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Cześć!
Zapraszamy do czytania nowego 
numeru „Kumpla dla Polonii”. 
Na początek przypomnimy sobie 
najważniejsze wiadomości  
o Polsce. Poznamy wielkiego 
Polaka, który napisał słowa 
polskiego hymnu. Czy wiecie,  
kto to taki? Zajrzymy do kilku 
miast w Polsce, żeby rozwiązać 
krzyżówkę. Poćwiczymy 
pisanie i mówienie po polsku. 
Porozmawiamy o czterech porach 
roku. Będzie też o kwiecie paproci 
i walce dobra ze złem. Oczywiście 
nie zabraknie malowanek  
i żarcików. Zwierzaki też będą! 
Wiemy, że je kochacie.
Na łamach „Kumpla dla Polonii” 
przedstawimy fajne polskie 
szkoły, w których naprawdę dużo 
się dzieje. Jeśli macie ochotę 
opowiedzieć o sobie, napiszcie 
na adres redakcji – szczegóły na 
stronie obok. Miło nam będzie 
Was poznać i opowiedzieć o Was 
innym czytelnikom „Kumpla dla 
Polonii”.  

Zapraszam do czytania,
Agnieszka Wyganowska

redaktor naczelna
„Kumpel dla Polonii”
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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

Wszystkie numery są dostępne w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej: 

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

www.pbc.uw.edu.pl



Oficjalna nazwa naszego kraju  
to RZECZPOSPOLITA POLSKA. 
Nazwa „Polska” pochodzi od 
słowiańskiego plemienia Polan, 
które zamieszkiwało te terytoria 
ponad 1000 lat temu. 

GODŁEM Polski jest wizerunek 
orła białego ze złotą koroną na 
głowie, złotym dziobem i złotymi 
szponami. Orzeł ma rozłożone 
skrzydła i głowę zwróconą  
w prawo. Jest umieszczony na 
czerwonym tle.

BARWAMI NARODOWYMI Polski 
są kolory biały i czerwony. Umieszcza 

się je w dwóch pasach o tej samej 
szerokości. Kolor biały znajduje się na 

górze, a kolor czerwony – na dole. 

FLAGA Rzeczypospolitej Polskiej 
ma barwy narodowe. Niekiedy na 
jej białym pasie może znajdować się 
wizerunek orła białego w koronie. 

Od 1927 roku HYMNEM państwowym 
jest „Mazurek Dąbrowskiego”. 
Autorem słów tej pieśni jest Józef 
Wybicki, natomiast nie wiadomo 
dokładnie, kto jest autorem muzyki.

POLSKA! 
MOJA  

OJCZYZNA!

ENCYKLOPEDIA POLSKI
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 „Mazurek Dąbrowskiego”

Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 
 
Marsz, marsz Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski. 
Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 
 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami. 
Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy. 
 
Marsz, marsz Dąbrowski... 
 

Fot. domena publiczna/Wikimedia Commons; Robert Plociennik, matsabe, RNko7, Vector Illusion, yusufdemirci, Mio Buono, LIDERO, 
Borka Kiss, WebbiMemo, Lodzrov/Shutterstock.com

Najważniejszy dokument  
w Polsce to KONSTYTUCJA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 
To ona określa ustrój państwa, 
prawa i obowiązki obywateli  
oraz opisuje organy władzy. 

1918 ROK – NIEPODLEGŁOŚĆ

Polski nie było na mapach aż 
123 lata. Inne państwa podzieliły 
między siebie terytorium naszego 
państwa. 11 listopada 1918 roku 
Polska odzyskała niepodległość! 
Właśnie dlatego co roku  
11 listopada obchodzimy 
Narodowe Święto Niepodległości.

ZŁOTY (ZŁ, PLN)

To podstawowa jednostka 
monetarna w naszym kraju. 

1 złoty = 100 groszy

WARSZAWA to stolica  
i największe miasto Polski.

WISŁA to 
najdłuższa  

rzeka 
Polski – ma 

1047 kilometrów. 

Polska ma około  
38 mln mieszkańców.

Powierzchnia: 
312 679 km2

16 województw

POLSKA! 
MOJA  

OJCZYZNA!

Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze. 
 
Marsz, marsz Dąbrowski... 
 
Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany – 
Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany. 
 
Marsz, marsz Dąbrowski...
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POZNAJĘ POLSKĄ PRZYRODĘ

Lis
To drapieżny ssak z rodziny 
psowatych. Ma świetny słuch 
– usłyszy pisk myszy nawet  
z odległości 100 metrów.

LIS Świetnie pływa.

