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

POLSKA SZKOŁA IM. S W. JADWIGI KRO LOWEJ  

GAZETKA SZKOLNA  

 „Uczmy mowy ojczystej, polskiej kultury, tradycji i wartości – bezcennego skarbu, a szybko przekonamy sie o bogactwie 

przekazanym naszym dzieciom, którego nikt im nie odbierze...”  

WYDAWANA OD 2005   

INFORMACJE O POLSKIEJ SZKOLE IM. S W. JADWIGI KRO LOWEJ  

LUTY, MARZEC, KWIECIEN  2017  
NR 116 –118 

KONTAKT:     

e-mail: psdswjadwiga@yahoo.com    tel. 718-801-2023   Strona internetowa:  polskaszkolajk.org                            

Radosnych Świąt Wielkanocnych 

UWAGA– ZMIANA !!!  

UROCZYSTE   

ZAKOŃCZENIE  

ROKU SZKOLNEGO 

2016/17 

3 czerwca 2017     

o godz. 10:00. 

W tym numerze: 
●Studniówka s.3 
●Konkurs recytatorski s.9 
●Konkurs w Fundacji Ko-
ściuszkowskiej s.11 
●Zabawa karnawałowa s.6 
●Konkurs wielkanocny 
●Przygotowanie do Wielkano-
cy s.12,13 
●Wiosenny bake, kiermasz 
wielkanocny s. 13-15 
●Kalendarz s.2 
●Informacja o zapisach s.10  DZIEŃ MATKI 

Zapraszamy wszystkie mamy  

na uroczystą akademię 13 maja 2017.  

Początek o godz. 12:30  

w audytorium . 

 ZAPISY DO POLSKIEJ SZKOŁY 

 29 KWIETNIA 2017 w godzinach od  9:00 -15:00  

dla uczniów naszej szkoły  

(szczegóły – informacja przesłana w folderach)   

ZAPISY OTWARTE 17 czerwca 2017       

Dodatkowe informacje s.  10 
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9:00 do 9:55 

Religia AM  

10:00 do 14:00 

Zajęcia lekcyjne 

14:00 do 14:55 

Religia PM/ Kółka art. 

 R- religia poranna ;  – ;  K /R3– kółka art. i religia w kl. 3— popołudniowa od 14:00 do 14:55 

KWIECIEŃ   2017 MAJ   2017 

1 

R/K/R3 

Rekolekcje wielkopostne g. 10:00 w 

kościele. 

Po nich lekcje wg planu. 

Konkurs wielkanocny 

6 

R/PC   

Lekcje do 13:00. 

Konferencja klasyfikacyjna RP. 

Nie ma kolek i R3 

2 

Niedz 

Wiosenny bake sale. Kiermasz wielka-

nocny – godz. 8:30 – 12:30. 
13 

K/R3/PC   

KOMUNIA ŚWIĘTA kl. 2a, 2b - 

godz. 10:00. 

 Akademia z okazji DNIA MATKI 

godz. 12:30. Rozdanie nagród i dyplo-

mów dla zwycięzców konkursów w r. 

8 

 R/K/

R3 

MATURA PISEMNA GODZ.10:00 

Lekcje wg planu. 
20 

R/K/R3   

Uroczyste zakończenie roku szkolne-

go dla klas 8 i 11 - godz. 10:30. 

Dzień Dziecka godz.12:00. 

Zakończenie kółek i religii - ostatnie 

zajęcia. Konferencja RP - godz. 14:00. 

15 

Niedz. 

WIELKANOC 2017 27 

wolne 

  

MEMORIAL DAY WEEKEND 

22 

R 

LEKCJE DO 12:00 

MATURA USTNA godz. 12:00 

Pierwsza spowiedź od 14:00 do 17:00 

  

CZERWIEC  2017 

29 

R/K/R3 

ZAPISY DLA KLAS 0-11 (godz. 9:00

-12:00 - nazwiska A- N; godz.12:00 - 

15:00 - od O-Z) 

3 
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE RO-

KU SZKOLNEGO 2016-17 

o godz. 10:00. 

30 

Niedz 

FESTIWAL POLSKICH SZKOL 

DOKSZTALCAJACYCH 2017 – 

OZONE PARK, NY 

10-11 
Pisemny i Ustny EGZAMIN CERTY-

FIKATOWY z J ęzyka Polskiego 

*Kalendarz może ulec zmianie 

  
17 

ZAPISY kl. 0-11 oraz   

dla nowych uczniów w godz.9:00 - 

12:00  i na religie od 12:00 do 13:00 

AKTUALNE  INFORMACJE SĄ NA NASZEJ STRONIE. 

PROSIMY SPRAWDZAĆ NA STRONIE WWW.POLSKASZKOLAJK.ORG   
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„POLONEZA CZAS ZACZĄĆ” 

W ostatnią sobotę stycznia 2017 powyższe słowa 

usłyszeli przyszli maturzyści ze szkół polonijnych z 

NY, NJ, PA i CT, którzy przybyli na swój bal stud-

niówkowy zorganizowany w restauracji Royal Ma-

nor w Garfield. Uczniowie naszej szkoły na stud-

niówkę pojechali piękną czerwoną limuzyną. Wszy-

scy prezentowali się bardzo elegancko: dziewczyny 

w urzekających  sukniach, a chłopcy w odświętnych 

garniturach. 

