikt nie słyszał ani nie widział wcześniej Herobrine. Chłopiec 
postanowił podzielić się swoimi doświadczeniami na forum 
i przedstawić wszystkim innym graczom nowy element gry. 
Jakież było jego zdziwienie, kiedy po chwili zauważył, że jego 
wiadomość została wykasowana, a na ekranie komputera 
pojawiła się wiadomość od samego Herobrine: “Przestań”. 
Coraz bardziej zaciekawiony chłopiec zapytał Notcha, czy ma 
brata. Notch odpisał mu: “Miałem, ale on nie jest już z nami”. 
Chłopiec nigdy później nie spotkał juz postaci z pustymi oczami, 
ale Herobrine przeszedł do legendy. To zdjęcie jest jedynym 
dowodem jego istnienia.
                                                                 Basia Szczepan kl. 5a

Klasa 3a w pierwszym półroczu przygotowywała projekty 
związane ze swoimi zainteresowaniami. Każdy uczeń miał 
okazję przedstawić plakat, pracę na samodzielnie wybrany 
i opracowany temat. Różnorodność treści i pomysłów 
bardzo nas zaskoczyła. Uczniowie z niecierpliwością 
czekali na kolejne prezentacje. Górowały tematy związane 
ze zwierzętami: rasowe koty, psy Labradory, delfiny oraz 
walenie, kolorowe, przemądrzałe papugi, milusińskie świnki 
morskie, zaskakujące owady. Uczniowie w swoich pracach 
przedstawili również ważny temat zdrowego odżywiania i 
aktywnego spędzania czasu. Na uwagę zasłużył również 
plakat Grzesia, bardzo odległy a jednocześnie bliski- Układ 
Słoneczny i poszczególne planety. 

Chłopców ucieszyła prezentacja, która przedstawiła 
piłkarza Roberta Lewandowskiego przygotowana 
przez Kacpra. A plastyczne umiejętności chłopców z 3a 
rozśmieszyły wszystkie dziewczynki. Mateusz odwołując 
się do przerabianej wówczas lektury „Anaruk chłopiec 
z Grenlandii” przygotował filcowego pingwinka z rybą w 
dziobie, a Bartek urzeczony grą Angry Birds przedstawił 
papierowego kurczaka. Wszystkie prace były bardzo 
kolorowe i godne uwagi. Jako wychowawca jestem dumna, 
że uczniowie bardzo poważnie i odpowiedzialnie podeszli 
do realizowanego projektu.
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 NIECODZIENNY WYWIAD Z...

.....panią joanną Gryniewicz

CZY MALOWANIA MOŻNA SIę NAUCZYć?
o odpowiedź na to i wiele innych pytań poprosiliśmy panią 
joannę Gryniewicz, która prowadzi w naszej szkole zajęcia 
plastyczne oraz dba o to, by szkolne uroczystości zawsze 
miały piękną i kolorową oprawę. 

uczniowie:  Jakie miejsce w Polsce jest najbliższe Pani sercu i 
dlaczego? 
joanna Gryniewicz:  Najbliższe mojemu sercu jest  Podkarpacie, 
stamtąd pochodzę, tam się wychowałam i do tamtych miejsc 
chętnie powracam. 
u.: Co najbardziej podoba się Pani w Irlandii? 
j.G.: Podoba mi się tutaj to, że ludzie wokół są zawsze ciekawie 
i kolorowo ubrani. A w przyrodzie lubię to, że mogę zobaczyć 
podwójne tęcze oraz to, że po wielkiej ulewie często wychodzi 
piękne słońce. Podoba mi się ta nieprzewidywalność i zmienność. 
u.: Na czym polega Pani praca w naszej szkole? 
j.G.: W szkole PAK prowadzę zajęcia z plastyki, przygotowuję 
również dekoracje na szkolne uroczystości, robię zdjęcia. 
u.: Jak wyglądają zajęcia, które Pani prowadzi? 
j.G.: Na zajęciach uczę tych najmłodszych i tych nieco starszych 
rzeczy, które być może są dla nich czymś nowym. Staram się 
przekazać uczniom wszystko to, czego mnie nie nauczono i nie 
pokazano, kiedy byłam w ich wieku, jak grafika i praca z matrycą, 
nakładanie na nią farby, farbowanie tkanin, przy której uczniowie 
musieli zachować szczególną ostrożność w pracy z tuszami 
i alkoholem. Uczyliśmy się również jak układać konstrukcje 
przestrzenne pod względem zarówno artystycznym jak i 
technicznym. Pracujemy w masie solnej, z wełną, farbą. Przed nami 
lekcja przenoszenia zdjęcia na płótno (podobrazie). 

