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Drodzy Czytelnicy “Prasówki”!
Witamy Was w Nowym Roku - 2015. Życzymy, aby był on czasem rozwijania swoich 
zainteresowań, odkrywania piękna w otaczającym świecie, realizowania zamierzonych 
planów, a przede wszystkim - by przyniósł Wam radość i uśmiech każdego dnia, dobre 
myśli i ciekawe pomysły. Mamy nadzieję, że lektura noworocznej “Prasówki” wprowadzi 
Was w świetny nastrój i pozwoli dobrze rozpocząć ten Nowy Rok. 

Redakcja “Prasówki”
Świąteczne wiersze naszych uczniów
Wszędzie śniegu pełno
I jeszcze więcej leci.
Gwiazd na niebie mnóstwo
I każda z nich się świeci.
Leci Mikołaj
I może go zawołaj
A prezent dostaniesz i z nami zostaniesz!

Filip Laskowski kl. 5
Świeci pięknie pierwsza gwiazda.
Niech radość wypełni nasze serca
I niech śnieg spadnie, a my
Energicznie bawić się będziemy bez
Gniewu, bo dziś święta Bożego Narodzenia.

Wiktoria Janerko kl. 5
Świąteczny czas już nadszedł
Niech prezentów znajdzie się góra
I wieczerza będzie długa
Ekstra super prezenty i dzieci się cieszą
Gdy w tym czasie gwiazdy na niebie świecą.

Klaudia Wiercigroch kl. 5 

Gałązki drzewka pięknie pachną
Wokół nas światełka błyszczą
I kolędnicy śpiewają
Aniołki nad nami czuwają
Zrobimy pysznego karpia
Drzwi dla wszystkich są otwarte
Kupujemy prezenty dla rodziny
A gwiazdka niech dalej świeci.

Emilia Przebinda kl. 5
Przychodzi do nas rodzina.
Radujemy się w ten świąteczny dzień.
Elfy pakują prezenty dla dzieci.
Złota gwiazdka na czubku choinki.
Energia i radość wypełnia nasz dom.
Noc pełna gwiazd na niebie.
Tuż- tuż Nowy Rok.

Natalia Pobiegło kl. 6

Kolędy głos
A święta tuż- tuż
Radość wszędzie wokół
Prezentów magię czuć.

Adam Kumorek kl. 6
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   Z ŻYCIA SZKOŁY 

Święto NiepodległoŚci 

Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie,
Wszystkie me siły jej składam w ofierze
Na całe życie, które wziąłem z Ciebie,
Cały do Ciebie, Ojczyzno, należę.
Jan Lechoń „Hymn Polaków na obczyźnie”

 
15 listopada 2014 roku odbyła się w naszej szkole 
akademia z okazji Święta Niepodległości. W 
przygotowanie tej uroczystości zaangażowani byli 
wszyscy uczniowie. Klasy czwarte pod kierunkiem 
p. Moniki Padiasek i p. Ilony Mokrzyckiej-Holizny przygotowali 
piękną lekcję historii przypominającą wydarzenia od 
pierwszego rozbioru Polski po pamiętne dni listopadowe z roku 
1918, które przyniosły Polsce upragnioną niepodległość. Dzieci, 
recytując wiersze, przedstawiły tragiczne losy naszej Ojczyzny 
i trudną drogę do wolności, a także oddały hołd tym, którzy 
poświęcili dla Niej to, co najcenniejsze– własne życie. Całości 
dopełniły patriotyczne pieśni, które wprowadziły nastrój powagi i 
skłoniły do zadumy.  

Uczniowie klas IIIa i IIIb zaśpiewali radosną piosenkę 
pt. “Jesteśmy Polką i Polakiem”, która zabrała wszystkich 
w cudowną podróż po Polsce. Oprócz piosenki dzieci wraz 
ze swoimi wychowawczyniami- p. Anną Karman i p. Julitą 
Chudy przygotowały bardzo ciekawe plakaty przedstawiające 
najważniejsze polskie miasta - Zakopane, Kraków, Warszawę, 
Toruń, Gdańsk, Łódź, Poznań, Wrocław, Gdynię i Olsztyn. 
Można było je podziwiać podczas akademii.

Pakusiaki zachwyciły wszystkich pięknymi narodowymi 
strojami. Uczniowie klas młodszych wraz z wychowawczyniami 

wykonali herby głównych miast Polski. Stanowiły one barwną 
część dekoracji, o którą tradycyjnie zadbała p. Joanna 
Gryniewicz. Dla klas starszych zorganizowany został konkurs 
na najciekawszy i najładniejszy plakat przedstawiający 
sylwetkę sławnego Polaka. Uczniowie przygotowywali w 
domu prace prezentujące wybitnych polskich poetów, pisarzy, 
malarzy, kompozytorów, sportowców, uczonych, świętych, 
królów i przywódców. Na akademii ogłoszone zostały wyniki. 
Pierwsze miejsce zdobyła Martyna Sawicka z klasy IVb za 
zaprezentowanie sylwetki Karola Szymanowskiego- wybitnego 
polskiego kompozytora. Drugie miejsce zdobyli bracia: Patryk 
Hawryluk z kl. IVb za postać malarza Juliusza Kossaka  i 
Jakub Hawryluk z kl. V za postać kompozytora Ignacego Jana 
Paderewskiego. Trzecie miejsce zajęła Julianna Stojek z klasy 
VI za przedstawienie postaci bł. Jerzego Popiełuszki.