Impreza zaczęła się od poloneza zatańczonego 

przez wszystkich maturzystów. Korowód prowadziła 

p. D. Andraka – prezes Centrali Polskich Szkół Do-

kształcających. Dostojny taniec z zapartym tchem 

obserwowali wszyscy obecni. Następnie uczestnicy 

balu wysłuchali przemówień i podziękowań. Jednym 

z przemawiających był gość honorowy balu Konsul 

Generalny RP pan Maciej Golubiewski, który na 

uroczystość przybył wraz z żoną. Głos zabrała rów-

nież przedstawicielka Rady Dyrektorów Unii Polsko

-Słowiańskiej pani Małgorzata Gradzki,  

która życzyła przyszłym maturzystom pomyślnego 

zdania egzaminu dojrzałości i powodzenia na stu-

diach.  

Prezes Andraka poinformowała, że Unia ufundowa-

ła każdemu maturzyście certyfikat w wysokości $ 50. 

Po części oficjalnej wszyscy zjedli pyszną kolację, a 

potem ruszyli na parkiet, aby przy dźwiękach różno-

rodnej muzyki zatańczyć na pierwszym „dorosłym” 

balu abiturientów. Zabawa była przednia, a wieczór 

minął zbyt szybko. 

Skąd wzięły się na amerykańskiej ziemi studniów-

ki? Tu przecież popularne są promy, czyli bale, które 

odbywają się po zdanym egzaminie dojrzałości. 

Studniówki to polski obyczaj. Bal, odbywający się – 

jak sama nazwa wskazuje – na około 100 dni przed 

maturą, to bal, na którym młodzi ludzie występują w 

eleganckich sukniach i garniturach, a zarazem mo-

ment, gdy jedną nogą przekraczają umowną granicę 

dorosłości.  
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Tradycja balu studniówkowego 

ma już ok. 200 lat. Pierwszy 

taki bal odbył się, gdy po raz 

pierwszy w historii Polski eg-

zamin dojrzałości zdawali li-

cealiści w Prusach w 1812 ro-

ku. Kiedyś uczniowie na jakiś 

czas przed maturą przestawali 

myśleć o rozrywce i przyjem-

nościach, a zajmowali wyłącz-

nie nauką. Studniówka stano-

wiła taką magiczną granicę - do 

matury zostawało ok. 3 miesiące, które zazwy-

czaj poświęcano na powtórki do egzaminu.  

Niegdyś studniówki odbywały się wyłącznie w 

szkołach na auli lub w sali gimnastycznej. Zwy-

kle obowiązywały stroje uczniowskie - chłopcy 

zakładali granatowe, względnie czarne garnitury 

i białe koszule, a dziewczyny białe bluzki z dłu-

gim rękawem i granatowe spódnice, koniecznie 

za kolana, lub ciemne sukienki.  

Dla szkolnej społeczności studniówka była w 

głównej mierze wyczekiwanym wydarzeniem 

kulturalnym. Już na kilka miesięcy wcześniej 

maturzyści wymyślali program i wykonywali 

dekoracje i kostiumy potrzebne do inscenizacji, 

układali scenariusze. Studniówka była jedyną 

okazją do bezkarnego wytknięcia wad szkoły, uczniów oraz nauczycieli. Ulubionymi formami były ske-

cze, kabarety i fragmenty sztuk teatralnych. Przygotowania do występu na studniówce zbliżały uczniów, 

pomagały utrwalać więzi i niosły ze sobą niezapomniane wspomnienia, do których wracało się przez całe 

lata. 

Obecność na studniówce miała zapewnić po-

wodzenie na maturze, ale żeby tak się stało, 

trzeba było pamiętać o kilku rzeczach, jak na 

przykład o czerwonej bieliźnie i/lub podwiąz-

ce, ulubionym krawacie, o zabraniu na bal 

czegoś pożyczonego, o zakazie ścinania wło-

sów od studniówki do matury. Kolejnym spo-

sobem na zdanie matury było zawiązanie 

przez osobę życzliwą czerwonej nitki na nad-

garstku. Nitka, która nie zerwie się z nadgarst-

ka do matury przyniesie wielkie szczęście. 

Naszym przyszłym maturzystom życzymy 

powodzenia i traktowania przesądów  

z przymrużeniem oka. 

 

Autor tekstu: Milena Wrońska - Stochel  
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  – wspomnienia maturzystów 

Maciej Majda - 28 stycznia bylem na studniowce z całą klasą.(…) Pod szkołą wsiedliśmy do wielkiej czer-

wonej limuzyny. Grała muzyka i było wspaniale. Po dotarciu do Garfield wszystko okazało się doskonale – 

jedzenie, muzyka. Świetnie się bawiliśmy do samego końca, do pierwszej nad ranem. 

Śmiarowski Piotr – Studniówka 2017 była bardzo radosna zabawą, która będę mile wspominał przez całe 

życie. Na pewno, w przyszłości, wyśle swoje dzieci do polskiej szkoły, żeby nauczyły się naszej kultury i hi-

storii.    