Lisy są wszystkożerne,  
ale polują głównie na małe 
gryzonie (myszy, wiewiórki, 
chomiki). Jesienią jedzą dużo 
roślin i owoców, między innymi 
jagody, borówki, wiśnie, jabłka, 
śliwki, morwę i żołędzie.

Śpi prawie 10 godzin na dobę.

rudy

Fot. WildMedia, Ondrej Prosicky, Pixacon, RT Images, Sandra Stanbridge, Liubou Yasiukovich, Tiwat K, Frenchwildlifephotograher/Shutterstock.com

Cechy charakterystyczne

wąski pysk

spiczaste uszy

piękny, puszysty, długi ogon
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metry, więc łatwo 
przeskakuje ogrodzenia.

Śpi prawie 10 godzin na dobę.

rudy
Lis jest bardzo Lis jest bardzo 

zwinny – może biec zwinny – może biec 
z prędkością  z prędkością  

40 km/h, czyli 40 km/h, czyli 
prawie tak prawie tak 

szybko jak jeżdżą szybko jak jeżdżą 
samochody  samochody  
w mieście. w mieście. 

Może skoczyć na  
wysokość ponad

LIS WYBIERA  
MIEJSCA  
POKRYTE  
GĘSTĄ 
ROŚLINNOŚCIĄ  
I WYKOPUJE  
TAM NORĘ  
(Z KORYTARZAMI), 
KTÓRA JEST JEGO 
SCHRONIENIEM.

Za pomocą moczu (czyli sikając) znakuje swoje 
terytorium, ale też oznacza miejsca, gdzie jest 
mało pożywienia. Dzięki  temu wie, gdzie nie 

warto wracać i zatrzymywać się na dłużej.
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W ŚWIECIE LEKTUR

„Kwiat paproci”

W noc Świętego Jana, w najkrótszą noc  
w całym roku, w każdym lesie zakwita 

jedna paproć. Ten, kto zerwie jej kwiat  
i schowa go przy sercu, do końca życia będzie 
opływał w dostatki. 

Opowieść o kwiecie paproci usłyszał pewnego dnia ubogi chłopak 
imieniem Jacuś. Był on bardzo miły, miał dobre serce, ale zawsze 
chciał zdobyć to, co zdobyć było najtrudniej. Dlatego od razu 
postanowił odnaleźć kwitnącą paproć i zdobyć jej kwiat.  
W noc św. Jana chłopiec ubrał się odświętnie i ruszył do lasu. 
Chociaż znał go dobrze, błądził po ścieżkach, bo drogę myliły mu 
różne strachy. W końcu jednak zobaczył paproć i już, już miał zerwać 
jej kwiat, gdy nagle kogut zapiał, wstało słońce, a paproć zniknęła.
W następnym roku historia się powtórzyła, ale Jacuś wcale się nie 
zniechęcił. Spróbował trzeci raz i... udało mu się! Zerwał kwiat, 
przyłożył go do serca i stał się prawdziwym bogaczem. Jednak aby 
zachować bogactwo, nie mógł się nim z nikim podzielić, nawet  
z najbliższymi. 
Początkowo Jacuś się tym martwił, ale potem jego serce jakby 
skamieniało. Przestał się przejmować ojcem, matką i rodzeństwem, 
zamieszkał w pięknym pałacu, spełniał swoje zachcianki, niczym się 
nie martwił. 
Pewnego dnia jednak znudziły mu się zabawy, a serce zatęskniło 
za rodzinnym domem. Wsiadł więc w piękny powóz i pojechał do 
swoich bliskich. W chacie spotkał rodziców, chciał im pomóc, gdy 
nagle kwiat paproci przypomniał mu o groźbie utraty bogactwa. 
Wrócił więc Jacuś do swego pałacu, ale nie mógł już dobrze się bawić, 

Na podstawie legendy  
Józefa Ignacego Kraszewskiego  
opowiada Ola Pryczkowska.

„Kwiat paproci” („W noc 
świętojańską”), obraz  
Witolda Pruszkowskiego
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Sprawdź, co zapamiętałeś z lektury!

bo ciągle tęsknił za rodzicami. Gdy tęsknota była już bardzo 
duża, kolejny raz pojechał ich zobaczyć. Okazało się wtedy, 
że jego tata nie żyje, a mama jest ciężko chora. I znowu 
serce Jacusia stało się twarde jak skała, nie pomógł chorej 
matce, tylko wrócił do siebie, aby bawić się i ucztować. Czuł 
jednak, że bardzo źle postępuje. W końcu, kiedy sumienie 
nie pozwoliło mu już spać, pojechał do domu, żeby oddać 
swoje skarby rodzinie. Cieszył się myślą, że w końcu zrobi 
coś dobrze, ale okazało się, że nie miał już komu pomóc  
– wszyscy umarli z głodu i z powodu chorób. „Zginęli przeze 
mnie, niech więc i ja zginę” – pomyślał wtedy chłopiec  
i tak też się stało. A razem z Jacusiem przepadł na zawsze 
niedobry kwiat paproci.