Cieszymy się, że w tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości zaangażowani byli wszyscy uczniowie naszej 
szkoły. Każdy dał cząstkę siebie, aby uświetnić i uczcić to 
święto. Mamy nadzieję, że była to lekcja historii i patriotyzmu, 
której nasi młodzi Polacy nie zapomną.



   Z ŻYCIA SZKOŁY Z ŻYCIA SZKOŁY 

Andrzejki
Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze...- tak 
powiada polskie przysłowie odnoszące się do popularnego 
zwyczaju zwanego andrzejkami. Dawniej wierzono, że dzięki 
wróżbom odprawianym w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię 
świętego Andrzeja, można zobaczyć swoją przyszłość. Na 
świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja-mówi inne znane 
przysłowie. Kiedyś wróżby andrzejkowe miały bowiem 
charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla 
niezamężnych dziewcząt. Święty Andrzej miał im wskazać, 
kiedy i za kogo wyjdą za mąż. Obecnie zabawa andrzejkowa 
przeznaczona jest dla wszystkich, niezależnie od wieku i płci. 

W szkole PAK dbamy o polską tradycję i dlatego nie 
mogło zabraknąć andrzejkowej zabawy. 29 listopada 2014r. 
każde dziecko mogło dowiedzieć się, co to są andrzejki i jak 
ten zwyczaj obchodzony jest w Polsce. Wychowawczynie 
poszczególnych klas zatroszczyły się o to, by ich uczniowie 
mogli poczuć magię i niezwykłość tego dnia. Był odpowiedni 
nastrój- półmrok, świece, muzyka oraz tradycyjne wróżby, 
np. układanie butów, lanie wosku przez dziurkę od klucza, 
losowanie imion przyszłych partnerów i małżonków. Były 
słodkie przekąski oraz ciekawe zabawy ruchowe i taneczne- 
wszystko po to, by jak najprzyjemniej spędzić ten niezwykły 
czas. 

Czy andrzejkowe wróżby się spełnią? Przyszłość pokaże. 
Pewne jest to, że przyniosły one wszystkim wiele radości i były 
okazją do wspaniałej zabawy.  

Mikołajki
W sobotę 6 grudnia - zgodnie z polską tradycją- naszą szkołę 
odwiedził święty Mikołaj. Nie da się opisać radości, jaką sprawił 
naszym uczniom. Piskom i krzykom nie było końca. I młodsi, i ci 
nieco starsi byli bardzo przejęci wizytą tego niezwykłego gościa. 
Oczywiście św. Mikołaj nie przyszedł z pustymi rękami- każdy 
uczeń otrzymał od niego czekoladowy upominek. Dziękujemy 
św. Mikołajowi za tę niecodzienną wizytę, bo dzięki temu 
wszyscy mieli okazję przez chwilę z nim porozmawiać i zadać 
mu dręczące pytania, np. czy na pewno jest prawdziwy? Nasz 
gość świetnie poradził sobie z tymi niełatwymi czasem pytaniami, 
a  uczniowie z pewnością na długo zapamiętają ten dzień. 

Jasełka
W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia uczniowie 
naszej szkoły wraz z katechetką p. Beatą przygotowali jasełka. 
13 grudnia 2014 r. odbyło się to niezwykłe przedstawienie. 
Nie zabrakło licznie zgromadzonych rodziców, którzy 
podziwiali i oklaskiwali naszych młodych aktorów. Ponad 40 
uczniów wcieliło się w postacie sprzed 2000 lat i z wielkim 
zaangażowaniem odegrało swoje role, aby przybliżyć nam 
piękne tradycje związane z Bożym Narodzeniem. Rolę Heroda 
odegrał rodzic- p. Kulig, który w ostatniej chwili zastąpił Michała, 
który się rozchorował. Dziękujemy mu bardzo za pomoc. 

Cały klimat jasełek wzbogacił chór aniołów (liczący 50 
uczniów), który przepięknie śpiewał kolędy. Pani Ilona grała na 
pianinie, pan Marcin na gitarze, były też przeróżne instrumenty 
i mali skrzypkowie: Jagoda, Julka, Ania i Mateusz. Piękna 
dekoracja- przygotowana przez naszą wspaniałą plastyczkę 
p. Asię, której pomagali rodzice: p. J. Skupińska, K. Jasińska, 
J. Ryan-  przeniosła nas do prawdziwego Betlejem, do pałacu 
Heroda i do pasterzy, którzy wiernie strzegli swoich owieczek. 