Wawrzyniak Nicole – Studniówka 2017 odbyła się w Garfield NJ. Dojechaliśmy tam z całą grupą wielką 

czerwoną limuzyną. Nigdy nie zapomnę tego dnia, ponieważ pierwszy raz w życiu tańczyłam poloneza. Je-

dzenie było znakomite. Trochę czasu upłynęło zanim się rozkręciliśmy, ale później już nie schodziliśmy z 

parkietu. Chyba, ze musieliśmy się napić lub zdjąć buty. Ta noc pozostanie niezapomniana. Bardzo się cie-

szę, ze mieliśmy okazje w niej uczestniczyć. 

Kaplan Emilia – Studniówka organizowana przez wszystkie szkoły w stanach Nowy Jork, New Jersey, Pen-

sylwania i Connecticut była cudowna. Przyjęcie było by bardzo eleganckie. Milo było zobaczyć wszystkich 

w garniturach i ślicznych sukienkach. Na początek czekał na nas czerwony Hammer pod szkołą. Przejażdż-

ka w nim była przebojowa dzięki disco polo i furory śmiechu (wspólny śmiech nie jest niczym nadzwyczaj-

nym w naszej klasieJ). Gdy dotarliśmy na miejsce, czekała nas próba poloneza. Polonez był trudny, ale nic 

nie do przegryzienia. Następnie, czekała na nas długa noc świetnej zabawy. Miałam zaszczyt zaprosić kole-

gów z klasy do tańca i koleżanki również! DJ Jacek zagrał wszystkie polskie przeboje, a obsługa Royal Ma-

nor podawała nam smaczne jedzenie. Najlepszy moment nocy był, gdy Pani Renata i Pani Dyrektor dołą-

czyły do nas na ostatni taniec. Nigdy nie zapomnimy tej niepowtarzalnej nocy. 

Hubert Szpin – Tegoroczna studniówka odbyła się 28 stycznia 2017 r. w Garfield w New Jersey. Tego dnia 

od samego rana przygotowywaliśmy się na bal. Całą klasą o godzinie 3:00 zebraliśmy się pod polską szkołą. 

Przyjechała po nas limuzyna – czerwony hummer, którą pojechaliśmy najpierw na sesje zdjęciową na Long 

Island City, a następnie na bal studniówkowy. Wszyscy byli elegancko ubrani: chłopcy w garniturach, a na-

sze dwie słodkie koleżanki w sukienkach. Studniówkę rozpoczęliśmy od poloneza, którego tańczyłem 

pierwszy raz w życiu. DJ Jacek serwował nam wyśmienitą muzykę, przy której wszyscy doskonale się bawi-

li. Bal studniówkowy jest piękną tradycją, a zarazem wielkim przeżyciem dla mnie. Będę go długo i milo 

wspominał, i z przyjemno-

ścią bym go powtórzył. 

Jakub Jankowicz – Mieli-

śmy studniówkę 28 stycz-

nia 2017 roku. Pojechali-

śmy do New Jersey w li-

muzynie. (…)Cala impreza 

była wspaniała. Chciałbym 

przeżyć znów taki dzień.  
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W dniu 4 lutego 2017 odbyła się zaba-

wa karnawałowa organizowana corocz-

nie przez Komitet Rodzicielski Polskiej 

Szkoły im. Św. Jadwigi Królowej. 

Po raz kolejny, nasi niezawodni rodzice 

wykonali bardzo sprawnie trudne zada-

nie. Zorganizowanie całego wydarzenia 

obejmuje wiele szczegółów, które decy-

dują o tym, jak bal zostanie zapamięta-

ny. Pyszne jedzenie, wspaniała muzyka przy zespole Vox 

Polonia i ogólnie świetna atmosfera, przyjemnie wypełniły 

czas wszystkich gościom podczas tegorocznej zabawy. Wy-

chodząc z sali nasi zadowoleni i wdzięczni goście dzięko-

wali za wspaniałą imprezę.  

Całe wydarzenie jest również 

świetną okazją do lepszego 

poznania się pomiędzy rodzi-

cami. Miła atmosfera zabawy 

jest zasługą przyjaznych, mi-

łych i towarzyskich rodziców. 

Co roku dołączają nowi rodzi-

ce. Zawiązują się znajomości i 

przyjaźnie, a bogate doświad-

czenie organizacyjne przeka-

zywane jest jak przepis na do-

skonałą potrawę.  
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 Dofinansowanie wydarzeń szkolnych możliwe jest również dzięki pomocy okolicznych bizne-

sów z Ridgewood, Glendale i Maspeth , którzy ofiarowują prezenty / kupony certyfikatowe 

losowane podczas zabawy w loterii fantowej.    NASI SPONSORZY:  

Dzięki sprawnie współpracującym rodzicom, którzy poświęcają wiele czasu na przygotowanie każdej za-

bawy, a także przystępują do organizowanych przez szkole akcji „fundraiser”(bake sale), uzyskane fundu-

sze służą dofinansowaniu organizowanym szkolnym wydarzeniom takim jak: mikołajki, wigilia, dzień 

matki, dzień dziecka oraz dofinansowaniu do studniówki i zakończenia klas 8 i 11.  

Wszystkim Państwu ogromnie dziękujemy za cały wkład pracy. Wasza postawa, talenty, 

nastawienie do zadań i problemów oraz pomoc i wsparcie jest ogromnie istotne w funk-

cjonowaniu naszej szkoły.  

