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Cześć!

Witamy Was i zapraszamy
do czytania nowego numeru
„Kumpla dla Polonii”. Cieszymy
się, że możemy zagościć
w Waszych domach i szkołach.
Że z nami będziecie się uczyć
języka polskiego i poznawać
Polskę. Zapraszamy Was też do
tworzenia „Kumpla dla Polonii”.
Opowiedzcie nam o sobie, swoich
pasjach, o swojej szkole, o tym,
co w Polsce kochacie. Szczegóły
znajdziecie na stronie obok.

W tym numerze nie zabraknie
ciekawostek o Polsce, o pięknych
miejscach i niezwykłych
zwierzętach. Opowiemy o ważnym
sierpniowym święcie narodowym.
Poznamy polskie powiedzonka,
przeczytamy legendę o złotej
kaczce, poćwiczymy ortografię
(na wesoło!). Będą też malowanki
i żarciki, które tak bardzo lubicie.
Zapraszam do czytania,
Agnieszka Wyganowska
redaktor naczelna
„Kumpel dla Polonii”
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Ilustracje: Beata Żaczek; Katerina Davidenko, trendywest, Magenta10/Shutterstock.com

ZAPRASZAMY WAS
DO TWORZENIA E-MAGAZYNU
„KUMPEL DLA POLONII”!
DZIECI I DOROSŁYCH,
Uwaga!
OCZYWIŚCIE!
Dzieci mogą pokazać się na łamach naszego e-magazynu – wystarczy
przysłać zdjęcia i opowiedzieć o sobie i swoich pasjach.
Szkoły zapraszamy również! Opowiedzcie nam, co ciekawego się
u was dzieje, jaka jest wasza szkoła.
Jeśli planujecie duże wydarzenie lub konkurs dla polonijnych dzieci
i młodzieży, przekażcie nam informacje – pomożemy dotrzeć do
szerszego grona odbiorców. Nasz e-mail: redakcja@kumpel.com.pl
Jeśli masz starsze rodzeństwo, powiedz mu o „Cogito dla
Polonii”. To pismo dla młodzieży polonijnej z całego świata.
Reportaże, ciekawe rozmowy, informacje o Polsce, a także
materiały edukacyjne, które pomogą przygotować się do szkoły
– wszystko znajdziecie w tym e-magazynie. Na łamach pisma
można też pokazać swoją twórczość albo opowiedzieć o sobie
i swojej szkole. Zapraszamy
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WIEM WIĘCEJ O POLSCE

Od morza aż po góry
POBRZEŻA to pas wzdłuż
wybrzeży Morza Bałtyckiego.
Cechy charakterystyczne:
nadmorskie krajobrazy, wydmy,
lasy, jeziora, parki narodowe.
Tu też znajduje się najniżej
położony punkt w Polsce – we wsi
Marzęcino. Ten punkt znajduje się
ponad 2 metry poniżej poziomu
morza.

NIZINY odznaczają się głównie
równinną rzeźbą terenu, czyli
taką prawie płaską. W dolinie
Biebrzy, na podmokłych łąkach
i torfowiskach, jest położony
Biebrzański Park Narodowy.

Biebrzański Park Narodowy – największy park
narodowy w Polsce.

ZEŻA
R
B
PO

POJEZIERZA

NIZINY
ŚRODKOWOPOLSKIE

SUD
ET Y

Jaskinia Niedźwiedzia

SUDETY są górami średnimi.
Występują tam pozostałości po
dawnych wulkanach i jaskinie.
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WYŻYNY
KOTLINY
PODK ARPACKIE

KARPATY

Jura Krakowsko-Częstochowska

PAS POJEZIERZY – występują tu
pagórki i jeziora polodowcowe.
Na Pojezierzu Mazurskim znajdują
się dwa największe jeziora
w Polsce: Śniardwy i Mamry.

WYŻYNY mają różnorodną
rzeźbę terenu. To głównie pagórki
i wzniesienia, ale i bardziej płaskie
tereny.