Oczywiście nie zabrakło najmłodszych uczniów naszej 
szkoły. P. Iza i p. Monika przygotowały występ przedszkolaków, 
a przepiękne stroje specjalnie dla nich uszyła p. Beata- dyrektor 
szkoły PAK. Małe “Gwiazdeczki“ pięknie zatańczyły w rytm 
kolędy Arki Noego “Świeć Gwiazdeczko”. Zawsze możemy 
na nie liczyć, a dumni rodzice wypatrują ich  na każdej 
uroczystości. Panie: Ewelina i Karolina z zerówki przygotowały 
ze swoimi uczniami taniec aniołków i diabełków. Mogliśmy 
podziwiać tych małych artystów tańczących w rytm piosenki 

“Jingle bells”.  
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszych 

jasełkach i zapraszamy za rok na kolejne wspólne kolędowanie. 
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listy do św. Mikołaja
czyli o jakich prezentach marzą uczniowie klas szóstych

Drogi św. Mikołaju!
Na początku chciałbym Cię serdecznie pozdrowić. Ja 
miewam się doskonale i jestem bardzo szczęśliwy, że 
nadchodzą Święta! Bardzo je lubię, gdyż cała rodzina zbiera 
się przy świątecznym stole. Wspólnie przygotowujemy wiele 
potraw, w całym domu pachnie choinka i panuje szczególna 
atmosfera. Po uroczystej kolacji otwieramy prezenty, które nam 
podarowałeś. Przygotowałem listę prezentów, które chciałbym 
dostać. Przede wszystkim marzę o koszulce Chelsea F.C. i 
butach piłkarskich. Chciałbym również dostać Fbox -1 i kilka 
gier. To trochę dużo, wiem, ale mam nadzieję, że uda Ci się 
spełnić moją prośbę. Już nie pozostaje nic oprócz pożegnania. 
Do zobaczenia zatem, Mikołaju. Napiszę do Ciebie list za rok. 

Kacper
PS Zostawiam Ci ciasteczka i mleko.

Drogi św. Mikołaju!
Już na początku mojego listu chcę Cię serdecznie pozdrowić. 
Mam nadzieję, że masz się dobrze i mimo natłoku zajęć nie 
zapomnisz o mnie w tym roku. Piszę do Ciebie, by Cię prosić o 
prezent, który bardzo by mnie uszczęśliwił. Chciałabym dostać 
ProMarkers. Są to takie flamastry, którymi można wykonywać 
niesamowite obrazki. Jak wiesz- rysowanie to moja pasja. 
Chciałabym również dostać iPad mini, bo ten, który mam, ciągle 
muszę dzielić z siostrą, a ona bardzo często zabiera go do 
szkoły. Jeśli nie będziesz mógł przynieść tych prezentów, bo 
wiem, że jesteś bardzo zajęty, nie martw się, nie będę się 
smucić. Wystarczą mi słodycze. Gdyby Ci się jednak udało 
spełnić jeszcze jedno moje marzenie, byłoby super. Chciałabym 
mianowicie, żeby moja Blanka miała znowu szczeniaki, najlepiej 
siedem małych czarnych grubasków. Kończę mój list i jeszcze 
raz serdecznie Cię pozdrawiam. Dziękuję za to, że jesteś i 
przynosisz dzieciom tyle radości. Chciałabym Cię zapewnić, że 
naprawdę w Ciebie wierzę. 

Julianna
PS Na stoliku zostawię Ci mleko i ciasteczka. 

Kochany św. Mikołaju!
Chcę Cię serdecznie pozdrowić i podziękować za zeszłoroczne 
prezenty. Bardzo mi się podobały i sprawiły mi wiele radości. 
Starałam się być grzeczna przez cały rok. Czasami tylko coś 
napsociłam lub byłam niegrzeczna. W tym roku tylko jedną 
rzecz chcę dostać pod choinkę i jak ją dostanę, to będę się 
bardzo z niej cieszyć. Chciałabym dostać Gift Card do Dundrum 
Shopping Centre. Chciałabym, żeby było na niej chociaż 
40 euro. Jak będzie więcej, to jeszcze bardziej się ucieszę. 
Chętnie użyję jej w moich ulubionych sklepach i kupię rzeczy, 
które mi się podobają. Niestety, muszę już kończyć swój krótki 
list. Mam nadzieję, że dostanę na Gwiazdkę to, co chcę. Nie 
mogę się już doczekać. Pozdrów wszystkie elfy i renifery!

Natalia
PS Na stoliku w salonie są przepyszne pierniczki i szklanka 
dobrego mleka.
 