u.: Jak wspomina Pani lata, kiedy chodziła Pani do szkoły 
podstawowej? Jakie były Pani ulubione przedmioty? 
j. G.: Szkołę podstawową wspominam bardzo dobrze. Dla mnie 
to był czas zabawy i noszenia fartuszków szkolnych. Ulubionym 
przedmiotem była oczywiście plastyka, potem lekcje wychowania 
fizycznego.  
u.: Kiedy odkryła Pani swój talent i postanowiła wybrać zawód 
plastyka? 
j.G.: Mój talent plastyczny odkryła pani w przedszkolu. Kończąc 
szkołę średnią, postanowiłam iść na studia artystyczne. 
u.: Czy malowania można się nauczyć? Czy trzeba mieć do tego 
wrodzony talent? 
j.G.: Malowania można się nauczyć odtwórczo. Aby zostać artystą, 
trzeba się z tym urodzić. 
u.: Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
j.G.: Mój ulubiony kolor to 
czerwony, ale nie lubię nosić 
ubrań w tym kolorze. 
u.: Co lubi Pani robić w wolnym 
czasie? 
j.G.: W wolnym czasie 
uwielbiam obejrzeć dobry film, 
poczytać książki (zwłaszcza 
podróżnicze), wybrać się gdzieś 
na wycieczkę, gdzie mogę 
porobić mnóstwo zdjęć. 
u.: Dziękujemy bardzo za 
rozmowę.

Wywiad przeprowadzili 
uczniowie klasy 5b: Michał 
Głuszek i Kacper Ufniarz
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PSYCHOLOGIA DLA KAŻDEGO

prace uczniów szkoły pAK wykonane na zajęciach plastycznych

ŚmIECH to ZdRoWIE
Czy wiecie, że są terapie śmiechem? A wszystko zaczęło się 
od tego, że ktoś chory zamknął się na tydzień z komediami, 
oglądał i się śmiał. Dzięki temu tak sobie pobudził układ 
immunologiczny, że wyzdrowiał! Terapie polegają na tym, że 
zbiera się grupa ludzi, którzy zaczynają się śmiać. Czyż to 
nie przyjemny sposób leczenia? Terapia śmiechem (inaczej: 
geloterapia) jest oparta na założeniu, że spontaniczny 
śmiech pomaga odreagować stres, konflikty, frustracje. 
Służy ona wykształceniu umiejętności rozładowania 
napięć emocjonalnych i stresu, a także profilaktyce zdrowia. 
Jaki z tego wniosek? Aby być w dobrej kondycji fizycznej i 
psychicznej, śmiejmy się jak najczęściej! 

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe 
butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...
- No, weszły!

Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... 
Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą 
wejść..... Uuuf, weszły!
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki....
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu 
szarpie się z butami... Zeszły!
Na to dziecko :
-...bo to są buciki mojego brata, ale mama kazała mi je nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną 
jej się trząść, i znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. 
Wciągają, wciągają..... weszły!.
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz 
rękawiczki?
- W bucikach.



nASZ ŚWIętY- jAn pAWEŁ II
“Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś 
swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i 
wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, 
jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie 
można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, 
które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i 
obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”.
św. Jan Paweł II

W ostatnią niedzielę kwietnia podczas uroczystości 
Miłosierdzia Bożego Jan Paweł II został ogłoszony świętym. 
Już w dniu jego śmierci tłumy ludzi zebrane na Placu św. Piotra 
krzyczały: SANTO SUBITO. Kiedyś właśnie w ten sposób lud 
ogłaszał kogoś świętym. Nie było wówczas formalnego procesu 
kanonizacyjnego. Jan Paweł II zapisał się w sposób szczególny 
w naszych sercach. Wielu z nas pamięta jego pielgrzymki do 
Polski. Pani Małgorzata Górecka, mama jednego z uczniów  
naszej szkoły, podzieliła się z nami swoimi wspomnieniami 
związanymi z Janem Pawłem II:

 
W 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. 

Wówczas cała Polska się cieszyła. W 1979 r. Jan Paweł II 
odbył pierwszą pielgrzymkę do Polski. Ja jako jedenastoletnia 
dziewczynka uczestniczyłam we mszy św. z Ojcem Świętym w 
Nowym Targu. Byłam z moim tatą. Stałam w takim miejscu, że 
papieża widziałam bardzo dobrze. Niewiele wtedy rozumiałam z 
homilii, którą wygłaszał Jan Paweł II, ale wspomnienia pozostały 
do dzisiaj. W 2002 r. papież odwiedził nasz kraj ósmy raz. Była 
to jego ostatnia pielgrzymka do Polski. Wtedy poszłam pieszo 
na spotkanie z nim do Starego Sącza. Nie wiedzieliśmy, czy 
papież przyjedzie, bo był wtedy chory. Nie da się opisać tego, co 
przeżyliśmy, gdy Ojciec Święty się pojawił. Msza Święta z Janem 
Pawłem II to coś tak pięknego, co pozostaje na zawsze w pamięci. 
Homilię czytał wtedy kardynał Macharski. Papież nie zapomniał 
o anegdotach, żartach. Bardzo się cieszę, że mogłam witać Ojca 
Świętego na pierwszej i żegnać na ostatniej pielgrzymce do Polski.

Z RELIGIĄ NA TY

QuIZ pApIESKI
1. Karol Wojtyła urodził się:
a) w Krakowie
b) w Wadowicach
c) w Zakopanem

2. Data urodzenia Karola Wojtyły to:
a) 15 maja 1920 r.
b) 18 maja 1920 r.
c) 20 marca 1920 r.

3. Na Karola Wojtyłę, kiedy był małym chłopcem, wołano:
a) Bolek
b) Lolek
c) Edmund

4. Pasją Karola Wojtyły było:
a) wędrówki górskie
b) kolarstwo
c) żeglarstwo

5. Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie:
a) 26 maja 1945 r.
b) 20 maja 1940 r.
c) 1 listopada 1946 r.

6. Arcybiskup Karol Wojtyła nominację na kardynała otrzymał:
a) w 1965 r.
b) w 1968 r.
c) w 1972 r.

7. Kardynał Karol Wojtyła został wybrany na następcę św. 
Piotra:
a) 26 maja 1978 r.
b) 16 października 1978 r.
c) 16 października 1979 r.

8. Pierwszą podróż apostolską Jan Paweł II odbył do:
a) Polski
b) Dominikany i Meksyku
c) Turcji

9. Zamach na Papieża miał miejsce:
a) w 1979 r.

b) w 1981 r.
c) w 1983 r.