TATRY to część łańcucha górskiego
Karpat. W Tatrach znajduje się
najwyższy szczyt Polski: Rysy
(2499 m n.p.m.).

W pasie KOTLIN są doliny
i wzniesienia. Na tym obszarze
występują pokłady soli kamiennej,
wydobywanej niegdyś między
innymi w Kopalni Soli „Wieliczka”.
To zabytek wpisany na listę
UNESCO.

Fot. JDziedzic, agsaz, Piotr Krzeslak, Mariia Kamenska, Slawinka, Grzegorz Dlugosz, Albin Marciniak, Holthoff,
Foto-Migawki MD/Shutterstock.com
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POZNAJĘ POLSKĄ PRZYRODĘ

Ryjówka – najmniejszy ssak Polski
Często mylone
są z myszami.
Niesłusznie,
bo spokrewnione
są z kretami.

RYJÓWKA

Ma ryjek
jak kret.

MYSZ

KRET
6
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Ryjówki to pożyteczne zwierzęta.
Przez cały dzień zjadają larwy,
poczwarki, ślimaki i inne mało
popularne stworzenia.
W Polsce żyją dwa gatunki
ryjówek.

Te małe zwierzątka
są ciągle w ruchu. Pod
ziemią i na powierzchni
stale szukają pożywienia,
czyli przede wszystkim
owadów. W zimie
nie zapadają w sen.
Wygrzebują spod
śniegu nasiona i inne
jadalne części roślin.

Ryjówkę aksamitną przy
odrobinie szczęścia
i cierpliwości można
wypatrzyć w lesie czy
na łące. Z kolei ryjówka
malutka występuje często
na terenach podmokłych,
ale jest rzadsza.
RYJÓWKA
W CIĄGU DNIA
POTRAFI ZJEŚĆ
WIĘCEJ, NIŻ SAMA
WAŻY.

RYJÓWKA MALUTKA = NAJMNIEJSZY SSAK POLSKI
Waży od 3 do 7 gramów
(mniej więcej tyle
co łyżeczka cukru).

Fot. Rudmer Zwerver, Dawn photos, Melniklena, Fafarumba, tchara, CezaryKorkosz/Shutterstock.com
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W ŚWIECIE LEKTUR

Złota kaczka
D

Na podstawie legendy spisanej przez
Artura Oppmana opowiada Ola Pryczkowska.

awno temu w lochach zamczyska na ulicy
Ordynackiej w Warszawie mieszkała królewna.
Nie była to taka zwykła królewna, tylko zła pani
zaklęta w złotą kaczkę. Mówiono, że kto ją odnajdzie,
ten zdobędzie wielkie bogactwo.
Pewnego razu królewnę postanowił odszukać
szewczyk o imieniu Lutek. Chciał on odmienić swój
los, ponieważ bieda mu bardzo dokuczała – nie miał
ani co jeść, ani w co się ubrać. Lutek był bardzo
dzielny, nie bał się wcale zaklęć i czarów. Martwił się
tylko tym, że królewna pochodzi ze świata, w którym
króluje zło. Mimo to w noc świętojańską (bo tylko
wtedy można było odszukać złotą kaczkę) wybrał się
do starego zamczyska. Błądził w nim i błądził, aż
w końcu trafił do piwnicy. Zrobił krok, a tam – woda.
Okazało się, że w piwnicy jest jeziorko, po którym
pływa złota kaczka.
Nagle kaczka zmieniła się w cudną królewnę
i podeszła do chłopca. Lutek nie zląkł się jej wcale,
tylko trochę zdziwił się tym, co mu powiedziała.
A powiedziała, że chłopiec stanie się bogaty tylko
wtedy, gdy w ciągu jednego dnia wyda 100 dukatów,
ale tylko i wyłącznie na siebie. Chłopiec zgodził się
na tę próbę i wrócił do domu.
Następnego dnia od rana zaczął wydawać pieniądze.
Kupił sobie nowe ubranie, najadł się wreszcie do
syta, wyruszył na przejażdżkę i poszedł do teatru.
Wieczorem na rogu ulicy spotkał starego żołnierza,
który nie miał nogi. Żołnierz poprosił go o parę
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DUKAT – złota moneta
używana w dawnych
czasach.
LOCH – pomieszczenie
ukryte w podziemiach
budynku, służące za
więzienie.
WIARUS – stary,
zasłużony żołnierz.