1. Ile paproci zakwita w każdym 
lesie w najkrótszą noc roku?

A. Dwie.      B. Trzy.      C. Jedna.

2. Jak miał na imię chłopiec, któ-
remu w końcu udało się zerwać 

kwiat paproci?
A. Jędruś.      B. Jacuś.       C. Antek.

3. Za pierwszym razem Jacuś nie 
zdołał zerwać kwiatu, ponieważ 

paproć zniknęła, gdy
A. zaszczekał pies.

B. zawył wilk. 
C. zapiał kogut. 

4. Ile razy bohater legendy wyru-
szał do lasu, żeby zdobyć kwiat 

paproci? 
A. Jeden.      B. Dwa.      C. Trzy. 

5. Dlaczego chłopiec nie był 
szczęśliwy, chociaż dzięki  

kwiatowi paproci miał wszystko, 
czego zapragnął?

A. Ponieważ nie mógł się podzielić 
bogactwem z innymi.

B. Ponieważ nie wiedział,  
co ma zrobić z pieniędzmi.

C. Ponieważ wydawało mu się,  
że ciągle ma za mało pieniędzy.

6. Z jakiego powodu chłopiec nie 
mógł wrócić do rodziny, kiedy 
zrozumiał, że źle postępował?

A. Ponieważ rodzice się  
go wyrzekli.

B. Ponieważ rodzice umarli z biedy 
i z powodu chorób. 

C. Ponieważ rodzice wyjechali 
gdzieś bardzo daleko. 

O
dp

ow
ie

dz
i: 

1. 
C

, 2
. B

, 3
. C

, 4
. C

, 5
. A

, 6
. B
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Zadanie 1.
Odczytaj hasło, zaczynając  

od litery zaznaczonej czerwonym 
kolorem.

Zadanie 3. 
Uporządkuj wydarzenia w kolejności. Wpisz cyfry od 1 do 5. 

  Trzy wizyty Jacusia w lesie. 

  Pełne zabaw życie w pałacu.

  Tragiczna śmierć Jacusia i zniknięcie kwiatu paproci. 

Trzy wizyty u rodziców.

  Znalezienie cudownego kwiatu.

Fot. Ekaterina Glazkova, Lora Oblovatnaya/Shutterstock.com; domena publiczna/Wikimedia Commons; Julia Burkacka-Mielcarz

Hasło: _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _

Zadanie 2. 
Najkrótsza noc w roku przypada w miesiącu,  
który oznaczamy takim znakiem rzymskim:

Podaj polską nazwę tego miesiąca.

O J A N A 
G N O C Ś 
E T Ę I W
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Zadanie 6. 
Uporządkuj litery od największej do najmniejszej  

i uzupełnij tym wyrazem definicję.

Zadanie 4. 

Te zwierzęta można spotkać w lesie w Polsce. Dopasuj odpowiednie 
nazwy do ilustracji. A potem zaprowadź misia do groty ukrytej w lesie. 

Zaznacz właściwą drogę czerwoną kredką.

dzik  kret  niedźwiedź  
 sarna  wilk  żuk 

biedronka  borsuk  lis

Zadanie 5. 
Ile jest wszystkich zwierzaków?  

Zapisz cyfrą i słownie.

to zimowe legowisko niedźwiedzi. Jest to też miejsce,  
w którym na świat przychodzą młode niedźwiedzie.

G WR AA
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WIEM WIĘCEJ O POLSCE

Cztery pory roku 
To jest związane z ruchem Ziemi 
dookoła Słońca. No bo wszyscy 
wiemy, że jest tak, jak powiedział 
Mikołaj Kopernik – to Ziemia 
„kręci się” dookoła Słońca. To 
powoduje, że do różnych części 
naszej planety dociera więcej lub 
mniej ciepła. I jest tam albo lato, 
albo zima, albo wiosna, albo jesień. 