Serdeczne podziękowanie kierujemy do rodziców z zarządu Komitetu Rodzi-

cielskiego: p. Katarzyna i Jacek Szymanowscy, p. Izabela Pytel – Milewska, p. Małgorza-

ta i Maciej Matuszczak, p. Magda Łysakowska –Pawlak, p. Marta Baran, p. Julita i 

Krzysztof Karpińscy, p. Katarzyna Wicik. A także wspaniałym rodzicom z trójek klaso-

wych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już teraz serdecznie zapraszamy rodziców na kolejną zabawę w przyszłym roku (początek lutego), szcze-

gólnie tych, którzy jeszcze nigdy nie byli.  

Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły  
im. Św. Jadwigi Królowej  

58-15 Catalpa Ave. 
Ridgewood, Ny 11385  

Syrena Bakery 
207 Norman Ave. 

Brooklyn, NY 11222  
tel (718) 349-056 

BACIK 
23 MESEROLLE AVE. 

BROOKLYN NY 11222 

TEL. 963-0883   
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MUZA - Polska Ksiegarnia  
60-97 Putnam Ave.  

Ridgewood, NY   
Tel. 718-821-1592  

Fountain of Youth 
66-45 Fresh Pond Rd. 

Ridgewood, NY 11385 

t.718-417-1210  

Old World Bakery 

polish bakery 
66-91 Forest Ave. 

Ridgewood, NY 11385 
Tel.718-418-6884  

Pewex 
6049 Fresh Pond Rd 

Maspeth, NY 11378 

347-448-5445  

POZIOMKA  

6505 Fresh Pond Rd  

Ridgewood, NY 11385 

tel. 347-987-4034 

ZABKA DELI 

6651 Fresh Pond  Rd 

Ridgewoo, NY 11385 

tel 718-366-3911 

 
EURO OPTICAL 

65-43 Myrtle Ave. 

Glendale ,NY 11385 

Tel. (718)-366-7850  

Mellan, LLC.  
Salon Fryzjerski 

5830 Catalpa Ave. 

Ridgewood, NY 11385 

718-417-4529  

Gemelli Jewelers 
66-10 Fresh Pond Rd 

Ridgewood, NY 11385 
718-628-9767  

European Taste 
66-66 Fresh Pond Rd 

Ridgewood, NY 11385  

tel 718-326-5454 

 

PIEKLO BAKERY 
6041 Fresh Pond Rd 

Maspeth, NY 11378 

tel. 718-386-4547 

Ewa Beauty Salon 

Ewa Licensed Esthtician 

(917-971-1173) 

6073 Fresh Pond Rd 

Maspeth , Ny 11378 

Mira  Wine & Liquor 
812 Fairview Ave. 

Ridgewood, NY 11385 
Tel. 718-417-4547  

 VALENTINO 
6664 Fresh Pond Road 

Ridgewood, NY 11385 
718-386-2907  

 Ella 
polska agencja 

65-19 Myrtle Ave.  

Glendale, NY 11385 

(718) 386-4222  

J.J. Mademoiselle 
Fashion Boutique 

6092 myrlte Ave. 

Ridgeood, NY 11385 

tel.718-497-1002  

 
Exclusive Beauty Salon 

69-06 Fresh Pond Road 

718-366-4156  

Ridgewood Office 

Products Center, Inc. 
6716 Fresh Pond Rd 

Tel. 718-386-3266  

Prominis 
Andreas Fenyves, MD 

Internal Medicine 

6451 Central Ave. 

Tel. 718-821-4424  

Checo’s Food Universe 
6682 Fresch Pond Rd 
Ridgewood, NY 11385  

Miejsce dla twojego bizne-

su! 

Zapraszamy za rok! 

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym sponsorom  

za przekazane donacje, prezenty, bonusy certyfikatowe.  
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Sztuka recytacji, czyli  

jak przygotować dziecko do konkursu recytatorskiego.  

Umiejętność recytacji jest wartością samą w sobie, jest 

też istotnym elementem kształtowania pozytywnych 

uczuć w stosunku do języka oraz budzenia zaintereso-

wań kulturą w ogóle. 

Poprawne wysławianie odgrywa także dużą rolę w co-

dziennym obcowaniu z innymi ludźmi. 

Wieloletnią tradycją naszej szkoły jest organizowanie 

konkursu recytatorskiego.                                                          

Każdego roku pod innym hasłem, aby uczniowie mogli 

wybrać utwory najbliższe im, różnych pisarzy, nie tyl-

ko znanych klasyków. Chcemy, aby z roku na rok pod-

wyższał się poziom kunsztu recytatorskiego wykonaw-

ców. Wszystko to sprawia, że na opiekunie spoczywa 

ogromne zadanie do spełnienia i wielka odpowiedzial-

ność. Ale jakaż satysfakcja, kiedy dziecko zostaje na-

grodzone czy wyróżnione – tak na poziomie klasy, jaki 

i szkoły. 

 

W naszej szkole odbywają się konkursy wewnątrzkla-

sowe i w zasadzie każde dziecko ma szansę zaistnieć. 