groszy na coś do jedzenia. Lutek bez namysłu
dał mu pieniądze, wiedział przecież, co znaczy
być głodnym. W tej samej chwili zjawiła się
zaklęta królewna, która obwieściła Lutkowi, że
nigdy już nie będzie bogaty, po czym przepadła
bez wieści. Ale szewczyk wcale się nie przejął
królewną. W uszach dźwięczały mu bowiem
słowa starego wiarusa, że szczęśliwy jest ten,
kto zarobi pieniądze uczciwą pracą, a nie ten,
kto je w zły sposób zdobędzie. I tak też się
stało. Już od następnego dnia chłopcu zaczęło
się lepiej powodzić w pracy, wkrótce miał już
tyle pieniędzy, że nie musiał pracować dla kogoś
i mógł założyć rodzinę.

Rzeźba złotej kaczki w Warszawie
(Zakątek Złotej Kaczki)

Sprawdź, co zapamiętałeś z lektury!
1. W jakim mieście mieszkała złota kaczka?
a) W Krakowie.

b) We Wrocławiu.
c) W Warszawie.
2. Kiedy można było odnaleźć złotą kaczkę?

Pamiętasz „Legendę
o kwiecie paproci”?
Jej bohater również
nie mógł podzielić
się z nikim swoim
bogactwem.
I rzeczywiście nie
podzielił się, postąpił
odwrotnie niż dobry
Lutek. Wolał stracić
rodzinę niż pieniądze…

b) W Nowy Rok.
c) W pierwszy dzień zimy.
3. Kto był zaklęty w złotą kaczkę?
a) Dobra królewna.
b) Zła królewna.
c) Mama Lutka.
4. Kim był z zawodu Lutek?
a) Krawcem.

b) Szewcem.
c) Kucharzem.
DL A POLONII

Odpowiedzi: 1. C, 2. A, 3. B, 4. B

SKOJARZ!

a) W noc świętojańską.
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Zadanie 1.

Odgadnij hasła, a następnie wykreśl je z diagramu.
Pozostałe litery utworzą hasło.
W tym budynku mieszkała złota kaczka.
Poprosił Lutka o pieniądze na jedzenie.
Była zaklęta w złotą kaczkę.

D Z A M C Z Y S K O
Ż O Ł N I E R Z O B
R O K R Ó L E W N A
Hasło:
Zadanie 2.

Kaczka, pływając po jeziorku, zrobiła okręgi. Ile ich jest?

Zadanie 3.

Co okazało się cenniejsze od złota? Odpowiedz na pytanie.

10

DL A POLONII

Ilustracje: Marcin-linfernum, notkoo, Savgraf, KittyVector, curiosity, klyaksun, Capictures, Elena Emchuk, Silver Spiral Arts,
SylwiaMoz/Shutterstock.com

Zadanie 4.

Pomóż Lutkowi przejść labirynt i dotrzeć do złotej kaczki.

Zadanie 5.

A

B
M

C
N

D
O

E
P

F
R

G
S

H
T

I
U

J
W

K
X

L
Y

Odpowiedzi: 1. Hasło: dobro (zamczysko, żołnierz, królewna); 2. 9 okręgów;
3. Dobro, pomaganie innym; 5. Warszawa to stolica Polski.

Odczytaj zaszyfrowane hasło.

