
 „Uczmy mowy ojczystej, polskiej kultury, tradycji i wartości – bezcennego skarbu, a szybko 

przekonamy sie o bogactwie przekazanym naszym dzieciom, którego nikt im nie odbierze...”  

          PARAFIA ST. MATTHIAS R.C. CHURCH; 58-15 CATALPA AVE.; RIDGEWOOD, NY 11385 

POLSKA SZKOŁA IM. S W. JADWIGI KRO LOWEJ   

Paź dźiernik / Listopad  2015  
NR 102 / 103  

GAZETKA SZKOLNA  

WYDAWANA OD 2005   

Nasza strona:  www.polskaszkolajk.org            tel. 718-801-2023 

10 LAT 
W SZKOLE 

Spieszmy się kochać ludzi, 

tak szybko odchodzą …  

1 listopada  - Pamiętajmy o zmarłych  

Dzielił się swoimi nieprzeciętnymi zdolnościami, poświęceniem, pięknym powołaniem, był czło-
wiekiem z pokorą służącym Bogu, oddanym bez reszty ludziom. Skromny, pokorny, opiekuńczy i 
ogromnie pracowity. 
Serca polskich uczniów – jego „dzieciaczków” – jak ich nazywał, nauczycieli i rodziców z Polskiej 
Szkoły im. Św. Jadwigi Królowej, zebrały się w jedno wielkie serce pełne wdzięczności i niekoń-
czących się podziękowań za ks. Prałata zatroskanie, opiekę, przyjaźń, miłość do bliźniego, otwar-
tość, uśmiech i poczucie humoru. Bóg zapłać!  
Pan Bóg zamknął księgę ks. Prałata Piotra Żendziana.  Zadania, trudy, obowiązki, jego projekty. 
My wierni, parafianie, jego przyjaciele, będziemy do tej księgi wracać.  Będziemy pamiętać jego 
nauki, nieustanne czuwanie nad nami i modlitwy. 

  
 

Nie ma cię z nami, ale pozostaniesz 
W kąciku serca, w naszej pamięci 

W słowie, w przykładzie, w oddaniu, w służbie  
W drugim człowieku, dla którego BYŁEŚ  

- Wszystkie Twe dzieła i pamięć o Tobie - w nas pozostanie   
Tutaj i teraz, jutro i później –  

zawsze, w modlitwie. 
 

Spoczywaj w pokoju! 
 

M. S. 

Odszedł do domu Pana 

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy we 
wtorek 27 października 2015 naszego 
drogiego prałata ŚP. Piotra Żendziana.  
Zmarł w dniu 23 października 2015.  
Był dla nas wzorem pięknego człowieka, 
wzorem do naśladowania. Mentorem, 
nauczycielem.  

 



 

 

 

STR. 2 

 W tym numerze: 

S. 3—Parada Pułaskiego 

S. 4—Trudna nauka toleran-
cji 

S. 5—wiersze K. Micek 

S. 6— Spotkanie z pisarką  
S. 7—Jak dobrze i mądrze 
wychować dziecko. 

S. 8— Miesiąc Dziedzictwa 
Polskiego, Święto Edukacji 
Narodowej, Bake Sale 

  

9:00 do 9:55 

Religia  

10:00 do 14:00 

Zajęcia lekcyjne 

14:00 do 14:55 

Kółka artystyczne 

R- religia;         RŁ – religia łączona;     K – kółka art. 

LISTOPAD GRUDZIEŃ 
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 R / K 

REKOLEKCJE KOMUNIJNE – klasy 2a, 2b, 2c 

nie maja lekcji. Dzieci biorą udział w rekolek-

cjach. 

5 

R / K 

Zebranie Komitetu Rodzicielskiego i Trojek Kla-

sowych –godz. 10:00 

MIKOŁAJKI – godz. 12:00 

  

14 

R / K 

  

Akademia „Ślubowanie klas I-szych” 

o godz. 12:30 

Przygotowanie do konkursu „Opowiadanie 

baśni i legend o Polsce” (wiek 9-12 lat) 

12 

 R 

Rekolekcje adwentowe – godz. 9:00 – 11:00 

JASEŁKA I WIGILIA  

– godz. 12:45 

  

21 

 R / K 

   

Zebranie Komitetu Rodzicielskiego i Trojek Kla-

sowych –godz. 12:30 

KONKURS RECYTATORSKI – Etap 2 (szkolny) 

Andrzejki 

19 

R / K 

KONKURS BAŚNI I LEGEND O POLSCE – etap 1 

(klasowy) 

Termin wpłaty 3 raty za szkołę. 