Drogi Mikołaju!
Na wstępie tego listu chciałbym Cię serdecznie pozdrowić 
oraz podziękować za zeszłoroczny prezent, który bardzo mi 
się podobał. Wiem, że nie masz zbyt wiele czasu, żeby czytać 
wszystkie długie listy, ale chciałbym Cię poprosić, żebyś 
przeczytał mój list do końca. Pragnę Cię prosić o prezent, o 
którym marzyłem przez cały rok. Jest to laptop. Wiem o tym, że 
na niego zasłużyłem, choć zdarzały mi się wpadki, do których 
uczciwie się przyznaję. Jak sam dobrze wiesz, wszystko idzie z 
postępem, świat idzie do przodu, więc dlatego marzę o swoim 
prywatnym sprzęcie, pewnie jak każdy nastolatek w moim 
wieku. Nie chciałbym naciskać, ale naprawdę przydałby mi się, 
choćby nawet ze względu na to, że w przyszłym roku, gdy pójdę 
do Secondary School, mógłbym z niego korzystać. Mikołaju, 
nie będę Cię już zanudzać i myślę, że już wystarczy tego 
przekonywania. Czekam z niecierpliwością na spełnienie moich 
marzeń. Drogi Mikołaju, kończę ten list i życzę Ci bezpiecznej 
podróży. 

Kuba
PS Pozdrów ode mnie Panią Mikołajową i swoich pomocników. 

  CZY WIECIE, ŻE...

- Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 
roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. Różne były w 
przeszłości terminy obchodów świąt Bożego Narodzenia. 
Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. 
Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - dzień przesilenia 
zimowego. Chrześcijanie ze słońcem utożsamiali Chrystusa, 
nazywając go “Słońcem Sprawiedliwości”. Tajemnica Bożego 
Narodzenia polega na tym, że druga Osoba Boska stała się 
człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju 
ludzkiego za grzechy. 

- Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów 
germańskich przeszło 300 lat temu. W dniach przesilania zimy 
i nocy zawieszano u sufitu gałązki jemioły, jodły, świerka, sosny 
jako symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, 
światła nad ciemnością. Kościół chętnie przejął ten zwyczaj jako 

zapowiedź, znak i typ Jezusa Chrystusa. Na drzewku 
zawieszamy światła, bo tak często Jezus o sobie mówił, że jest 
światłością świata. 

- Nazwa “Wigilia” pochodzi z łaciny i oznacza czuwanie, 
bezsenność, straż, wartę. Przyjęta przez Kościół katolicki, 
określa zarówno dzień poprzedzający Boże Narodzenie (lub 
inne ważne święto), jak i uroczystą kolację spożywaną w tym 
właśnie dniu. Dzień 24 grudnia i związane z nim rytuały oraz 
obrzędy wigilijne włączono do liturgii Bożego Narodzenia w VI 
w. W Polsce zwyczaj świętowania Wigilii Bożego Narodzenia 
upowszechnił się w XVIII w.

Natalia Matyja kl. 5

Źródło: http://szkolakasia.republika.pl/

 ilustrację wykonała Emilia Przebinda z kl 5



 NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

Mariką SadowSką - uczennicą klasy szóstej 
Polskiej Akademii Wiedzy i harcerką 87 Polskiego Szczepu 
Harcerskiego w Dublinie

Harcerz - to brzmi dumnie
Słowo “harcerz” często pojawia się na lekcjach języka polskiego- 
zwłaszcza podczas omawiania zasad ortograficznych. Zostało 
ono zapożyczone z języka staroczeskiego i współcześnie 
oznacza członka organizacji młodzieżowej. Wcześniej, 
począwszy od XV wieku, wyrazem tym określano żołnierza 
lekkozbrojnego biorącego udział w utarczkach przed bitwą. 

Skąd wzięli się harcerze w Polsce? Aby to wyjaśnić, trzeba 
sięgnąć do roku 1909, kiedy na polskie tereny przeniknęły 
pierwsze wiadomości o rozwijającym się w Wielkiej 
Brytanii skautingu. Wieści te padły na podatny grunt, gdyż 
polska młodzież garnęła się do kół turystycznych, sportowych, 
gimnastycznych czy wojskowych głoszących hasło zbrojnej 
walki o niepodległość. Początki harcerstwa datować można 
na rok 1910, kiedy Andrzej Małkowski przetłumaczył na 
język polski podręcznik Roberta Baden-Powella „Scouting 
for boys”. W 1912 r. ukazała się książka E. Piaseckiego i M. 
Schreibera “Harce młodzieży polskiej”, w której po raz pierwszy 
w kontekście powstającej organizacji użyto wyrazów takich jak: 

„harcerz” (zastąpił określenie „skaut polski”), „zastęp”, „drużyna”, 
„hufiec”, „chorągiew”, „harce”.

Czym powinien wyróżniać się prawdziwy harcerz? Trzema 
podstawowymi zasadami harcerskiego wychowania są: 
służba, czyli czynna, pozytywna postawa wobec świata i 
drugiego człowieka, braterstwo, czyli przyjacielska i serdeczna 
postawa wobec innych oraz praca nad sobą, czyli nieustanne 
kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości.