Ł
Z
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ENCYKLOPEDIA POLSKI

1 sierpnia
Narodowy Dzień Pamięci
Powstania Warszawskiego
To polskie święto państwowe.
Zostało ustanowione
w hołdzie bohaterom Powstania
Warszawskiego, którzy walczyli
o wyzwolenie stolicy podczas
II wojny światowej. Warszawa
była wtedy zajęta przez wojska
niemieckie.
Powstanie rozpoczęło się
1 sierpnia 1944 roku. Trwało
63 dni, aż do kapitulacji w dniu
3 października 1944 roku.
Niestety straty było ogromne,
wśród polskich żołnierzy, ale
i ludności cywilnej. Zniszczeniu
uległa też większa część zabudowy
Warszawy. Polacy walczyli
niezwykle bohatersko,
a w powstaniu brały udział
nawet dzieci i nastolatkowie.
Dla ich uczczenia powstał
Pomnik Małego Powstańca,
który znajduje się w Warszawie
przy Starym Mieście.
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1 sierpnia w Warszawie
obchodzony jest Dzień Pamięci
Warszawy. O godzinie 17.00
uruchamiane są syreny alarmowe,
ponieważ 1 sierpnia 1944 roku
o tej właśnie godzinie rozpoczęto
walki. W ten sposób oddajemy
hołd bohaterom, którzy zginęli
za naszą ojczyznę.

Muzeum Powstania Warszawskiego
W Warszawie można też
odwiedzić Muzeum Powstania
Warszawskiego. To niezwykłe
miejsce, gdzie wiele się dowiesz
i nauczysz. Czym jest wojna
i dlaczego Polacy walczyli
o swoją stolicę? Co to są symbole
narodowe, gdzie można je
spotkać? Poznasz odpowiedzi
na te wszystkie pytania.

Co to jest znak Polski Walczącej?
Litera P symbolizuje Polskę,
a ramiona literę W – walkę lub
„kotwicę”. W czasie II wojny
światowej Polacy nie poddawali się
i walczyli z Niemcami nawet
z ukrycia. Ten znak pojawiał się na
murach Warszawy, na pomnikach,
ogrodzeniach, a widzący go
warszawiacy dzięki niemu
wiedzieli, że Polska walczy.

Fot. tichr, r.nagy, trabantos, S.Tatiana, Mitzo/Shutterstock.com

To jest Pomnik Powstania
Warszawskiego na placu
Krasińskich w Warszawie.
Pomnik tworzą postacie
powstańców. Niektórzy wchodzą
do kanału (bo część powstańców
musiała ukrywać się w kanałach
pod ulicami Warszawy), a inni
wybiegają jakby spod walących się
ścian i cegieł spadających
w wyniku wielkiego wybuchu.
DL A POLONII
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Kiedy

PISZĘ PO POLSKU

piszemy ”U”?
1.

„U” litera wyrazy kończy lub otwiera.
domu
ZAWSZE
lasu
JESTEM
NA KOŃCU
chłopcu
WYRAZU!

HURRA,
NA POCZĄTKU
TEŻ MOGĘ BYĆ!

Ula
ufoludek
ulica
JESTEM
WYJĄTKIEM!
TO JA,
ÓSEMKA!

Zadanie dla ciebie
Uzupełnij wyrazy. Pokoloruj rysunki.
Dlaczego nie masz rower

14
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? 			

Pójdę do park

.

2.

e
j
u
l
a
m

W czasowniku cząstki
-uje się nie kreskuje.
rysuje

kupuje

wędruje
psuje

Zadanie dla ciebie
Uzupełnij wyrazy.
kolor

ję

wpis

ję

3.

„U” lubi też takie cząsteczki:

brzuszek,
kłębuszek

-uszek

-unia,

nia,
u
b
a
b dunio
dzia

-unek

rysunek,
podarunek

malutki,
cichutki

-unio

-utki

-un, -unk
a

opiekun, opiekunka

Zadanie dla ciebie
Uzupełnij wyrazy. Wskaż strzałkami na rysunku.

brz

szek

mal

Ilustracje: Regan Zr, Igor Masalitin, Tiwat K, stockakia, Visual Generation, moremari, Liusa, Kovalov Anatolii,
ArnyGFX, VikiVector, Yayayoyo, Nutkins.J, Eduard Radu, Nasetkina Yulia, Sasha Mosyagina, Kamieshkova,
Katerina Davidenko/Shutterstock.com

tki pal

szek
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MÓWIĘ PO POLSKU

NASZE CIAŁO
Serce, palec i brzuch
zostały bohaterami powiedzonek.