Co DZIEJE SIĘ 
w Polsce zimą? 
Zimą dni są krótsze, a noce dłuższe, jest 
chłodno, a my jesteśmy bardziej ospali. 
Większość roślin zgubiło liście, niektóre 
ptaki odleciały do ciepłych krajów,  
a część zwierząt zapadło w sen zimowy.
Zimą w Polsce pada śnieg. 

Kiedy w Polsce zaczynają 
się cztery pory roku:  

wiosna, lato, jesień  
i zima? 

JESIEŃ – 23 WRZEŚNIA
Co dzieje się  
w Polsce jesienią?
Jest bardzo kolorowo. Mówi się 
nawet „złota polska jesień”. Jest 
wtedy jeszcze całkiem ciepło  
i słonecznie, a czerwone, żółte  
i złote liście na drzewach błyszczą 
w słońcu. Coraz częściej zaczyna 
jednak padać deszcz, robi się coraz 
chłodniej.

Liście spadają z drzew. To znak, że 
zbliża się kolejna pora roku – zima. 

ZIMA – 22 GRUDNIA

12 DLA POLONII



Czy pory roku są takie same  
na całym świecie? 

Nie, w niektórych częściach kuli ziemskiej, tak jak u nas, 
występują cztery pory roku (wiosna, lato, jesień, zima),  

a w innych są tylko dwie (np. pora deszczowa i pora sucha).

LATO – 22 CZERWCA

Fot. Lorelyn Medina, Lyudmyla Kharlamova, Vorontsova Natalia, PinkPeng, Cute Designs Studio, Siberian Art, Nikolaeva/Shutterstock.com

Co dzieje się  
w Polsce wiosną?

Robi się ciepło, dni są coraz dłuższe. 
Wszędzie zaczyna zielenić się trawa, 

pojawiają się kwiaty – przebiśniegi, 
krokusy, potem tulipany. Kwitną też 
drzewa i krzewy, na przykład żółte 

forsycje. Zwierzęta budzą się  
z zimowego snu i opuszczają 
kryjówki. Powracają też ptaki 

zimujące w ciepłych krajach. Wokół 
słychać ich trele. 

Co dzieje się  
w Polsce latem?

To najcieplejszy okres w roku. Dni są długie, często 
upalne, a noce ciepłe. Rośliny kwitną, rosną, 

dojrzewają, pojawiają się owoce, na przykład 
truskawki, maliny, porzeczki, jabłka. Zwierzęta 
opiekują się swym potomstwem, najadają się  

i gromadzą zapasy. Lato to też czas żniw (koszenia 
zboża) i wielu innych prac polowych.

WIOSNA – 21 MARCA
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PISZĘ PO POLSKU

Zadanie 1.
Rozwiąż ortograficzne sudoku.  

W każdym rzędzie powinny być cztery 
różne wyrazy, ale brakuje jednego 

wyrazu. Dopisz go.

Zadanie 2.
Wpisz ą lub ę do wyrazów. 

UWAŻAJ,  
żeby nie wkradł się  żaden błąd.

ząb błąd wąż

błąd dąb ząb

wąż błąd dąb

ząb dąb wąż

Wzór: dąb – dęby

z b – z by

w ż – w że

gał ź – gał zie

goł b – goł bie

ą i ę
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Zadanie 3.
A teraz pomóż słodkim maluchom.  

Dopisz brakujące wyrazy według wzoru.  
Pokoloruj rysunki.

Wzór: pisklę – pisklątko

Fot. Light-Dew, Irene Kras, Teguh Mujiono, Yulia M, Antonov Maxim, mrartngm, Marina Sha, KatarzynaZa, Oleon17, HiSunnySky, 
Viktoria Karpunina, Merggy, Dim Tik, Lyudmyla Kharlamova/Shutterstock.com

 – kaczątko

kocię – 

 – źrebiątko

cielę – 

 – kurczątko
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MÓWIĘ PO POLSKU

POZNAJEMY  
POWIEDZONKA!

– Mamo, mamo, wiesz, że Ola ma kozę w domu 
– Marta krzyczała już od drzwi. 
– Jak to? Skąd masz takie wiadomości? – 
wychyliła się z kuchni zdumiona mama. 
– Słyszałam dziś, jak jej starszy brat mówił, że 
ich kózka ma gips na nodze. Oj, szkoda tego 
zwierzaczka.
– A co dokładnie powiedział 
Piotrek? – spytała mama.
– No, no… On powiedział 
coś takiego: „Żeby kózka 
nie skakała, toby nóżki 
nie złamała” – Marta 
zapamiętała, co mówił 
brat Oli, bo troszkę się 
zmartwiła, że jakiś zwierzak 
jest ciężko chory.
– Martusiu, posłuchaj… – 
spokojnie zaczęła tłumaczyć 
mama. – To, co powiedział 
Piotrek, wcale nie znaczy, 