  

 28 

Wolne 

  

Święto Dziękczynienia 

THANKSGIVING weekend 

20 
Niedziela 

JASEŁKA W KOŚCIELE – msza Św. o godz. 

9:30. 
Przerwa świąteczna 
26 grudnia 2015, 2 stycznia 2016 

*Kalendarz może ulec zmianie           Soboty szkolne w styczniu:  9, 16, 23 
Wolne: 2 i 30 stycznia 2016             Ferie zimowe: 13 i 20 lutego 2016 

 Informacje o dyżurach rodziców będą wkrótce przekazane w oddziel-

nym ogłoszeniu. Będą również dostępne na naszej stronie internetowej 

www.polskaszkolajk.org.  

Prosimy o częste sprawdzanie strony, ponieważ tam właśnie będą ukazywały 

się wszelkie aktualne zmiany w dyżurach.  

 Bardzo prosimy o przychodzenie na dyżury. Jeśli komuś nie będzie 

odpowiadał termin dyżuru, proszę wymienić się  z innym rodzicem lub jak 

najszybciej powiadomić dyrektora (tel.718-801-2023), aby mogło być ustalo-

ne zastępstwo. Proszę również zgłosić się, jeśli nie znajdą Państwo swojego 

nazwiska w rozkładzie.   

 W rozkładzie nieujęte są osoby, które zrezygnowały z dyżuru 

(zaznaczyły to w rejestracyjnej aplikacji). 

DYŻURY SZKOLNE RODZICÓW 2015-16 
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Parada Pułaskiego - 4 października 2015  
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TRUDNA NAUKA TOLERANCJI             

W dniu 10 października 2015 w naszej szkole odbył się cykl spotkań ze znaną i lubianą pisarką Barbarą Ko-

smowską. Autorka od wielu lat jest zaprzyjaźniona z polonijnymi dziećmi i młodzieżą, a jesienne spotkania 

literackie na trwałe wpisały się w kalendarz naszej szkoły. „Spotkanie z wami jest dla mnie prawdziwym 

świętem i odskocznią od kaszubskiej puszczy, gdzie, na co dzień pracuję nad książkami”- mówiła Barbara Ko-

smowska. Autorka przyznała także, że poznając świat polonijnej młodzieży, uczy się innego spojrzenia na 

wiele problemów, które porusza w swoich książkach. Zaznaczyła także różnice pomiędzy młodzieżą polską, a 

młodzieżą z Polonii amerykańskiej, stwierdzając jednak, że zarówno w Polsce jak i w USA ludzie mają taką 

samą wrażliwość.  

Książki jej autorstwa są pełne emocji i poruszają często trudne tematy takie jak: żałoba, samotność, nie-

chciana ciąża, czy tolerancja. I właśnie tematowi tolerancji poświęcone było ostatnie spotkanie. 

Autorka zdradziła, że jej najnowsza powieść 

będzie poruszała te ważne zagadnienia. „To 

będzie książka o nauce inności, sztuce czynienia 

dobra, przyznawaniu się do błędów, oraz nauce 

tego, że nie na wszystko musimy się zgodzić” - 

mówiła Barbara Kosmowska. 

 Na koniec autorka zachęciła młodzież naszej 

szkoły, aby własne doświadczenia i przemyśle-

nia przelewali na papier i uczestniczyli w „ Międzynarodowym Konkursie Poezji i Prozy im. Wandy Chotom-

skiej”.  