10. W którym roku Jan Paweł II odwiedził Irlandię?
a) w 2000
b) w 1979
c) w 1989

11. Ojciec Święty dziękował za ocalenie z zamachu:
a) Matce Bożej Licheńskiej
b) Matce Bożej Fatimskiej
c) Matce Bożej Częstochowskiej

12. W 1979 r. na Placu Zwycięstwa w Warszawie Papież 
wypowiedział słowa: “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
Ziemi...
a) Nowej Ziemi”
b) Naszej Ziemi”
c) Tej Ziemi”

13. Czy Ojciec Święty napisał list do dzieci?
a) nie, nie napisał takiego listu
b) tak, napisał prywatny list, którego nikomu nie pokazał
c) tak, napisał jest to oficjalny dokument Kościoła

14. Podczas wizyty w Indiach w 1993 roku Jan Paweł II w 
Kalkucie spotkał się z zakonnicą, która całe życie poświęciła 
pracy z najuboższą i najbardziej pogardzaną ludnością w 
Indiach i na całym świecie. O kogo chodzi?
a) Matka Teresa od Dzieciątka Jezus
b) Matka Teresa z Kalkuty 
c) Siostra Urszula Ledóchowska

15. Wskaż datę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.
a) 2 marca 2005 r. o godz. 22: 00
b) 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21:37
c) 8 kwietnia 2005 r. o godz. 18:22

16. Ojciec Święty odszedł do wieczności w wigilię 
ustanowionego przez siebie święta kościelnego. O jakie święto 
chodzi?
a) Święta Wielkanocne
b) Boże Narodzenie
c) Święto Miłosierdzia Bożego
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ZAKĄTKI W POLSCE BLISKIE MOJEMU SERCU

 COŚ NA ZĄBKI DWA, JEŚLI KTOŚ JE MA
pAKuSIAKI W KuLInARnYm ZAWIRoWAnIu!
W ramach szkolnego projektu “ŻYJ ZDROWO” postanowiliśmy 
naszą klasę zamienić w kuchenny zakątek i zrobić sałatkę 
jarzynową. Dzieci wzorowo przygotowały się do zadania, 
przynosząc wszystkie niezbędne produkty. Praca kuchenna 
okazała się wyśmienitą zabawą, bowiem w ruch poszły noże, 
deseczki, miseczki, marchewki, ziemniaki, jabłka, groszek i 
kukurydza. Jednak największym powodzeniem cieszyły się 
jajka. Każdy chciał stłuc skorupkę, obrać i pokroić. Dzieci kroiły 
w ogromnym skupieniu, kształty były mozaikowe od kosteczek, 
po paseczki. Było tylko słychać “ciach, ciach” i ubolewanie na 
twardymi jabłkami, bo były najtrudniejsze do pokrojenia. Ale gdy 
wszystkie kolorowe jarzyny trafiły do miski, dzieci były ogromnie 
zadowolone ze swojej niecodziennej pracy. Każdy chciał choć raz 
zamieszać sałatkę, aby przypieczętować wykonanie kuchennego 
zadania. A potem została tylko degustacja.

Oto “Pakusiakowy” przepis:
Składniki:
• gotowane warzywa: 

ziemniaki-8, marchew-6, 
pietruszka (korzeń)-2, seler 
(nieduży kawałek)

• jajka na twardo-6
• ogórki kiszone-6
• jabłka-2
• 1 puszka groszku 

konserwowego
• 1 puszka kukurydzy 

konserwowej

• 1 słoik 320 gram majonezu
• sól i pieprz do smaku
• łyżka musztardy “Stołowej” do smaku.
Etapy przygotowania:
Umyć i ugotować, tak by się nie rozgotowały w łupinach, 
następujące warzywa: ziemniaki, marchew, pietruszkę, seler 
oraz jajka na twardo. Potem powyższe składniki, gdy przestygną, 
obrać i  pokroić na drobną kostkę. Oprócz tego pokroić także 
odsączone ogórki i jabłka. Wszystko dać do dużej miski. 
Dodać do tego 1 puszkę groszku zielonego konserwowego-
odsączonego, 1 puszkę kukurydzy konserwowanej-odsączonej i 
1 słoik (320 gram) majonezu. Dokładnie wymieszać, przyprawić 
solą, pieprzem i dać musztardę “Stołową”. Sałatkę wyłożyć do 
dekoracyjnej miski i ozdobić, np. pietruszką, koprem, papryką 
różnokolorową, groszkiem, kukurydzą, jajkiem, marchwią. 
Odstawić sałatkę do lodówki, by wszystkie składniki się ze sobą 
“przegryzły”. Taka sałatka jarzynowa na pewno zyska uznanie.
Smacznego!