ŻEBY KÓZKA NIE SKAKAŁA, 
TOBY NÓŻKI NIE ZŁAMAŁA

A MOGŁAM 
POSŁUCHAĆ MAMY... 
PO CO JA SKAKAŁAM 

PO TYM ŁÓŻKU?!
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SPAŚĆ JAK KOT  
NA CZTERY ŁAPY

że oni mają kózkę, na dodatek 
ze złamaną nogą. To takie 
powiedzenie, które oznacza, że 
jak ktoś za bardzo się naraża, 
to może stać mu się krzywda. 
Zadzwoń do Oli i zapytaj, co tak 
naprawdę się wydarzyło.
Dwadzieścia minut później…
– Mamo, miałaś rację. Gips ma 
nie kózka, ale Ola. Skakała po 
łóżku i teraz musi siedzieć  
w domu. I żałuje, że nie 
posłuchała mamy, gdy mówiła jej, 
że po łóżku się nie skacze, bo to 
niebezpieczne. To o Oli Piotrek 
powiedział: „Żeby kózka nie 
skakała, toby nóżki nie złamała”. 

Jeśli komuś mówimy: „Żeby 
kózka nie skakała, toby nóżki 
nie złamała”, to chcemy mu 
dać do zrozumienia, że gdyby 
zachował ostrożność, nie 
ryzykował, to nie spotkałyby 
go przykre konsekwencje. 

– Ty zawsze spadasz jak kot na 
cztery łapy! – powiedział Tomek 
do młodszej siostry.
– O, wypraszam sobie. Nie jestem 
żadnym kotem. I nie mam łap  
– oburzyła się Zuzia i odwróciła 
plecami do brata. 
– Nie obrażaj się, nie o to chodzi. 
Tak się mówi, jak ktoś zawsze 
wychodzi cało z kłopotów. 
Znowu narozrabiałaś, ale pani 
tylko zwróciła ci uwagę. I nawet 
rodzicom nic nie powiedziała.
– I tak bym się nie obraziła, bo 
koty to cudowne zwierzaki!  
– z uśmiechem odpowiedziała 
Zuzia. 

Jeśli ktoś wyszedł cało  
z opresji, z trudnej sytuacji, 

uniknął kłopotów, to możesz 
mu powiedzieć, że spadł jak kot 

na cztery łapy.

Ilustracje: Julia Burkacka-Mielcarz
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Dlaczego ryby 
nie mówią?

POŚMIEJMY SIĘ

Znasz jakiś  Znasz jakiś  
fajny żart? fajny żart? 
Znasz jakiś  Znasz jakiś  
fajny żart?fajny żart? 

Jak pływają  
owady?

Motylkiem.
A płazy?
Żabką.

Jaka jest 
ulubiona gra 

psów i kotów?

Co krzyczą kurczaki, kiedy 
kura zniesie jajko?

Hip, hip, kura!

Bo nabrały wody  
w usta.

Pchełki.

– Żółte i skacze?
– Kanarek, który ma czkawkę.

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”.
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Mama pyta Jasia:
– Czy zmieniłeś już rybkom 

wodę w akwarium?
– Po co? One jeszcze  

tej nie wypiły.

Żart przysłał Bartek. 

– Jakie są ulubione  
cukierki psów?

– Dropsy.

– Po co pies wchodzi do wody?
– Po kostki.

– Dlaczego pies macha ogonem?
– Bo ogon nie może machać 

psem.

– Co mówi jeden patyk  
do drugiego?
– Nie łam się!

Śmieszne zagadki przysłała Martusia.

– Chodzi po ścianie i świeci?
– Mucha ze złotym zębem.

– Jedna połowa zielona,  
druga niebieska?

– Żaba w dżinsach.

Żarty przysłała Ala.

Ile ziemniaków wejdzie do litrowego garnka?Żaden nie wejdzie, bo ziemniaki nie mają nóg.

Fot. AtlasStudio, ju _ see, Mark Rademaker, OtreeStudio, Zuzana Gabrielova, Kurit afshen,  
Beth Swanson, Gladskikh Tatiana, Vilmos Varga, Colorlife/Shutterstock.com 
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PODRÓŻUJĘ PO POLSCE

LI ST
W

L = N

Czy znasz  
te polskie miasta? 

Ciekawe, czy będziesz umiał je rozpoznać  Ciekawe, czy będziesz umiał je rozpoznać  
po przeczytaniu kilku ciekawostek.  po przeczytaniu kilku ciekawostek.  