Polscy harcerze aktywnie działają nie tylko w kraju, ale 
również poza jego granicami. Do harcerstwa funkcjonującego 
na terenie Dublina należy jedna z uczennic Polskiej Akademii 
Wiedzy, która zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/; http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/

Anna Ostapowicz: Jak zaczęła się Twoja przygoda z 
harcerstwem? 
Marika Sadowska: W każdą sobotę w polskiej szkole 
zostawałam na zajęciach dodatkowych. Pewnego dnia 
nie było zajęć plastycznych, więc musiałam iść na inne. 
Koleżanka wtedy namówiła mnie, żebym dołączyła do 
harcerstwa. Zgodziłam się i tak oto zaczęła się moja przygoda z 
harcerstwem.
A. O.: Jak długo należysz do harcerstwa?
M.S.: Należę do harcerstwa już ponad 5 lat. Zaczęłam, kiedy 
miałam 8 lat. Wtedy nie było jeszcze Harcerzy tylko Zuchy i 
Harcerze Starsi, więc zostałam Harcerzem, jak miałam 10 lat. 
Teraz są wszystkie grupy wiekowe, więc jest o wiele fajniej.
A. O.: A jakie są grupy wiekowe w harcerstwie?
M.S.: W harcerstwie jest sześć grup wiekowych: Zuchy  6-8 lat, 
Harcerze 9-11 lat, Harcerze Starsi 12-15 lat, Wędrownicy 15-17 
lat, Rovers 18-21 lat i Kadra (drużynowi) 18+. 
A. O.: Co trzeba zrobić, żeby zapisać się do harcerstwa?
M.S.: W każdy wtorek o godzinie 19.30 oraz w piątki o godzinie 
20.30 w harcówce przy Parnell Road odbywają się spotkania z 
rodzicami chcącymi zapisać dzieci do naszej drużyny.
A. O.: Jak często spotykacie się na zbiórkach? Jak wyglądają 
Wasze spotkania?
M.S.: Harcerze Starsi mają zbiórki we wtorki od 18.30 do 20.00. 
Czasem mamy zbiórki w parku lub gdzieś w terenie. Mamy 
też biwaki i wycieczki. Na zajęciach planujemy wyjazdy, obozy 

i zbiórki. Często gramy w gry, na przykład w klucze lub w 
podchody. Próbujemy też zdobywać wyższe poziomy i kolejne 
odznaki. Czasami spotykamy się całą grupą z okazji ważnych 
wydarzeń, takich jak np. Święto Niepodległości.
A. O.: Jak liczna jest grupa harcerzy, do której Ty należysz? 
M.S.: W Harcerzach Starszych jest około piętnastu harcerzy.
Jest więcej chłopców niż dziewczyn, ale i tak jest fajnie. Są 
jeszcze drużynowi, dwie Druhny i dwóch Druhów.
A. O.: Czy wyjeżdżacie na jakieś wycieczki, obozy? Gdzie 
ostatnio byliście?
M.S.: Wyjeżdżamy czasem na obozy, ale częściej na wycieczki. 
Ostatnio byliśmy na łyżwach z innymi grupami Harcerzy 
Starszych. Mamy również obóz letni, który odbywa się co roku 
i trwa dwa tygodnie. Rok temu odbył się na Przerwankach, w 
tym roku również ma się tam odbyć. Osobiście nie byłam na 
żadnym obozie letnim, gdyż jeżdżę wtedy do mojej rodziny do 
Polski. Na obozach, na których byłam, w dzień mamy różne 
zabawy, a wieczorem rozpalamy ognisko. Śpiewamy piosenki, 
gdy druh gra na gitarze, czasem jemy kiełbaski lub pianki z 
ogniska. Potem musimy iść się przebrać i przygotować do 
spania. Prawie zawsze na obozach mamy pasowanie, więc 
Druhowie wszystkich budzą i każą wyjść na dwór. Osoby, które 
dopiero dołączyły, dostają chustę i muszą złożyć przysięgę 
harcerską. Po tym wszyscy idą spać. Na obozach mamy też 
dyżury w gotowaniu. 
A. O.: Jaką miałaś najciekawszą przygodę w harcerstwie?
M.S.: To była moja pierwsza wycieczka do Larch Hill. Tam 
odbyło się chustowanie. Dostałam swoją chustę i zostałam 
prawdziwym harcerzem. Poznałam tam wielu moich 
przyjaciół, z którymi nadal się przyjaźnię, na przykład moją 
najlepszą przyjaciółkę Olgę. Pamiętam też, że wtedy pierwszy 
raz strzelałam z wielkiej procy. Zjeżdżałam z górki na 
automatycznych sankach. Było bardzo fajnie.
A. O.: Czego można nauczyć się w harcerstwie?
M.S.: Ja osobiście nauczyłam się wielu rzeczy. Nauczyłam 
się na przykład, jak wiązać różne węzły, szyć, gotować, 
żeglować. Ostatnio uczyliśmy się Kodu Morse’a. Najwięcej 
nauczyłam się na obozach, kiedy sami musieliśmy zrobić 
sobie posiłki.  Musieliśmy prać własne ubrania, żeby mieć w 
czym chodzić. Sprzątaliśmy po posiłkach i na koniec obozu. 
Nauczyłam się, jak rozłożyć namiot, co okazało się bardzo 
łatwe, ale to też osiągnięcie. Zdobywam też odznaki za różne 
czynności. Mam sporo odznak na pierwszym poziomie, ale 
mam też parę na drugim.
A. O.: Dlaczego warto być harcerzem?
M.S.: Moim zdaniem warto być harcerzem, ponieważ to 
przygoda na całe życie. Można poznać prawdziwych przyjaciół, 
z każdym można porozmawiać, bo wszyscy są życzliwi i otwarci, 
można się wiele nauczyć, a najważniejsze jest to, że jest 
bardzo zabawnie. Najciekawsze są obozy i wycieczki, bo jak 
się jedzie autobusem lub pociągiem, to można się wygłupiać, 
rozmawiać i śpiewać harcerskie piosenki. Fajne jest jeszcze 
wybieranie sobie łóżek, namiotów i współlokatorów. Ogniska też 
są zabawne, szczególnie jak Druhowie  śpiewają.
A.O. Bardzo dziękuję Ci za wywiad i życzę wielu sukcesów w 
szkole i w harcerstwie.