MIEĆ COŚ
W MAŁYM PALCU
Znasz się na piłce nożnej albo na kosmosie,
albo na tańcu czy muzyce jak mało kto.
Świetnie! Ktoś śmiało może powiedzieć,
że masz tę wiedzę w małym palcu.
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Ilustracje: Julia Burkacka-Mielcarz; ann131313.s,
N.Savranska/Shutterstock.com

MIEĆ SERCE W GARDLE
Jak się czymś denerwujesz, czegoś się
boisz, to serce wtedy bije tak mocno,
jakby chciało wyskoczyć przez gardło.
Aż ciężko coś powiedzieć, prawda?
Na szczęście nam to nie grozi – serce
zostanie na swoim miejscu. Ale kiedy się
czegoś boisz, możesz powiedzieć:
„Mam serce w gardle”.

LEŻEĆ DO GÓRY
BRZUCHEM
To powiedzonko chyba zna każdy
z nas, bo lubimy czasem nic nie
robić, leniuchować przez cały
dzień.

DL A POLONII
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POŚMIEJMY SIĘ

Znasz jakiś
fajny żart?

Poproś o pomoc starsze rodzeństwo, rodziców…
i przyślijcie żart e-mailem na adres redakcji:
redakcja@kumpel.com.pl (w temacie: ŻART).
Najśmieszniejsze żarty będziemy publikować
w kolejnych numerach „Kumpla dla Polonii”.
Na lekcji matematyki:
– Nie rozumiem, jak jeden człowiek
może zrobić tyle błędów?!
– dziwi się nauczyciel.
– Wcale nie jeden, pomagali mi
mama i tata – odpowiada uczeń.

Spotykają się dwa żółwie.
Jeden nie ma skorupy.
– Co ci się stało? – pyta kolega.
– Uciekłem z domu.

Koleżanka mówi
do koleżanki:
– A ja wczoraj byłam
u okulisty.
– I co ci powiedział?
– Żebym się alfabetu
nauczyła…

PRZED KLASÓWKĄ:
– I co? Powtarzałeś
coś? – pyta uczeń kolegę.
– A co?
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Jak się nazywa
lekarz, który
leczy pandy?
PAN DOKTOR.

– Tak...
– Będzie dobrze,
będzie dobrze!

Dlaczego ściany nie toczą
ze sobą wojny?
Bo między nimi jest pokój.

Fot. Angela Rohde, Reginast777, Romanova Ekaterina, Flaffy, Dora Zett, nubenamo,
KDdesignphoto, Dudarev Mikhail, Grigorita Ko, Sonsedska Yuliia/Shutterstock.com

Skończyłem
z praniem!
Od dzisiaj poświęcam
się muzyce.
Szop pracz
gitarzysta

Chyba wezmę
udział
w konkursie
piękności…

Myślałem,
że latanie
jest prostsze
.
Aaa, ratunk
u!

a w kropki
Czarna krow
trawę…
bordo, mełła
taką krowę?!
ś
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Hm, w
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To jakaś ściem
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PODRÓŻUJĘ PO POLSCE

Gdzie w Polsce
straszy?
Może chciałbyś odwiedzić jedno z tych miejsc.