Dawna stolica Polski. Co godzinę można 
tam usłyszeć hejnał grany przez trębacza 
z wieży mariackiej.

To tutaj znajduje się kopalnia soli, 
która ma 9 poziomów i sięga na 
głębokość 327 metrów. Zmieściłaby 
się więc w niej wieża Eiffla, która 
jest krótsza o całe 3 metry.

Zadanie 1. 
Na jakie miasto mówi się,  

że to zimowa stolica Polski?  
Odgadnij rebus i sprawdź.
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Fot. Mazur Travel, Sergey Dzyuba, agsaz, Rafal Olechowski, TTstudio, Patryk Kosmider, Macrovector, Katflare, 
AnastasiaOsipova/Shutterstock.com
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Zadanie 2.
Napisz nazwę miasta, z którym kojarzy ci się każda fotografia.  
Dla ułatwienia wpisaliśmy już niektóre literki. Odczytaj hasło.

Te dwa łobuziaki 
nazywają się Tyrek  
i Pyrek. Trykają się  
na wieży ratuszowej.  
O jakim mieście mowa?

To jedno z trzech polskich  
miast, w których jest krzywa 
wieża. Ta najbardziej pochylona 
jest w Ząbkowicach Śląskich.  
Ta najwyższa w Świeciu.  
A ta trzecia znajduje się  
w mieście ...

Największe 
miasto  
w Polsce.  
Jego 
symbolem 
jest syrenka. 

Miasto nad Morzem Bałtyckim, 
w którym można zobaczyć 
zabytkową fontannę z Neptunem.
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JEST TAKA SZKOŁA

Serdecznie zapraszamy  
do jej odwiedzenia,  
bo dzieją się tutaj  

niesamowite rzeczy. 

W THETFORD
POLSKA SZKOŁA 

Nasza szkoła znajduje się w Wielkiej 
Brytanii, w hrabstwie Norfolk. Dyrektorem 
szkoły jest pani Anna Gąsiorowska, która 
stworzyła to cudowne miejsce dla dzieci. 
Nauka prowadzona jest na 9 poziomach,  
a uczniowie mają od 3 do 14 lat. 

Nasza szkoła pracuje od poniedziałku 
do soboty. W czwartki otwarta jest 

również świetlica, uwielbiana przez dzieci. 
Posiadamy także cudowną bibliotekę, która 

służy uczniom, rodzicom i nauczycielom. 
Można wypożyczyć do domu nawet różne 

gry planszowe.

W tym roku świętujemy 10-lecie 
istnienia naszej szkoły. Tutaj, 
zgodnie z hasłem naszej szkoły, 
uczymy się i bawimy. 

Co roku w naszej szkole uroczyście 
obchodzimy święta narodowe. 
Poznajemy wydarzenia sprzed 
lat, rozmawiamy o Polsce. 
Obowiązkowo wywieszamy biało-
-czerwone flagi i śpiewamy hymn 
narodowy. 

Fot. archiwum prywatne; Denis Cristo/Shutterstock.com
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Bardzo dziękujemy za pomoc w przygotowaniu 
materiału pani mgr Agnieszce Sztorc-Ciongwie, 
nauczycielce ze szkoły polonijnej w Thetford.

Organizujemy wiele imprez 
szkolnych, takich jak mikołajki, 
Dzień Rodziny, Dzień Dziecka 
i wiele innych, które stały się 
już u nas tradycją. Wszyscy 
świetnie się bawią. 

Dzień Ziemi to największe na świecie 
święto ekologiczne, w którym wzięła 

udział cała nasza szkoła. Dzieci przyszły 
ubrane na zielono i bardzo chętnie 

zaangażowały się w porządkowanie 
terenu wokół szkoły. To taki dobry 

uczynek dla naszej planety.

Ostatnio nasza szkoła podjęła 
„wyzwanie czytelnicze”. Trwało 
ono miesiąc. Teraz dzieci chętniej 
sięgają po książki. Wyzwanie 
zakończyło się więc sukcesem,  
a w każdej klasie został wybrany 
jeden zwycięzca. 

W tym roku po raz kolejny 
będziemy świętować Polonijny 
Dzień Dwujęzyczności. Jest to 

dzień pozytywnej energii  
i okazja, żeby pokazać innym, 

jak bardzo jesteśmy dumni  
z dwujęzyczności.
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POZNAJEMY SIĘ

Poproście rodziców o pomoc i przyślijcie wszystko e-mailem na adres: 
redakcja@kumpel.com.pl  (w temacie: POZNAJEMY SIĘ).