Wywiad przeprowadziła 
Anna Ostapowicz- 
nauczycielka języka 
polskiego i wychowawczyni 
klasy szóstej.

  CZY WIECIE, ŻE...

Źródło: https://pl-pl.facebook.com/87thDublinPolishGroup
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Z RELIGIĄ NA TY

Święty Szczepan
Święty Szczepan – pełen wiary 
(…) postać na nasze czasy,
ponieważ czasy nasze 
domagają się od nas, 
wyznawców Chrystusa,wiary 
świadomej, wiary żywej poprzez 
uczynki – wiary odważnej.
Karol Wojtyła, 26 grudnia 1976 r.

Szczepan z pochodzenia, jak wszyscy pierwsi chrześcijanie, 
był Żydem. Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich podaje, 
że był jednym z siedmiu diakonów młodego Kościoła, 
wybranym do sprawowania opieki nad wdowami i ubogimi 
(Dz 6, 1–6). Szczepan jednak nie ograniczył się do tej 
posługi, lecz także gorliwie głosił Słowo Boże. Zginął 
ok. 36 roku ukamienowany przez miejscową społeczność 
żydowską w Jerozolimie. 

“Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie 
złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak 
kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij 
ducha mego!» A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: 
«Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» Po tych słowach skonał.” 
(Dz 7, 58-60)
W ten sposób św. Szczepan został pierwszym męczennikiem 
chrześcijańskim i dlatego nazywany jest Protomartyrem 
(Pierwszym Męczennikiem). Jego święto obchodzimy 26 
grudnia.

Święto trzech króli
6 stycznia Kościół 
obchodzi Uroczystość 
Objawienia Pańskiego, w 
tradycji znaną jako Święto 
Trzech Króli. 
Na Wschodzie pierwsze jej 
ślady spotykamy już w III w. 
Na Zachodzie uroczystość 
Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. W Piśmie 
Świętym o przybyciu Mędrców ze Wschodu do nowo 
narodzonego Dzieciątka mówi jedynie św. Mateusz (Mt 2,1-
12). Ewangelista nie podał jednak liczby i imion mędrców, 
którzy przybyli oddać pokłon Chrystusowi. Dopiero w VIII 
wieku pojawiają się imiona: Kacpra, Melchiora i Baltazara. 
Według tradycji złożyli oni Jezusowi swoje dary:  kadzidło 
(symbol godności kapłańskiej), złoto (symbol godności 
królewskiej) i mirrę (symbol wypełnienia proroctw mesjańskich 
oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela). Jednocześnie był to 
wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), 
prawdziwego Boga (kadzidło) oraz króla (złoto). W tradycji 
polskiej zachował się do dziś zwyczaj znaczenia święconą 
kredą drzwi domów. Zwykle zapisuje się na drzwiach inicjały 
Trzech Mędrców:  K+M+B (Kacper, Melchior, Baltazar). W 
średniowieczu odczytywano to inaczej: C+M+B: Christus 
mansionem benedicat, tzn. Niech Chrystus mieszkanie 
błogosławi. Nie ma zbyt wielu źródłowych dokumentów na 
temat Trzech Króli. W sztuce Kacper przedstawiany jest 
najczęściej, jako ofiarujący mirrę Afrykańczyk, Melchior - jako 
dający złoto Europejczyk i Baltazar - jako król azjatycki 
przynoszący do żłóbka kadzidło.

   ZAKĄTKI W POLSCE BLISKIE MOJEMU SERCU

piła
Moja rodzina pochodzi z Piły. Jest to miasto i gmina w północno-
zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim.  Piła 
położona jest na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza 
Krajeńskiego nad rzeką Gwdą. Słynie z tego, że urodził się 
tu Stanisław Staszic- polski działacz oświeceniowy, pisarz 
polityczny, publicysta, filozof, tłumacz i przyrodnik. 