Następnie wyróżnieni uczniowie w klasach przechodzą 

do kolejnego etapu ogólnoszkolnego.  Każdy z 

uczniów wybiera sobie utwór, który mu najbardziej się 

podoba i z którym „ dobrze się czuje”, bowiem bardzo 

ważne jest dostosowanie wiersza do osobowości recy-

tującego. W klasach młodszych na tym etapie potrzeb-

na jest daleko idąca pomoc rodziców i wychowawców. 

Uczniowie starsi mający więcej doświadczenia z pew-

nością poradzą sobie sami doskonale, chociaż wybór 

właściwego wiersza nie jest sprawą łatwą. Często po-

chłania sporo czasu ucznia a w przypadku dzieci młod-

szych rodzica i wychowawcy. 

 

Wiersz musi odpowiadać tematyce konkursu i ma się 

stać „ materiałem”, który pozwoli zaprezentować naj-

wyższe umiejętności interpretacyjne ucznia biorącego 

udział w konkursie. 

   Uczniowie wiedzą, że przedmiotem oceny recytują-

cego są: stopień opanowania pamięciowego, dykcja, 

interpretacja, czyli sposób „ widzenia” utworu 

przez ucznia, dobór repertuaru, ogólne wrażenie 

artystyczne.   
Dokonując wyboru wiersza, recytator powinien zda-

wać sobie sprawę z tego, że musi przekazać myśli i 

uczucia autora. Nie będzie właściwej interpretacji bez 

zrozumienia treści danego utworu.                                                                                                                                                                     

Uczeń powinien wiedzieć, o czym mówi. Jest to 

pierwsza i najważniejsza czynność - dokładne 

zrozumienie treści.  Uczeń powinien rozumieć 

każde zdanie i każde słowo. Wiersz dłuższy wi-

nien być podzielony na małe części.  Trzeba 

stworzyć logiczny i przejrzysty układ całości. 

Dobrze jest, jeżeli uczeń przed nauką pamięciową 

opowie treść swoimi słowami. Powinien też w 

wyobraźni poszukać obrazów wypowiadanych 

słów i stworzyć własną wizję. W praktyce zrozu-

mienie i widzenie obrazu są ze sobą ściśle zwią-

zane. 

Kiedy nasz uczeń już będzie wiedział, „ co mó-

wi”, powinien się zastanowić „ jak mówić”. 

Każdy wiersz powinien być starannie opracowa-

ny pod względem dykcji. Tutaj myślę, że dużą 

pomoc powinni okazać uczniom wychowawcy. 

Należy zwrócić uwagę na połączenia, które spra-

wiają trudności w wymawianiu, ćwiczyć mówie-

nie frazą tak, aby stanowiła ona całość, a nie po-

jedyncze wypowiadane słowa. Błędy popełniane 

przez uczniów są różnorodne, ale można je wyeli-

minować. Potrzeba tylko czasu, trochę  pracy i 

chęci  ucznia. 

Intonacja, akcent, pauza nasilenie głosu, rytm – to 

najważniejsze środki wyrazu. W ich doborze nie 

ma żadnych recept. Nauczyciel nie powinien na-

rzucać wzoru interpretacji, raczej winien podpo-

wiadać i skłaniać do poszukiwań sposobów wy-

powiedzi, aby najlepiej oddać treść i nastrój wier-

sza. 
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Bardzo ważną sprawą jest odnalezienie odpowiedniego tempa i rytmu dla każdego wiersza. Nie można tych 

pojęć utożsamiać, oznaczają, co innego, mimo że są z sobą ściśle powiązane. Tempo to szybsze lub wolniej-

sze mówienie utworu. Rytm natomiast wynika z jego treści. Z rytmu wynika tempo mówienia. 

 

Ostatnia kwestia to sprawa gestu. W zasadzie nie ma ścisłych reguł, czy recytator może pomagać sobie w ten 

sposób. Znawcy poprawnej recytacji raczej przestrzegają przed używaniem tego środka artystycznego wyra-

zu. Recytujący powinny skupić się na wyrazistości słowa. Jeżeli już gest miałby zaistnieć, to nie powinien być 

przypadkowy, lecz stosowany w sposób oszczędny i świadomy. 

Dla recytatora ważna też jest sztuka prezentacji. Jego partnerem jest widz, z którym powinien nawiązać kon-

takt wzrokowy. Istotny jest pierwszy moment: wyjścia przed widownię, nawiązanie kontaktu wzrokowego z 

publicznością oraz wyraz twarzy. Nieodłącznym odczuciem występujących jest trema. Najlepszym lekar-

stwem na tremę jest dobre przygotowanie, pewność siebie i umiejętność koncentracji. Wychodząc na scenę, 

trzeba skupić się na tym, co mamy powiedzieć i przywołać pierwszy obraz. To „ przyglądanie się” wewnętrz-

nej wizji pozwala odzyskać spokój. 

Na zakończenie pozostaje mi życzyć wszystkim przygotowującym się do konkursu recytatorskiego wiele ra-

dości i zadowolenia. Mam nadzieję, że obcowanie z poezją dostarczy Wam pięknych przeżyć i wzruszeń. 