Agata  Szeska 
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                Blask Życia 

    Kiedy cię ujrzałam me oczy spotkały twoje 

   Bijąc mocnym blaskiem, połączyły nas oboje 

Wiedziałam, że te oczy wnet zmienią tor przyszłości 

Radosnym swym spojrzeniem, dodajesz mej duszy     

                              radości 

Wiedziałam, że twój uśmiech pomaluje kiedyś tęczę 

Koloryt z niej spływający, paletę farb tobie wręczę 

Rozpromienisz nawet słońce, nawet chmury się ukry-
ją 

        I wszystkie troski szybko przeminą 

Wiedziałam, że twa aura światło rozprzestrzeni 

       Promienie miłości, okrążą całą ziemię 

          I wiem, że ty także jesteś nadzieją 

Bo me serce wciąż bije, I wiatry nadziei wciąż wieją 

                     ~Klaudia Micek  

Against This World 

 

I dig through the knots where my history laid 

Through the vast open field where a part of me re-
mained 

I could sense the mourning, bleakness, and the pre-
carious sight 

As if the world changed a color to a shade of black 
ad white 

It’s as if a part of me was distanced from this world 

A memory of fading blackness and voices that can-
not be heard 

An atrocious monstrous feeling is hidden in my soul 

After years of being secluded in the brutal cold 

 

My hands are eternally shaking as a sign of my des-
pair 

It’s like I’m in an unknown location with my screams 
drifting into nowhere 

The light of the morning sun is dismissing my arrive 

The thought of vulnerability as my only guide 

 

My eyes are fixed upon the outstripping road 

As a sign of the lingering wait I have gotten to be-
stow 

I can feel I’m slowly rising, with my breath in a 
quickening pace 

 There are still mistakes from the past that I am will-
ing to erase 

 

But now that I am living in the present, as it’s named 

Despair’s still living inside me, and it, I’m yearning 
to tame 

The world is finally turning, circling my mind 

A place that’ll live forever, even when I die 

                  ~Klaudia Micek 

Wiersze Klaudii Micek – uczennicy klasy kl.8, wzięły 
udział w XXXI konkursie „Międzynarodowej Twór-
czości Dzieci i Młodzieży”. 
Poniżej wydanie tomiku „portret ze słów” z nagro-
dzoną twórczością młodych poetów.  



Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie literackim dzieci i młodzieży  im. Wandy 
Chotomskiej. Utwory mogą być zgłoszone w j. polskim oraz w j. angielskim.  
Główne cele konkursu: inspirowanie zainteresowań literackich, promowanie utalentowanej literacko mło-
dzieży, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości,  zachęcenie dzieci i młodzieży polonijnej do podejmowania 
prób literackich w języku polskim,   
31 lat jego istnienia zaowocowało wydaniem 24 książek z wierszami i opowiadaniami laureatów i wyróżnio-
nych. Społecznie pracującymi jurorami są poeci, pisarze, dziennikarze, krytycy literaccy, pracownicy naukowi 
Akademii Pomorskiej w Słupsku, nauczyciele poloniści, pod przewodnictwem znanej poetki i przyjaciółki 
konkursu, a od 2015 roku także jego Patronki –pani Wandy Chotomskiej, według której jest to największa 
w kraju impreza kulturalna poświęcona młodym talentom literackim i promująca dziecięcą i młodzieżową 
twórczość.  
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Spotkanie z pisarką panią Agnieszką Frączek                        

W dniu dzisiejszym spotkała nas bardzo miła niespodzianka. Mogliśmy „legalnie” zrobić sobie krótką prze-
rwę w zmaganiach z językiem polskim i spotkać się z autorką książek dla dzieci panią Agnieszką Frączek.    
Pisarka okazała się osobą bardzo sympatyczną i wesołą. Czuliśmy się jak na spotkaniu z przyjacielem. Z 
wielką pasją i dowcipem opowiadała nam o swojej pracy i miłości do książek. Nawet największe gaduły słu-
chały jej z ciekawością. Zaprezentowała nam kilka pozycji ze zbioru swojej bogatej twórczości. Cytaty z ksią-
żek były śmieszne i wręcz krzyczały „przeczytaj mnie”! Na pewno to zrobimy. Słowa utworów, chociaż ry-
mowane są tak dowcipne, że nie da się ich zapomnieć. Autorka kocha to, co robi, bawi się językiem pol-
skim, do czego i nas zachęca.  Pani Agnieszka z cierpliwością odpowiadała na pytania zgromadzonych dzie-
ci. Chcieliśmy wiedzieć miedzy innymi skąd czerpać pomysły na tematy do książek, ponieważ kilkoro z nas 
chciałoby również zostać pisarzami! Oj długa droga jeszcze przed nami…nie jest to wcale takie proste, ale 
inspiracje możemy czerpać z rozmowy z naszym gościem. Może któremuś z nas się uda?  

