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Zielony maj
Kochani!
Nadszedł maj – za oknem już wszystko się zazieleniło, ptaki śpiewają w najlepsze, a na szczytach drzew widać
mocne, zbudowane pewnymi dziobami gniazda. Zieleń jest
wszędzie wokół nas – podczas spacerów i wędrówek do
szkoły, ale też… podczas obiadów, bo na naszych talerzach!
Pełno już w jadłospisie koperku, sałaty, kapusty, natki pietruszki i innych zdrowych warzywek!
Kolor zielony jest wiosną wszechobecny, więc nic dziwnego, że od zawsze utożsamiany był z naturą i przyrodą. Zie-

leń kojarzy się przede wszystkim z życiem, harmonią, naturą
i bliskim z nią kontaktem. Stanowi kolor uzdrowienia, nadziei i wolności. Odcienie zieleni zmieszanej z barwą błękitną
(„miętowej zieleni”) kojarzą się ze świeżością, powodzeniem
i zadowoleniem. Ludzie, którzy lubią ubierać się na zielono,
są optymistyczni, usposobieni spokojnie, nastawieni na słuchanie innych. Cieszą się, gdy mogą pomóc innym, i zauważają rzeczy, na które inni nie zwracają uwagi.
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Czy wiesz, że…
W Izraelu zielony może symbolizować złe wieści.
W Chinach ten kolor może symbolizować niewierność.
W starożytnym Egipcie używano zielonego barwnika do
malowania brwi.
Zielony był pierwszym kolorem uzyskanym syntetycznie
przez człowieka – produkowali go starożytni Grecy.
Zieleń to ważny kolor islamu.
Zielony określany jest jako kolor nadziei i jest jednym z symboli języka esperanto (którego nazwa dosłownie oznacza „mający
nadzieję”).
Zielony jadeit jest symbolem Azji (rzadko spotykany minerał wykorzystywany m.in. jako kamień ozdobny w wyrobach
jubilerskich).
Przeprowadzone badania wpływu kolorów na ludzką psychikę wykazują, że zieleń ma kojący wpływ na układ nerwowy,
działa relaksacyjnie i odstresowuje.
Na zielono maluje się wnętrza w szpitalach czy halach fabrycznych, aby zmniejszyć stres związany z chorobą czy pracą.
Dlatego warto wybrać się na majówkę właśnie na zieloną
polanę!

Jak zielony łączy się
z innymi kolorami?
Z fioletem daje efekt energiczności, młodości.
Z czerwienią tworzy klimat świąt Bożego Narodzenia.
Z żółtym, czarnym lub białym tworzy klimat sportowy.
Z brązem i beżem symbolizuje ziemię.
Z żółtym i niebieskim daje efekt świeżości i natury.

Przysłowia i powiedzenia
Czy znacie sensy tych przysłów i powiedzeń? Jeśli któreś nie są dla Was jasne, zachęcam Was do porozmawiania z
Rodzicami i wypytania ich o możliwe użycie nowych dla Was
zwrotów!
Pozielenieć z zazdrości
Mieć zielone światło
		
Być zielonym
			
Nie mieć zielonego pojęcia
				
Zielony jak szczypiorek.
Babcia Kazia
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Kalendarium
maj – czerwiec

Matka Boża ukazała się
dzieciom w Fatimie

Maj to miesiąc, w którym dzieci przystępują do Pierw1 maja – Święto Pracy
szej Komunii Świętej. Jest to też miesiąc szczególnie poświę2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej; Dzień Polonii cony Maryi – 13 maja 1917 roku Matka Boża objawiła się
i Polaków za Granicą
trojgu dzieci w małej miejscowości w Portugalii.

Matce Bożej Fatimskiej

3 maja – Dzień Konstytucji 3 Maja; święto kościelne obrządku rzymskokatolickiego: Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski, głównej Patronki Polski
13 maja – święto kościelne obrządku rzymskokatolickiego:
Matki Boskiej Fatimskiej
26 maja – Dzień Matki
1 czerwca – Dzień Dziecka
2 czerwca – święto kościelne obrządku rzymskokatolickiego:
Wniebowstąpienie

5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
9 czerwca – święto kościelne obrządku rzymskokatolickiego:
Zesłanie Ducha Świętego
14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy
20 czerwca – święto kościelne obrządku rzymskokatolickiego: Boże Ciało
21 czerwca – Pierwszy Dzień Lata, najdłuższy dzień w roku
23 czerwca – Dzień Ojca, Noc Świętojańska