                                                                                                     Autor tekstu:  Jadwiga Wamka 

ZAPISY 2017/18   – szczegóły zostały wysłane w folderach uczniów (kto nie otrzymał – proszę zgło-

sić się do wychowawcy klasy) 

W dniach 29 kwietnia 2017 oraz 17 czerwca 2017  odbędą się zapisy do Polskiej Szkoły im. Św. Jadwigi 

Królowej na nowy rok szkolny 2017/18 oraz we wrześniu (data zostanie podana w terminie późniejszym).  

ZAPISY WEWNĘTRZNE DO SZKOŁY dla uczniów naszej szkoły,  

tzn. dla naszych obecnych uczniów i ich rodzeństwa 

29 KWIETNIA 2017  - od 9:00 do 15:00    

godz. 9:00 – 11:00  -  zapisy uczniów z nazwiskami rozpoczynającymi się od litery A - K    

godz. 11:00 – 13:00 - zapisy uczniów z nazwiskami rozpoczynającymi się od litery L - R                

godz. 13:00 – 15:00 - zapisy uczniów z nazwiskami rozpoczynającymi się od litery S - Ż    

  

ZAPISY OTWARTE  do klas zerowej i pierwszej spoza szkoły oraz na religie   

17 CZERWCA 2017 w godzinach od 9:00 -12:00 - głównie przeznaczone są dla nowych uczniów klas 0 i 1

-szych oraz od 12:00 do 13:00 na religie do klasy 1 i 2. 

Serdecznie dziękujemy  
za świąteczne słodycze  

dla dzieci  
 

właścicielowi biznesu  

HETMAN Deli 
POLISH - AMERICAN  DELICATESSEN 

66-65 Forest Ave 

Ridgewood, NY 11385 

t. (347)-881-1682  

DYŻURY SZKOLNE RODZICÓW 16-17 
W związku ze zmianą zakończenia roku szkolnego nastąpiła zmiana również z 

ustalonym wcześniej harmonogramie dyżurów szkolnych rodziców. Wszelkie 

zmiany możecie państwo sprawdzić na stronie internetowej szkoły 

www.polskaszkolajk.org.  

 Bardzo prosimy o przychodzenie na dyżury i odpowiedzialne ich wypeł-

nianie. Będąc na swoim dyżurze również jesteście odpowiedzialni za uczniów.  

Jeśli komuś nie odpowiada termin dyżuru, proszę wymienić się z innym rodzi-

cem lub jak najszybciej powiadomić dyrektora (tel.718-801-2023), aby mogło 

być ustalone zastępstwo. Proszę również zgłosić się, jeśli nie znajdą Państwo 

swojego nazwiska w rozkładzie.  W rozkładzie nieujęte są osoby, które zrezygnowa-

ły z dyżuru (zaznaczyły to w rejestracyjnej aplikacji). 
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CZYLI O FINAŁACH KONKURSU OPOWIADANIA BAŚNI  

I LEGEND O POLSCE  W FUNDACJI KOSCIUSZKOWSKIEJ  

Konkurs opowiadania baśni i legend polskich w Fundacji Kościuszkowskiej na Manhatta-

nie jest organizowany od 21 lat przez Stowarzyszenie Polish American Teachers Associa-

tion. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci zamiłowania do poznawania pol-

skich baśni i legend, rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości, ukazanie różnorodności i pięk-

na polskiej literatury. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów polskich szkol 

dokształcających, nie tylko z Nowego Jorku, ale również New Jersey i Connecticut. Są to 

uczniowie wybrani w trakcie eliminacji szkolnych, a wiec najlepsi z najlepszych. Ci mali 

mówcy, na scenie zamieniają się w bajarzy, którzy przez kilka chwil czarują widzów opo-

wieścią.  

Z przyjemnością, po raz kolejny wybrałam się, aby to-

warzyszyć dwóm zdolnym uczennicom naszej szkoły: 

Julii Baran (5a) i Mai Kolano (4b), w tym interesującym 

przedsięwzięciu. Dziewczynki godnie reprezentowały 

naszą szkołę. W pięknych strojach, prezentujących bo-

haterów ich legend, z pełnym zaangażowaniem wystą-

piły na scenie. Otrzymały gromkie brawa, a Julia Baran 

-wyróżnienie za dobór legendy - dziękujemy Pani Dyrek-

tor za pomoc w wyborze. Udział w tym konkursie na-

prawdę wymaga odwagi, umiejętności wyrażania 

emocji nie tylko głosem, ale również gestem, ruchem. 

Konkurencja jest duża. Wszystkie występujące dzieci są 

świetnie przygotowane, począwszy od strojów, kończąc 

na umiejętnościach aktorskich.  

Nasze uczennice zasłużyły na gratulacje. Dziękuję rów-

nież rodzicom 

za pomoc! 

Wszystkie dzieci 

zachęcam do 

udziału w przyszłym roku. Naprawdę warto. 

 

Autor tekstu:  Aneta Grzywacz 
Julia Baran opowiadała w j. polskim legendę  

pt. „Morskie Oko”,  

 Maya Kolano w j. angielskim „Kwiat paproci”. 