NAPISZCIE O SOBIE. 
O swoich zainteresowaniach, o ulubionych książkach, piosenkach czy filmach. 

Opowiedzcie też o tym, jak uczycie 
się języka polskiego, czy chodzicie do 
polonijnej szkoły. Powiedzcie nam, co 
w Polsce podoba Wam się najbardziej.

Czekamy też na zdjęcia, na których 
będziecie Wy oraz Wasze ukochane

zwierzaki, kolekcje, przytulanki…
Możecie dołączyć pozdrowienia dla 
rodzinki, przyjaciół, kolegów, a może 

kogoś bliskiego z Polski. 
CHCEMY WAS POZNAĆ!

Hej,
Jestem Szymon. Mieszkam 
w Thetford w Anglii. 
Mam 10 lat. Moi rodzice 
są Polakami. Mam starszą 
siostrę Olę.

Codziennie chodzę 
do angielskiej szkoły, 
a popołudniami 
uczęszczam na zajęcia 
dodatkowe jak pływanie, 
piłka nożna czy sztuki 
walki. Uwielbiam karate 
i klub, w którym ćwiczę. 
Mam tam dużo frajdy  
i zabawy. 

Dużo czasu poświęcam 
również na grę w piłkę nożną 
– należę do klubu piłkarskiego 
w moim mieście. Treningi  
i mecze zajmują dużo czasu, 
ale lubię to. Choć nie zawsze 
wygrywamy, to staramy się 
być coraz lepsi. Fajnie jest też 
spotykać się z kolegami  
z drużyny. 

Fot. archiwum prywatne
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Od kilku już lat w soboty 
uczęszczam do Polskiej Szkoły, 
gdzie uczę się pisać i czytać po 
polsku. Poznajemy też historię 
i geografię naszego kraju. Mam 
tam wielu kolegów. Czasami 
wydaje mi się, że przerwy są 
za krótkie, bo tak świetnie się 
bawimy. Nasza szkoła jest 
bardzo fajna i wszyscy się tam 
o nas bardzo troszczą. Nawet 
w wakacje chodzę do niej na 
półkolonie, bo jest superzabawa.

Raz do roku jeżdżę do Polski, do Kielc 
i w okolice, na wakacje, żeby odwiedzić 
dziadków i rodzinę. Rodzice zawsze 
starają się nas gdzieś zabrać, żeby 
zwiedzić Polskę, bo ja i moja siostra 
całe swoje życie mieszkamy w Anglii. 
Najbardziej podoba mi się Zakopane  
i chodzenie po górach, ale nie za długo. 
Z Bieszczad natomiast najbardziej 
zapamiętałem kąpiele w rzece  
i przepyszne ruskie pierogi. W tym 
roku planujemy zwiedzić Warszawę  
– oby się udało.

Pozdrawiam Was,
Szymon Wójcik
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MOJE MALOWANKI Moja stopa już tam była!

WPISZ NAZWY.
PONIEDZIAŁEK

.
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Moja stopa już tam była!
Pokoloruj but, stopę lub skarpetkę, jeśli tam byłeś. 

KINO

MUZEUM

FILH
ARMONIA

TEATR

ZAMEK

KOPALNIA

PLANETARIUM

AQUAPARK

PARK  
DINOZAURÓW

WESOŁE  
MIASTECZKO

ROLLER-  
COASTER

LODOWISKO

STADION

SANECZKOWA  
GÓRKA

ZOO

OCEANARIUM

FOKARIUM

FARMA  
STRUSI

ŁÓDKA

STATEK

WIEŻA  
WIDOKOWA

PARK

LAS

ŁĄKA

POLE

PLAŻA

GÓRY
JEZIORO

Rys. Julia Burkacka-Mielcarz; qnak, korzuen, Mark Rademaker, limon.art/Shutterstock.com 27DLA POLONII



KONKURSY I AKCJE DLA POLONIJNYCH DZIECI

Tematyka prac: Marzenia, przygody 
i przeżycia związane ze zmianami 
pór roku przedstawione za pomocą 
plastycznych środków wyrazu. Praca 
powinna być ilustracją jednego  
z dwunastu miesięcy roku. Prace 
zbiorowe nie będą dopuszczane  
do konkursu. Nie należy umieszczać 
na pracach napisów i kalendarium. 
Technika: malarstwo (z wyłączeniem 
malarstwa na szkle oraz batiku  
i fotografii), pastel, inne płaskie  
i trwałe techniki malarskie, 
rysunkowe, graficzne – barwne.
Prace należy przesłać do 5.11.2022 roku  
na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2,  
ul. Elfów 56, 43–100 Tychy. 
tel. (32) 227 31 10 
e-mail: mdk2@oswiata.tychy.pl