ZAmoŚć 
Mam na imię Marika 
Sadowska, chodzę do 
klasy 5a. Moja rodzina 
pochodzi z Zamościa. 
Chciałabym opowiedzieć 
Wam o moim mieście. 
Założył je w 1580 r. Jan 
Zamoyski- kanclerz i 
hetman wielki koronny, 
wybitny mąż stanu, 
polityk, protektor 
uczonych i artystów. Na 
jego polecenie włoski 
architekt Bernardo 
Morando zaprojektował 
i wybudował to miasto. Zamość położony jest w południowej 
części województwa lubelskiego. Jako jedno z dwóch miast 
w Polsce nie został zajęty podczas potopu szwedzkiego. W 
1992 roku zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ważnym miejscem w 
Zamościu jest Rotunda Zamojska, która powstała w latach 
1825 - 31. Pełniła wówczas ważną funkcję jako stanowisko 
obronne. Ma formę grubego pierścienia przykrytego warstwą 
ziemi, otwartego od strony Starego Miasta, z wysokimi, 
ceglano-kamiennymi ścianami, z oknami o funkcji strzelnicy od 
zewnątrz oraz wejściami do poszczególnych cel od dziedzińca. 
Podczas II wojny światowej Niemcy stworzyli tu początkowo 
przejściowy obóz dla ludności aresztowanej. Później, w roku 

1942, obiekt ten stanowił także miejsce licznych, masowych 
egzekucji. Szacuje się, że pozbawiono tu życia ok. 8 tysięcy 
ludzi. Po zakończeniu działań wojennych i wyzwoleniu miasta 
spod okupacji niemieckiej w 1944 r., utworzono tu cmentarz z 
grobami ofiar Rotundy. W roku 1947 r. utworzono tu Muzeum 
Martyrologii Zamojszczyzny - Rotunda.

Inne miejsca warte obejrzenia to: Zamojska Starówka, 
Kolegiata- Katedra, Arsenał, Ogród Zoologiczny, Biblioteka 
Miejska (dawna Synagoga), Bramy Miejskie w Murach 
Obronnych. Gorąco zapraszam wszystkich do odwiedzenia 
mojego miasta.

Marika Sadowska kl. 5a
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    ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI

Oto rozwiązania łamigłówek zamieszczonych w trzecim 
numerze “Prasówki”: krzyżówka “ortograficzna”- WRZESIEŃ, 
krzyżówka “egzotyczna”- AFRYKA.  

Uczniom, którym udało się rozwiązać wszystkie łamigłówki, 
gratulujemy!!! A wśród osób, które dostarczyły nam poprawne 
odpowiedzi, wylosowaliśmy dwie, które otrzymają nagrody.  

Są to: Wiktoria Ferdzyn z kl. 5a i Michał Kuberski z kl. 2a. 
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.

1. Syn Zeusa, opiekun poezji i muzyki
2. Grecki bóg słońca
3. Grecka bogini ogniska domowego
4. Grecka bogini pól i urodzaju, opiekunka roślinności i rolnictwa
5. Grecki bóg mórz

michał dyjak i Karol piela, klasa 5a

1. Miejsce zamieszkania papieża
2. Pozycja na której grał Lolek w piłkę nożną
3. Papieski miesiąc
4. Nazwisko rodowe matki Jana Pawła II
5. Imię brata papieża
6. Papieski kolor
7. Drugie imię Wojtyły
8. Rodzinne miasto papieża
9. Dziadek Karolka był…
10. Miesiąc urodzenia papieża Polaka
11. Ukochane góry Jana Pawła II

KRZYżóWKA “mItoLoGICZnA”

KRZYżóWKA “pApIESKA”

1.
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2.

2.

3.

3.
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