 

Dziękujemy pani Anecie Grzywacz  

oraz rodzicom za przygotowanie dzieci  

do występu.  
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“Najłatwiej zobaczyć krzyż na ramionach 

Jezusa. Trudniej już u bliźniego. Ale naj-

trudniej jest zobaczyć swój krzyż. Zobaczyć 

i uwierzyć, że może stać się naszym zbawie-

niem.” 

                       ks. Mieczysław Maliński 

W ostatni piątek marca, w naszym kościele, drogę krzyżową prowadzili uczniowie ze szkoły 

św. Jadwigi Królowej. Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie.  W śre-

dniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. 

Przedstawiciele naszej szkoły, którzy pomimo niesprzyjającej pogody, zimna i ulewnego 

deszczu padającego tego dnia przyszli do kościoła i czytali rozważania to: z klasy 3a -Daniel 

Gajdek, z klasy 4a—Zosia Sowinski, Mateusz Wargacki i Patryk Molczan, z klasy 6— Ola So-

kolowska, Zosia Skrajnowska, Gabrysia Gajdek i Julia Wysokińska,  z klasy 9—Victoria Soko-

lowska , oraz z klasy 10: Kasia Koziol I Konrad Mlynarczyk. 

Chciałabym Wam serdecznie podzięko-

wać, że się zgłosiliście. Że można na Was 

liczyć. Że pokazujecie swoim rówieśni-

kom, że jesteście uczniami Chrystusa. Że 

się nie wstydzicie.  

Czytaliśmy rozważania drogi krzyżowej 

napisane przez ks. Mieczysława Maliń-

skiego, wspaniałego pisarza i poetę. 

Chciałabym Was zachęcić, byście zajrzeli 

do jego twórczości – napisał wiele pięk-

nych książek przetłumaczonych także na 

język angielski.  

             Joanna Wysokińska 
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                1 kwietnia 2017 uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli we Mszy świętej z nauką rekolek-

cyjną. Wygłosił ją ks. Adam Falewicz, który po-

przedniego dnia przyleciał do Nowego Jorku z 

Polski, z diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej.  

Dzieci i młodzież z uwagą wysłuchali opowieści 

o zniewoleniu. Każdy z nas może stać się nie-

wolnikiem grzechu, tak jak dziewczynka, o 

której opowiadał ksiądz na kazaniu. Aby ła-

twiej było wyobrazić sobie działanie grzechu, ksiądz przyniósł ze sobą rekwizyty, np. 

sznurek do związania rąk naszej małej aktorki. Nauczyliśmy się, że gdy zastąpimy 

słowo “muszę” słowem “chcę” lub “mogę” z zupełnie inną energią i nastawieniem bę-

dziemy wykonywać nasze obowiązki.  

Każdy z nas ma do wykonania codziennie wiele czynności, lecz gdy powiemy sobie na 

przykład: “chcę dziś pomóc mamie przy porządkach”, lub “mogę przyjść dziś do ciebie 

i wytłumaczyć ci matematykę” – o wiele łatwiej będzie nam przychodzić spełnianie 

dobrych uczynków. 

Do Mszy służyli uczniowie klasy 4a: I czytanie przeczytała Zosia Sowinski, modlitwę 

wiernych Mateusz Wargacki i Damian Godlewski a Dary przynieśli Paula Palusinski 

i Bartek Milewski.  

                                                                                 Joanna Wysokińska 

1 kwietnia 2017 odbył w naszej szkole konkurs wielkanocny. Wzięli w nim udział wszyscy 

chętni uczniowie klas od 0 do 10. Różnorodność prac była tak ogromna, że do wyboru naj-

piękniejszej pracy, na pomoc wezwano wszystkich uczniów. I tak, każdy uczeń obecny w tym 

dniu w szkole, mógł wybrać jedną pracę, która najbardziej mu się spodobała. Wybór był na-

prawdę trudny, ponieważ prac zgromadzonych na konkurs było bardzo wiele i były one cie-

kawe, kolorowe, radosne i bardzo pomysłowe.  
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Po zliczeniu głosów wyłoniły się 3 miejsca: 

I miejsce – Maya Tolpa kl. 3b – 44 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II miejsce – Marcel 

Swiatoniowski kl. 0b 

– 32 pkt. 

 

III miejsce – Bartek 

Orszulak – kl. 1b – 16 

pkt. 

 

Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali wyróż-

nienia.  

Konkursowe prace zostały następnie przekazane 

na kiermasz wielkanocny, który odbył się 2 kwiet-

nia wraz z wiosennym bake sale. Ze sprzedaży 

prac wielkanocnych uzyskano $341.00. 

 

Za konkurs odpowiedzialna była p. Barbara Tutka, 

która również kiermasz wspomogła wieloma pra-

cami wykonanymi przez siebie. Pomagały jej w 

organizacji p. M. Laska i p. I. Trzcionkowska.  

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ucz-

niom i rodzicom za wzięcie udziału w konkursie 

wielkanocnym. 

 

1  

2  

3  
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W wiosennym BAKE SALE wzięły udział 73 rodziny (23 rodziny oddały ciasto, 51 ro-

dzin złożyło donacje). Po zamknięciu BAKE SALE i KIERMASZU WIELKANOCNEGO 

na rzecz szkoły przekazano $2,215.00 (sprzedaż: $654.00; donacje: $1,220.00; kier-

masz:$341.00;). 