Wszystko, co dobre szybko się kończy - trzeba było się pożegnać!  
Z żalem opuszczaliśmy salę, tak milo się słuchało i rozmawiało. Panią Agnieszkę zapamiętamy z pewnością
- nie tylko jej uśmiech, ale przede wszystkim jej umiejętność podzielenia się z nami swoją miłością do oj-
czystej mowy. Może od tego spotkania chętniej będziemy sięgać po polskie książki? Już wiemy, że czyta-
nie to wielka przygoda, a nie tylko nudny obowiązek.   

Uczniowie kl. 4 a oraz  wych. Aneta Grzywacz 
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JAK MĄDRZE KOCHAĆ  

I DOBRZE WYCHOWYWAĆ DZIECKO 

 Rodzina jest pierwszą i podstawową “instytucją edukacyjną” w procesie wychowawczym 
dziecka.  Rodzice mają największy wpływ na nasze życie, większy niż ktokolwiek i cokolwiek inne-
go.  
 Do siódmego roku życia rodzic jest dla dziecka absolutnym wzorem. Dopiero później poja-
wia się grupa rówieśnicza, która odsuwa niejako rodziców na dalszy plan. Jeśli jednak rodzic w 
ciągu pierwszych lat stworzy z dzieckiem dobre relacje i ofiaruje mu wiele miłości, pozostanie na-
dal wzorem dla dziecka pomimo okresowej fascynacji rówieśnikami. Dzieci nie rodzą się złe czy 
dobre, one nabywają złych zachowana w toku wychowania. To od najbliższych zależy, jakimi w 
przyszłości będą ludźmi. Dom pełen szacunku, opiekuńczości, zrozumienia i przede wszystkim 
miłości nauczy młodego człowieka podstawowych zasad moralnych i właściwych interakcji z dru-
gim człowiekiem. Na próbę charakteru dziecko zostaje wystawione już w okresie szkolnym, gdzie 
spotka się niejednokrotnie z brutalnością tego świata.  Jeśli otrzyma w domu rodzinnym silne fun-
damenty w zakresie zachowania i zdrowego poczucia własnej wartości łatwiej będzie mu pokonać 
napotkane trudności i wyzwania.  
 Aby dziecko mogło rozwijać się normalnie musi mieć spełnione określone potrzeby emocjo-
nalne, czyli musi być kochane bezwarunkowo. Jest to miłość bez względu na cokolwiek- bez 
względu na wygląd dziecka, jego zachowanie czy osiągniecia. Dzieci odbijają jak lustro, to, co do-
stają. Jeśli otrzymują miłość warunkową, okazywaną tylko wówczas, gdy spełniają nasze oczeki-
wania, zaczynają oddawać miłość warunkową. Gdy dziecko wkracza w okres nastoletni zaczyna 
traktować rodzica w ten sam sposób-zachowuje się dobrze lub słucha tylko wtedy, gdy otrzymuje 
coś w zamian. Nie bójmy się więc mówić do dziecka słów- „kocham cię, cieszę się, że jesteś, cieszę 
się kiedy widzę ciebie radosnego, tęsknie za tobą’’, zwyczajnie bez powodu i  niezależnie od wieku 
dziecka. Upominajmy swoje dziecko za jego błędy i złe zachowanie z miłością, a nie z agresja np.: 
”Jest mi niezmiernie przykro, kiedy słyszę, że zachowujesz się źle. Traktuję ciebie poważnie i ocze-
kuje, że będziesz odpowiedzialny za swoje zachowanie”. Nie mówimy nigdy do dziecka: „Jesteś 
beznadziejny!” lecz oceniamy zachowanie, np.: „Twoje zachowanie było fatalne czy nie do zaak-
ceptowania”.  
 Czasami milczenie rodziców i brak chęci rozmowy z dzieckiem po uprzednim zwróceniu na 
niewłaściwe zachowanie jest dla niego wystarczającą karą.  Rodzice powinni zastanowić się, czego 
naprawdę dziecko potrzebuje, ponieważ poprzez złe zachowanie wyraża ono zawsze jakieś nieza-
spokojone potrzeby.   
 