Fot. materiały prasowe

VIII Polonijny Dzień 
Dwujęzyczności,  

czyli Polish Bilingual Day 

Czy przygotowujecie się już do 
świętowania? 15 i 16 października 
będzie się mnóstwo działo i to na 
całym świecie! To wielkie święto osób 
dwujęzycznych. Pomysłodawcą  
i organizatorem dnia polskiego języka 
jest DSNY Foundation. Organizatorzy 
zachęcają do częstego odwiedzania 
ich strony, gdyż będą się tam pojawiać 
nowe ciekawe propozycje quizów, 
zabaw językowych i scenariuszy, 
które możecie wykorzystać w swoich 
obchodach!
Więcej informacji: http://www.polishbilingualday.com/language/pl/category/materialy-do-wykorzystania/

Więcej informacji i regulamin:  
https://mdk2tychy.pl/2022/06/10/jubileuszowy-20-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-teczowy-kalendarz/

XX MIĘDZYNARODOWY KONKURS 
PLASTYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY 
„TĘCZOWY KALENDARZ”
Zapraszamy młodych twórców  
(w wieku od 6 do 19 lat) do udziału 
w konkursie, którego ideą jest 
stworzenie kalendarza ilustrowanego 
pracami dzieci. 
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DOBRE POLSKIE KSIĄŻKI
Tak, to ta pani od skarpetek,  
a właściwie od książek o nich (między 
innymi „Niesamowite przygody 
dziesięciu skarpetek (czterech 
prawych i sześciu lewych)”, 
„Zielone piórko Zbigniewa. 
Skarpetki kontratakują!”).  
To ukochane opowieści wielu dzieci. 
Pani Justyna Bednarek zdradziła 
nam kiedyś, że ma w domu psy, 
a raczej suczki, do tego kociczkę, 
kaczory oraz dwie kury. I to właśnie 
tym ostatnim zwierzakom poświęciła 
tę oto książkę. 

Poznajcie cztery z pozoru zwyczajne 
kury: Augustę, Hildegardę, 
Belkę i Żanetę, które pewnego 
dnia wskakują na tylny zderzak 
samochodu państwa Ogórków.  
Ale czy ta rodzina, w tym trójka 
dzieci, będzie gotowa zaprzyjaźnić  
się z tak nietypowymi gośćmi? 

Fot. materiały prasowe

„Kury z grubej rury”

Tekst: Justyna Bednarek 
Ilustracje: Nika Jaworowska- 
-Duchlińska

Wydawnictwo Słowne, 2022 rok

Oj, będzie dużo śmiechu. Ale nie 
tylko… Bo kury to niezwykle mądre 

ptaki, są świetnymi obserwatorkami 
i mają ogromną wiedzę na temat 

ludzkiego gatunku i życia w ogóle. 
Często pomagają Ogórkom wyjść  

z tarapatów. Pokochacie kury  
na zawsze!
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KARTA SŁAWNYCH POLAKÓW

Józef Wybicki napisał pieśń z okazji wymarszu 
Legionów z miejscowości Reggio nell’Emilia we 
Włoszech. Był to rok 1797. Pieśń szybko zyskała 
popularność. Pierwotnie znana była pod tytułem: 

„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”.  
Obecnie znamy ją jako „Mazurek Dąbrowskiego” 

i jest to polski hymn narodowy.

Kiedy Polski nie było na mapach 
świata, bo inne państwa 
rozdzieliły między siebie jej 
terytorium, Józef Wybicki 
pomagał generałowi Henrykowi 
Dąbrowskiemu w organizowaniu 
Legionów Polskich. To były 
oddziały składające się z Polaków, 
których celem była walka 
o niepodległość Polski. Miały 
one walczyć u boku Napoleona 
Bonapartego (dowódcy wojsk 
francuskich) między innymi  
z krajami, pod których zaborem 
była wówczas nasza ojczyzna. 

Fot. domena publiczna/Wikimedia Commons; Vectorstockerr/Shutterstock.com  

Juliusz Kossak, „Generał Jan Henryk Dąbrowski  
na czele Legionów”

Józef Rufin Wybicki
Żył w latach: 1747–1822

W 2022 roku  
obchodzimy 225-lecie  

powstania  
„Pieśni Legionów Polskich 

we Włoszech”. 

Co trzeba 
o nim wiedzieć?
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