Serdecznie dziękujemy następującym rodzinom za udział w wiosennym BAKE SALE: Am-

broziak 6,9; Banasiak 1b; Bochenek 1b; Cielemecki 1a,4b; Chowaniec 4b; Cudo 2a;  Danie-

lewicz 1b; Dubaj 2a; Duda 0b,0b; Elias 0a,3a;Ferenc 1b; Filip 2a; Fraczek 0a,3b; Fromelc 1b; 

Gerlak 2a; Glinski 3b; Gniedziejko P.K.M 1a,5b,6, Godlewski M. 3a; Grab 1a; Hajder 7; Ha-

racz 0b; Horczak 2b; Jarocki 6; Jedrysiak 0b; Kacprzak 0a; Kaczmarska 5a; Kaplan 5a,3b; 

Karwowski 2a; Karwowski 4a,3a; Kolano 4b,1a; Komaniecki 1a; Koziol 10; Krzyszkow-

ski1b; Kulig 1b; Kupiec 4a; Kwiecinski 3b; Lakomski 8,1a; Laskowski 2a; Lenda- Bazyle-

wicz1b; Los 3b,0a; Lukasik 8,1a; Lysakowski 7; Maciejak 5a; Majda 11,0b; Matuszczak 4b; 

Miazga 1b; Milewski 9,11; Mscislawski 4b; Obidzinski 4a; Paul 0b; Pauperowicz 4b,1a; Pa-

wlowska 8; Pawlowski 11,9; Roszkowska 2a; Rozowski 4b; Sapinski 2a,0a; Skiba 0b; Soko-

low 9; Sowinski 4a; Swiatoniowski 0b; Swierzbinski 3b; Szetela 2a,5a; Szymanowski 3b; Ta-

ras 2b; Wawerski 2a; Wierciak 1a,4a;Wojtylo 2b; Worwa 2b,0a; Wronska 1b,1b,10; Wysokin-

ska 6; Zieba 1a,3a; Zebrowski 0a.  

Dziękujemy również nauczycielom za poświęcenie swojego wolnego czasu w niedzielę na 

rzecz szkoły. Dziękujemy Paniom: M. Starzec, A. Muras, D. Bakuła, M. Marut – Paluch, M. 

Majcher, M. Dziedzic, A. Proniewska, J. Wamka, M. Laska, B. Tutka, J. Wysokińska, M. 

Wrońska –Stochel, T. Augustyńska, K. Majewski, D. Pas, I. Trzcionkowska, A. Grzywacz, A. 

Szeska. 
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 INFORMACJE dla Rodzica– Zrób! / Zapisz! / Zapamiętaj!  

 Już wkrótce zapisy! Zwracam się z prośbę do wszystkich rodziców, którzy planują zapi-

sać swoje dziecko/ci na kolejny rok szkolny, o przyjście 29 kwietnia na zapisy. Zapisując 

dziecko w tym dniu – ma ono gwarantowane miejsce w szkole. Zapisy w czerwcu odby-

wają się na zasadzie, „kto pierwszy w kolejce”. Może okazać się, że dziecko chcące po-

wrócić w kolejnym roku może nie mieć miejsca, bo ktoś spoza szkoły zapisze swoje 

dziecko wcześniej. 

 Aplikacje na zapisy będą dostępne do wypełnienia na miejscu - różnią się od aplikacji 

ubiegłorocznych, dlatego proszę nie wypełniać ubiegłorocznych aplikacji. 

 Informacje o zapisach były wysłane w folderach 8 kwietnia. Kto nie otrzymał informacji 

– proszę zgłosić się do wychowawcy klasy, mają kopie informacji dla każdego ucznia. 

 Zapraszamy wszystkie mamy na uroczystość z okazji „Dnia Matki”. Wkrótce będą wysła-

ne zaproszenia - zgłoszenia. Prosimy o ich odesłanie (jednego na rodzinę) do wycho-

wawców klas, abyśmy mogli właściwie liczbowo (miejsca i poczęstunek) przygotować 

uroczystość. 

 Prosimy rodziców o zwrócenie uwagi w najbliższych (ostatnich w tym roku szk.) szkol-

nych miesiącach na różne pory zakończenia lekcji oraz to, że nie zawsze odbywają się za-

jęcia religii lub kółek po lekcjach. Prosimy o punktualne odbieranie dzieci ze szkoły.  

 Państwowy egzamin z języka polskiego odbędzie się w nowym ośrodku w Nowym 

Jorku w dniach 10 – 11 czerwca 2017. Informacje ogólne, struktura egzaminu i regulamin 

znajdują się na stronie Centrali:  www.centralapolskichszkol.org . Tam również za kilka 

dni ukaże się formularz zgłoszeniowy, oraz procedura opłaty.  

 W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o legitymacjach szkolnych dla 

uczniów szkól polonijnych, uczniowie wyjeżdzający do Polski na wakacje mogą otrzy-

mać legitymacje szkolne upoważniające do zniżek np. na przejazdy. W tej chwili, oczeku-

jemy na informacje o podpisaniu zarządzenia.  Kiedy je otrzymamy, będą podjęte kolejne 

kroki. Prosimy o cierpliwość. 

Życzymy Państwu zdrowych i radosnych, 

rodzinnych Świąt Wielkanocnych, smacz-

nego święconego jajka oraz wielu błogosła-

wieństw od Zmartwychwstałego Chrystusa.  