Aby młody człowiek mógł w pełni rozwinąć swój potencjał musi czuć, że rodzice naprawdę go ko-
chają i naprawdę się o niego troszczą.  Jeśli tego nie czuje, często zaczynają się kłopoty. 

 
 

mgr Małgorzata Marut - Paluch—Psycholog   
Ciąg dalszy w kolejnym numerze „Gazetki Szkolnej” 



PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM DZIEDZICTWA POLSKIEGO  

W tym miesiącu, w kręgach polonijnych odbywały się liczne 

uroczystości i imprezy podkreślające dumę z naszego polskiego 

pochodzenia. Świętowanie naszej tożsamości narodowej wi-

doczne jest szczególnie podczas Parady Pułaskiego, kiedy 

uczestniczące tłumy ubrane w biało czerwone barwy maszeru-

ją wzdłuż Piątej Alei na Manhattanie. Nie jest to jedyna okazja, 

aby pamiętać o swoich polskich korzeniach. W niedziele 18 

października 2015 nasza szkoła uczestniczyła w mszy św. w 

parafii Św. Alojzego na Ridgewood, która w tym roku była go-

spodarzem dorocznej uroczystości Diecezjalnego Dnia Dzie-

dzictwa Polskiego. Celebransem i kaznodzieją był Biskup Die-

cezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski. Obecni byli również Ks. 

Biskup Nicholas DiMarzio i Ks. Biskup Witold Mroziewski - bi-

skupi z diecezji brooklyńskiej oraz wielu polskich kapłanów.  

 19 października 2015 w PS im. Św. Jana Pawla II na 

Staten Island odbył się doroczny Bal Nauczyciela.    

 BAKE SALE  -  24 październik 2015  - donacje $755.00.   Serdecznie dziękujemy!!!  

Rodziny biorące udział : Filip -1a, Cejnóg -2a, Traka -2a, Tolwinski -4a,8; Hajder -6, Czerkas 

-5a, Wrzesniewski -2b, Sarzynska -1a,6; Faszczewski -1b,2b; Swierzbinski -2c, Lakomski -

0a,7; Sanko -1a,2a; Wawerski -1a, Horczak -1b, Gerlak -1a, Karwowski J.-1a, Terepka -1a, 

Staniurski -1a, Roszkowska -1a, Cudo -1a, Bethke -2b,6, Los M -2b; Lakota -2b, Majda -

0b,10; Pauperowicz -0a, 3b; Bochenek -0b, Wiszniewski -0b, Kuklik -0b, Bochenkiewicz -3a, 

Wierciak -0a, 3a; Kapica -1b,4b; Kolasa -2c,4b; Malecki -5a, Laszczych -6,9; Milewski -8,10; 

Skrajny -0a,3a; Witkowski -0a,2a; Kowalczyk -2a, Prochniewicz -3b, Chowaniec -3b, Kolano 

-3b; Mscislawski -3b, Wislocka -2c; Tolpa- 2c, Pawelec -4b 

Ciasto przyniesione w tym dniu zostało rozdane dzieciom. Bardzo im smakowało! 

Bake sale został przełożony – po ustaleniu kolejnego terminu poinformujemy Państwa. Infor-

macja będzie wysłana w czerwonych folderach uczniów. 

Poczty sztandarowe w oczekiwa-
niu na rozpoczecie uroczystosci 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ  

– DZIEŃ NAUCZYCIELA 

Podczas balu nauczycielki naszej szkoły zostały 

wyróżnione Dyplomem Prezesa CPSD. Wyróżnienie 

otrzymały: Renata Jujka, Bożena Pukowiec, Zofia 
Rębilas, Aneta Grzywacz, Agata Szeska, Barbara 

Tutka, Joanna Szymanowska. Wyróżnienia przy-

znawane są osobom za wyróżniającą się pracę w 

polskiej szkole oraz zaangażowanie w edukacyj-

nym środowisku polonijnym. Gratulujemy! 

 Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo zdrowia, cierpliwości, 

wytrwałości oraz wielu sukcesów zawodowych w pracy z dzieci i młodzieżą!  