1. NIEDZICA

Przed wiekami żyło tam
małżeństwo, Brunhilda i Bolesław.
Księżniczka nudziła się, ciągle
chciała rozrywek i kłóciła się o to
z mężem. Ten podczas kolejnej
awantury odepchnął żonę ze złości.
Brunhilda wypadła z okna wieży
i zginęła w studni. Bolesław nie
mógł się pogodzić z jej stratą. Całe
dnie spędzał przy studni, błagając:
„Przebacz mi, Brunhildo!”.
I pewnego dnia usłyszał ze studni:
„Przebaczam ci, Bolesławie Łysy”.
Najpierw bardzo się ucieszył, ale
gdy rano wstał, nie było mu już
tak wesoło. Nie miał włosów!
A Brunhilda ponoć wciąż się nudzi
i spaceruje po niedzickim zamku…
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Fot. SMSka, AlexanderTrou, Elizaveta Ruzanova,
HappyPictures/Shutterstock.com

3
2
1

3. SZAMOTUŁY
2. CHOJNIK

Kunegunda była bardzo piękna
i wielu rycerzy starało się
o jej rękę. Ogłosiła, że poślubi
tego, kto zdoła przejechać konno
wokół zamku. Tymczasem Chojnik
zbudowany był na wysokiej,
stromej skale. Wszyscy śmiałkowie
zginęli, ale Kunegunda niezbyt
przejęła się ich losem. Aż pojawił
się rycerz, w którym się zakochała.
Chciała nawet zrezygnować
z zadania, ale młodzieniec się
uparł. Udało mu się, ale nie chciał
żenić się z okrutnicą. Przyjechał
tylko po to, by pomścić kolegów.
Kunegunda z rozpaczy rzuciła
się w przepaść. Jej duch do dziś
pojawia się w Chojniku.

W parku przy baszcie można tu
spotkać Czarną Księżniczkę
– ducha Halszki z Ostroga. Była
ona bardzo bogata i piękna. Mąż
bał się, że mogłaby się w kimś
zakochać i go zostawić. Przez
14 lat więził ją w baszcie. Na
dodatek zazdrośnik kazał jej nosić
na twarzy czarną maskę. Teraz
Czarna Księżniczka też błąka się
po baszcie i okolicach.

DL A POLONII
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JEST TAKA SZKOŁA

Polska Sobotnia Szkoła
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Moss (Norwegia))

W tej szkole naprawdę dużo się dzieje.
Nasza szkoła istnieje już 4 lata.
Uczymy się przede wszystkim
języka polskiego, historii oraz
geografii Polski. A lekcje w naszej
szkole są naprawdę niezwykłe. Pan
Wojciech przenosi nas
w czasie i organizuje rekonstrukcje
historyczne. Taka nauka historii
bardzo nam się podoba.

Mnóstwo jest
warsztatów i szkolnych imprez.
Na przykład zorganizowano
warsztaty „Dzieci w sieci”.
A wszystko po to, żebyśmy umieli
bezpiecznie korzystać z internetu.
Wszystkie spotkania warsztatowe
były transmitowane na żywo
w Radiu Wataha oraz na stronach
internetowych znanych Polonii
w Norwegii. Warsztaty prowadzili
pani Żaneta Chylewska z naszej
szkoły i pan Łukasz Pawlowicz
z radia.

Hucznie obchodzimy święta narodowe
takie jak Święto Narodowe Trzeciego Maja czy Święto
Niepodległości. W naszej szkole odbywają się wtedy apele,
które rozpoczynamy od odśpiewania hymnu.
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ZNAJDZIECIE NAS NA FACEBOOKU
POD NAZWĄ @PSS.MOSS.

Nie brakuje też imprez szkolnych
takich jak mikołajki, andrzejki
czy bal karnawałowy, na których
uczniowie bawią się razem
z rodzicami i nauczycielami.
Co roku odbywa się też pasowanie
na ucznia naszej szkoły.