Franciszek, Hiacynta i Łucja,
Troje pastuszków z Fatimy,
Oni zostali wybrani przez Boga,
By nieść w świat przesłanie Maryi.
Sto lat już mija od tego czasu,
Gdy w małej wiosce nieznanej
Przez sześć miesięcy Matka Najświętsza
Schodziła na ziemię w chwale.
Objawia się prostym, niewinnym dzieciom,
Bo kocha dzieci niewinne,
Im też powierza swoje przesłanie,
Powierza sprawy tajemne.
(…)
Teresa Zajewska

Matka Boża Fatimska – katolicki tytuł Maryi, Matki
Jezusa, która objawiała się trojgu dzieci w okolicy
portugalskiej miejscowości Fatima przez sześć kolejnych miesięcy, zaczynając od 13 maja 1917 roku. Byli
to Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos
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3 maja 1791 roku
Wreszcie sam król się podniósł i prosił, by głosować.
A wszyscy wraz przyjęli Konstytucję, wołając: „Zgoda! Zgoda!
Wiwat Konstytucja!”.
Przerwała się skupiona cisza sali na dobre. Ruszyli wszyscy ze
swoich miejsc do tronu, wołając: „Zgoda!”.
W radosnej wrzawie zniknęły głosy tych paru, co się przeciw
Konstytucji opowiadali. Krystek płakał, a widział, że koło niego płakali i inni, więc się nie wstydził. Mignęły mu w tłumie twarze rodziców. Matka machała chustką i płakała.
A król tymczasem wszedł na wysokie, czerwone swoje krzesło. Widać go teraz było wyraźnie. Słońce schowało się już za okna
sali. Panował w niej cień błękitnawy. Biały mundur, który król miał

Jan Matejko – National Museum of Poland Catalogue

Przed Zamkiem Królewskim snuły się tłumy. Gwałtowna i radosna ciekawość ogarnęła stolicę. Idą, idą, idą – wszyscy do Zamku.
Tam jadą karoce pozłociste, czarne, czerwone. Tu wchodzi na schody rój
strojnych panów.
Między nimi ciemne stroje mieszczan i białe, kwieciste mieszczek. I panie jakieś wielkie śpieszą na ganek Zamku; w srebrzystych,
cudnych sukniach, jak wielkie motyle, świecą na słońcu. A toż zdaje się,
że zaraz chyba i kamienice ruszą na Zamek.
Lecz kamienice stoją. Za to słońce jasne i gorące wchodzi razem z
tłumem do sejmowej sali i wszystko cudownym blaskiem złoci.
Krystek biegał wśród tłumu z innymi chłopcami. Zakładał się z
nimi, że wejdzie do Zamku, choć straż dzieci nie wpuszcza.

Obraz przedstawia pochód posłów z Zamku Królewskiego do kolegiaty św. Jana w celu ponownego zaprzysiężenia wraz z królem
tekstu konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 przez Sejm Czteroletni (1788–1792). Centralną postacią obrazu jest marszałek Sejmu
Wielkiego Stanisław Małachowski, w lewej ręce trzyma symbol swojej władzy laskę marszałkowską, a w prawej w triumfalnym geście unosi tekst Konstytucji 3 Maja. Marszałka niosą posłowie Aleksander Linowski i Ignacy Wyssogota Zakrzewski
I rzeczywiście udało mu się jakimś bocznym wejściem na galerię
do sali sejmowej dostać. Wcisnął się między ludzi i spojrzał. Serce zabiło
mu gorąco.
Galeria była na górze. W dole zaś sala ogromna, niby kościół największy, i cała szczelnie wypełniona. U samego końca czerwone wielkie
krzesło, a na nim – król.
Dopiero po chwili, kiedy się Krystek uspokoił i przestało mu w
głowie szumieć, usłyszał, że ktoś mówi.
Widać już Konstytucja była przeczytana, a teraz posłowie mówili
jeden po drugim, którzy za, a którzy przeciw.

na sobie, świecił w tym cieniu. Twarz króla stała się jasna i młoda.
Zdawało się, że stoi tam nie starzejący się król, ale świetny młodzieniec.
– Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Proszę waszmość
panów, kto kocha Ojczyznę, niech idzie ze mną do kościoła wykonać tę
samą przysięgę!
A wtedy ruszyli wszyscy do drzwi, wołając, ile kto miał siły w
piersiach: Wiwat, Konstytucja narodowa! Wiwat król! Wiwat wszystkie
stany!
Maria Dąbrowska
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Dzień Matki
Dzień Matki to święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. Data obchodów zależy od kraju, w
którym jest świętowany. W Polsce obchodzone jest 26 maja.
Mamy są obdarowywane przez swoje pociechy kwiatkami,
laurkami, słodyczami czy innymi upominkami, na przykład
wykonanymi ręcznie prezentami.