Co roku jeżdżę do Piły na wakacje. Często odwiedzam takie 
miejsca: Aqua Park, Galerię Kasztanową i Park Miejski im. 
Stanisława Staszica, Muzeum Stanisława Staszica, Park na 
Wyspie między odnogami Gwdy i jezioro Płocie (bardziej znana 
nazwa to Płotki) o powierzchni 44,1 ha i głębokości 23,9 m, 
nad którym znajduje się duży ośrodek wypoczynkowy. Jedną z 
nowszych atrakcji jest to, że można przepłynąć Gwdę łódką wokół 
Parku na Wyspie.

Julia Bęben kl. 5

Źródło: wikipedia.pl

źródło:www.brewiarz.pl
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lUkrowaNe cHoiNki
Święta, święta i... po świętach. Może jeszcze pachnie choinka. 
Może nadal mrugają światełka i bańki, ale to już nie TO. Umilkły 
odgłosy krzątaniny w kuchni, ulotniły się przedświąteczne 
zapachy... Dla tych, którzy pragną choćby przez chwilę 
pozostać jeszcze w świątecznych klimatach, mamy propozycję. 
Spójrzcie na to, co wyczarowały przedszkolaki. Dwie ręce, 
mikser i już gotowe! Ośnieżone piernikowe choinki każdemu 
przypomną prawdziwe polskie święta. Najważniejszy jest 
dobrze zrobiony lukier, bo przepis na pierniczki każda 
gospodyni ma własny, niezawodny.

A oto „lukrowy” przepis:
1 białko
1 szklanka cukru pudru (może być więcej)
Utrzeć białka i dosypać cukier puder. Lukier musi być gęsty (nie 
może spływać), by choinkowe konstrukcje utrzymały fason.

PORADY LOGOPEDY

Jak stymulować mowę dziecka? – 
praktyczne rady dla rodziców

1. Wykonuj z dzieckiem ćwiczenia oddechowe utrwalające 
prawidłowy sposób oddychania. Pamiętaj, żeby 
pomieszczenie było przewietrzone. Wybierz jedno lub dwa 
ćwiczenia i wykonaj je jeden raz. Ćwiczeń oddechowych nie 
może być zbyt wiele, aby u dziecka nie doszło do zawrotów głowy.
2. Wykonuj z dzieckiem ćwiczenia usprawniające pracę 
narządów artykulacyjnych oparte o zabawy fonacyjne i 
artykulacyjne. Przykłady:
Kotek pije mleczko (wysunięcie języka na brodę), oblizuje wąsy 
(ruch językiem wokół warg – najpierw do kącików ust, potem w 
kierunku nosa)
Wąż syczy - sssssss
Pszczoła bzyczy - bzz bzz
Liście szumią -  szszszsz…. (wargi ściągnięte w dzióbek)
Straż pożarna jedzie – eee ooo eee ooo (z przesadną 
artykulacją samogłosek – wargi rozciągają się, a następnie 
ściągają)
Parskanie jak konik, następnie kląskanie językiem
Cmokanie
Pociąg jedzie – fu fu fu 
3. Naśladujcie odgłosy otoczenia: szum wiatru, odkurzacza, 
odgłosy wydawane przez zwierzęta (np. be be, mu mu, pi 
pi), warkot silnika samochodu, alarm przejeżdżającej straży 
pożarnej, zasłyszaną melodię (można ją odtworzyć śpiewając la 
la la).  Wykorzystuj każdą okazję, żeby prowokować dziecko do 
mówienia. Wyrażenia dźwiękonaśladowcze są bardzo ważnym 
etapem w rozwoju mowy! W trakcie ich wypowiadania dziecko 
utrwala sobie głoski oraz uczy się łączyć sylaby, np. be be, pa pa.
4. Kiedy dziecko nazywa jakiś przedmiot „po swojemu” lub 
komunikuje się niewerbalnie (przy pomocy gestu) – nazwij 
głośno przedmiot lub czynność, o którą mu chodzi.
5. Funduj dziecku tzw. KĄPIEL SŁOWNĄ – mów do niego 
przy wykonywaniu każdej wspólnej czynności: spaceru, 
ubierania, jedzenia, oglądania obrazków, rysowania, 
zabawy. Nazywaj przedmioty, czynności i emocje. Staraj się 
mówić powoli, modulować głosem i używać prostych słów. 
Twoja wypowiedź musi być dla dziecka zrozumiała, a dzięki 
akcentowi i gestykulacji – barwna i interesująca.