Bierzemy udział w wielu
konkursach. Uczennica naszej
szkoły, Karina Rzeźnik, jest
reprezentantką Norwegii
w Konkursie Recytatorskim
„Słowem – Polska” pod patronatem
Małżonki Prezydenta RP.
Zaangażowaliśmy się
również w pomoc szkołom
polonijnym działającym na
terenie Ukrainy. Dzięki wsparciu
mieszkańców Moss i okolic,
zaprzyjaźnionych firm oraz
szkół polonijnych udało nam
się zebrać prawie 4 tony darów.
Zorganizowaliśmy również zbiórkę
pieniędzy na rzecz uchodźców
z Ukrainy.
Fot. archiwum prywatne

Bardzo dziękujemy za pomoc
w przygotowaniu materiału pani Żanecie
Chylewskiej, dyrektor pedagogicznej
w Polskiej Sobotniej Szkole im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Moss.
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JEST TAKA SZKOŁA

Zapraszamy
do Szkoły Języka Polskiego

im. św. Jana Kantego w Filadelfii
Czeka tu na was mnóstwo atrakcji.
Nasza szkoła istnieje już
30 lat. Spotykamy się
w roku szkolnym w każdy
piątek po południu.
Uczymy się mówić,
pisać i czytać po polsku,
choć większość z nas już
świetnie mówi po polsku.
W marcu z dwoma innymi
szkołami języka polskiego
z różnych stron Ameryki
Północnej wzięliśmy udział
w wyjątkowych warsztatach online
pt. „Zmalujmy to razem, czyli
zdobienie jajek metodą tradycyjną
oraz zwyczaje wielkanocne
z Magdą Rutkowską”.
Wykonaliśmy pisanki metodą
batikową, która polega na
wielokrotnym barwieniu
wydmuszki i nanoszeniu
na nią rozgrzanego wosku
pszczelego za pomocą szpilki
krawieckiej. Bawiliśmy się
doskonale.
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Fot. archiwum prywatne

W naszej szkole
organizujemy mnóstwo akcji
i imprez. Zawsze na początku roku
szkolnego odbywa się ślubowanie
klas I.

Hucznie obchodzimy święta
patriotyczne. Przygotowujemy
specjalne dekoracje. Zakładamy
nasze szkolne koszulki z białym
orłem. Jedną z uroczystości jest
Parada Pułaskiego w centrum
Filadelfii, w której dumnie
uczestniczymy.

Nie brakuje też imprez szkolnych
takich jak Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Mamy i Taty
czy spotkań ze znanymi ludźmi.

ZNAJDZIECIE NAS NA FACEBOOKU
POD NAZWĄ
@SZKOLAJEZYKAPOLSKIEGOIMSWJANAKANTEGO.

Przeprowadziliśmy też w tym
roku akcję charytatywną
„Paka dla zwierzaka”. Zebraliśmy
mnóstwo potrzebnych rzeczy.
Bardzo dziękujemy wszystkim
za hojność.

Bardzo dziękujemy za pomoc
w przygotowaniu materiału pani Annie
Augustynowicz-Zoltek, nauczycielce języka
polskiego w Szkole Języka Polskiego
im. św. Jana Kantego w Filadelfii.
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MOJE MALOWANKI
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Ilustracje: Julia Burkacka-Mielcarz
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KONKURSY I AKCJE DLA POLONIJNYCH DZIECI
Konkurs plastyczny
dla polonijnych
dzieci i młodzieży
„POL-ARTE” 2022

Jego organizatorami są Szkółka
Polska w Kolumbii oraz Referat
konsularny Ambasady RP w Bogocie.
Celem konkursu jest zainspirowania
dzieci do poznania krajobrazów
Polski. Pracę plastyczną należy
przesłać do 1 września 2022 r.
na adres:
consulado.bogota@msz.gov.pl
z tematem „POL-ARTE”.
Uczestnikami konkursu mogą być
dzieci, a także młodzież w wieku
od 5 do 16 lat. Można zgłosić jedną
pracę w tylko jednej kategorii.
Należy wysłać skan lub zdjęcie
pracy plastycznej wykonanej
w dowolnej technice (malarstwo,
rysunek, scrapbooking, grafika itp.)
i z wykorzystaniem dowolnych
narzędzi. Laureaci i finaliści konkursu
otrzymają nagrody rzeczowe.
Więcej informacji i regulamin:

IX Międzynarodowy
Konkurs Fotograficzny
„Polska w obiektywie
polonijnego dziecka”

Polonijne dzieci i młodzież z całego
świata do udziału w dziewiątym
wakacyjnym konkursie fotograficznym
zaprasza Forum Polskich Szkół
w Holandii. Każde polonijne dziecko
w wieku 4–18 lat mieszkające poza
Polską może wysłać 1 zdjęcie wykonane
samodzielnie w czasie wakacyjnego
pobytu w Polsce.
Zdjęcie należy wysłać do 10 września
2022 r. za pomocą formularza
konkursu.

Na autorów 10 najciekawszych zdjęć
czekają atrakcyjne nagrody. Po raz
kolejny zostanie przyznana także
nagroda internautów. TOP 10 zdjęć
w 2022 roku zostanie opublikowane
w postaci kalendarza oraz widokówek.
Odbędzie się też uroczysta gala
konkursowa oraz wystawa fotografii
wszystkich uczestników.
Więcej informacji i regulamin:
www.fpsn.nl

https://www.gov.pl/web/kolumbia/konkurs-polonijny-dla-dzieci-i-mlodziezy-pol-arte-2022
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Fot. materiały prasowe

DOBRE POLSKIE KSIĄŻKI

Jakie rośliny zwiastują nadejście
jesieni? Co można ugotować ze
szczawiu? Jak wygląda bez i wrotycz?
Co gubi dąb? Jakie jeszcze rośliny
można spotkać w Polsce? O tym
opowie wam „Roślinkowa książka”
Alicji Krzanik. Są tu rymowane,
zabawne wierszyki i opisy roślin,
w tym wiele ciekawostek. Poznamy
na przykład rośliny o niezwykłych
mocach i te przydatne w kuchni. Do
tego zadania specjalnie dla was.
„Roślinkowa książka” to spacer przez
cztery pory roku. Sprawdzimy, co
wtedy rośnie i kwitnie w Polsce
– na polach, w parkach, na łąkach,
w przydomowych ogródkach i na
osiedlowych trawnikach. Poznacie
kwiaty, drzewa, krzewy i zioła, które
zachwycają swoją urodą.
Zapraszamy do świata roślin!
Fot. materiały prasowe

Niezwykłe są też w tej książce
ilustracje. Wydziergała je z włóczki
Anna Salamon.

„Roślinkowa książka”
Tekst: Alicja Krzanik
Ilustracje: Anna Salamon
Wydawnictwo Nasza Księgarnia,
2022 rok
DL A POLONII
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KARTA SŁAWNYCH POLAKÓW

Zygmunt Wróblewski
Ży ł w latach: 1845–1888

Karol Olszewski
Ży ł w latach:

1846–1915

Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski byli
profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, fizykami. Jako pierwsi na świecie
skroplili składniki powietrza: tlen i azot.
Skroplili, czyli zamienili gazy w ciecze. To było
wielkie odkrycie naukowe, które miało również
ogromne znaczenie dla rozwoju przemysłu!
Obecnie w podobny sposób skrapla się np.
gaz ziemny. Ciekły azot wykorzystuje się
w przechowywaniu żywności czy w kuchni
molekularnej.
Karol Olszewski był pierwszą osobą w Polsce, która
wykonała zdjęcie rentgenowskie. Na prośbę krakowskiego
chirurga uzyskał obraz uszkodzonego stawu łokciowego,
co pozwoliło lekarzowi postawić prawidłową diagnozę.

Leon Wyczółkowski, „Profesor Karol Olszewski w laboratorium”

Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej
w 1976 roku imieniem Zygmunta Wróblewskiego
został nazwany jeden z kraterów na Księżycu.
Fot. domena publiczna/Wikimedia Commons, Narodowe Archiwum Cyfrowe; Andiz.od, Aniwhite/Shutterstock.com