6. Pokazuj dziecku różne przedmioty i nazywaj je. Powinny 
to być przedmioty codziennego użytku, z którymi dziecko 
często ma kontakt, np. zabawki, jedzenie, ubrania.
7. Oglądajcie wspólnie obrazki. Opowiadaj dziecku, co się na 
nich znajduje, wskazuj na różne przedmioty, opisuj je, nazywaj. 
Prowokuj także dziecko do mówienia poprzez proste pytania: 
Gdzie jest miś? Kto to? Jaki ma kolor? Jest smutny, czy 
wesoły? Mały czy duży? 
8. Zachęcaj dziecko do udziału w codziennych 
czynnościach. Opowiadaj o tym, co robicie. Ważne, żeby 
zdania nie były zbyt skomplikowane, a słownictwo bliskie 
dziecku.
Mama je jabłko. Jabłko jest czerwone i słodkie. Zobacz.
Teraz ubierzemy sweter. Sweter jest zielony i miękki. Ma guziki.
9. Nazywaj emocje: Podczas czytania, oglądania obrazków 
czy sytuacji z życia codziennego warto nazywać emocje, 
np. Mama jest wesoła. Śmieje się.
10. Czytaj dziecku. Warto poświęcić choćby 15-30 minut 
dziennie na przeczytanie dziecku bajeczki. To nie tylko rozwija 
wyobraźnię, lecz także poszerza zasób słownictwa, uczy 
koncentracji uwagi i daje dziecku poczucie bliskości.
11. Ucz dziecko piosenek, wierszyków i wyliczanek. 
Piosenki, wierszyki i wyliczanki rymują się, a dzięki swej 
melodyjności są łatwe do przyswojenia. Zacznij od krótkich, 
nawet dwuwersowych form, by z czasem przechodzić do dłuższych.
12. Kontroluj, czy dziecko rozumie Twoje polecenia. 
Polecenia powinny być proste i dotyczyć czynności lub 
przedmiotów, które są dziecku bliskie. Daj misia. (Kiedy o 
to prosimy, nie wskazujemy palcem na misia!) Pokaż oko. 
Przynieś buty. Połóż piłkę na krześle.
13. Nie wyręczaj dziecka w mówieniu. Nie przerywaj mu. 
Jeśli ma trudność z wypowiedzeniem wyrazu, pozwól mu 
spokojnie dokończyć, po czym powiedz ten wyraz jeszcze raz – 
poprawnie.
14. Ważne, aby dziecko miało kontakt z innymi dziećmi i 
dorosłymi – to wzmocni w nim potrzebę komunikowania się.
15. Nie wymagaj od dziecka, aby wymawiało głoski, na 
które fizjologicznie nie jest jeszcze gotowe.

Mgr Paulina Siejek
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  ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI

Oto rozwiązania łamigłówek zamieszczonych w pierwszym 
numerze “Prasówki”: krzyżówka- hasło JESIEŃ, zagadki 
logiczne - melonik i liczba 114.

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

to:  Zuzia Schutzmann kl. 3a i Patrick Miaskowski kl. 1a.
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. Na nim wieszamy skarpety świąteczne
2. Drzewko świąteczne
3. Tradycyjne ciasto świąteczne
4. Pieśń bożonarodzeniowa
5. Przedstawienie bożonarodzeniowe
6. Pływa w wannie
7. Miasto, w którym narodził się Pan Jezus
8. Wieszamy je na choince
9. Uroczysta kolacja świąteczna

Emilia Przebinda, kl. 5

krzyżówka “ŚwiąteczNa” 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Święta Bożego NarodzeNia Na weSoło
Na lekcji dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, 
policjantów itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem. 

- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko raz w roku.

Jaś pisze list do świętego Mikołaja:
- “Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii 
świątecznych”.

Pani pyta Jasia:
- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki 
elektrycznej?

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy tatuś jest w domu.

Są święta Bożego Narodzenia. Nagle Jaś przychodzi do mamy i mówi:
-Mamo, choinka się pali!
-Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci".
Po chwili Jaś znów przychodzi.

-Mamo, a teraz firanka się świeci!

W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja: “Mikołaju! Mam biednych 
rodziców. Proszę Cię, przynieś mi rower górski i klocki Lego.”
Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący przeczytała pocztówkę Jasia. 
Zrobiło jej się smutno i pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy postanowili 
zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na klocki Lego i wysłali mu je 
w paczce. Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list od Jasia: 

“Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie ukradli na poczcie.”

  ŚMIECH TO ZDROWIE

zagadki logiczne:
Który numer nie pasuje? 3412, 3618, 7856, 7652, 9436, 
9654

W nawiasie umieść słowo, które znaczy to samo, co dwie 
definicje po bokach: 
WESOŁA DZIEWCZYNKA [                   ] NIEWIELKI PTAK     

Adrian Szydło kl. 6

zagadka ze zdjęciem
W jakim mieście znajduje się 
ten pomnik Adama Mickiewicza, 
wybitnego polskiego poety? 
Pomnik powstał według 
projektu Teodora Rygiera, a jego 
uroczyste odsłonięcie nastąpiło16 
czerwca 1898 r., czyli w setnym roku 
urodzin Adama Mickiewicza.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/