Wszystkiego najlepszego, Mamusiu!

Zwyczaj obchodzenia tego święta we Francji wprowadził Napoleon. W 1950 roku oficjalnie ustanowiono Dniem
Matki ostatnią niedzielę maja.
W Indiach święto to jest dedykowane przede wszystkim
Matce Bogów Durga i Wielkiej Matce Kali Ma. Było ono znane
w Indiach od bardzo dawnych czasów, jednak nie jako Dzień
Matki. Od niedawna zaczęto praktykować także ten zwyczaj,
który bardzo szybko się rozpowszechnia. Hinduskie święto
obchodzone jest w drugą niedzielę maja.
W krajach wyspiarskich – Wielkiej Brytanii i Irlandii,
mamie dziękowano już od dawna, bo od XVII wieku, zawsze
w czwartą niedzielę Wielkiego Postu.
W Australii i Kanadzie, gdzie Dzień Matki przypada na
drugą niedzielę maja, utrwalił się zwyczaj przypinania goździków do ubrań. Znaczenie ma ich kolor. Kolorowe symbolizują to, że matka tej osoby żyje, a biały – że zmarła. W Kanadzie Dzień Matki to jedno z najpopularniejszych świąt, zaraz
po Bożym Narodzeniu i Walentynkach. Podobnie świętuje się
ten dzień w Republice Południowej Afryki.

10 maja to data obchodów
Dnia Matki w Meksyku. Jest to
jedno z najważniejszych świąt
w roku, dlatego też Meksykanie
rozpoczynają ten dzień mszą
na cześć Najświętszej Dziewicy,
wychwalając posiadane przez
nią cechy macierzyństwa. W
tym dniu dzieci przygotowują swoim mamom uroczyste
śniadania oraz wręczają kwiaty, na które zbierają pieniądze
od długich miesięcy.
Włosi to naród kojarzony z tradycyjnego traktowania
rodziny. Celebrowanie wspólnych posiłków, długie godziny
spędzone razem – to właśnie z tego są znani. Również Dzień
Matki jest u nich ważnym świętem. Z tej okazji piecze się specjalne ciasteczka w kształcie serca, a także zastępuje mamę we
wszystkich obowiązkach. Często spotykanym zwyczajem jest
również uroczysty obiad w restauracji. Święto to przypada, podobnie jak w kilku innych krajach, na drugą niedzielę maja.
W krajach dawnej Jugosławii dzieci nie wypuszczają
mamy z łóżka, czekając, aż ta przekupi je słodyczami. W zamian wyręczają ją w codziennych zadaniach, by jak najdłużej
mogła zostać w łóżku.
Na Ukrainie święto oficjalnie obchodzone jest corocznie
w drugą niedzielę maja. Tak jak wszędzie, również na Ukrainie matka jest symbolem rodziny i ojczyzny, a także niezwykle szanowaną opiekunką ogniska domowego.

Mamusia
Kocham tak mamusię moją,
Bez niej świata ja się boję,
Bez niej kwiaty nie zakwitną,
Chmury nie będą błękitne...
W nocy nawet gwiazdy gasną,
Księżyc w niebie nie jest jasny,
Sowy zasypiają nisko,
Kiedy mama nie jest blisko!

Adriana Uniatowycz

nr 5–6 (83–84) maj–czerwiec 2019 * Polak Mały

7

Dzień Ojca
Dzień Ojca to święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom. Obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by
ustanowić święta również dla pozostałych członków rodziny.
Dzień Ojca wydawał się naturalnym dopełnieniem.
W Polsce obchodzone
jest corocznie 23 czerwca.
We Włoszech, Hiszpanii
i Portugalii jest to 19 marca
(dzień świętego Józefa), na
Litwie – pierwsza niedziela
czerwca, a w Austrii – druga
niedziela czerwca.
W Niemczech Dzień Ojca
obchodzi się w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, który

przypada na 39. dzień po niedzieli wielkanocnej (40. dnia,
licząc wraz z nią). Z czasem przerodził się on w Dzień Mężczyzn.
W krajach skandynawskich Dzień Ojca obchodzony jest
w drugą niedzielę listopada, a w Danii – 5 czerwca.
W Turcji Dzień Ojca świętuje się w 3. niedzielę czerwca.
W Wielkiej Brytanii Dzień Ojca jest świętem ruchomym
i przypada na trzecią niedzielę czerwca.
Na Ukrainie to święto nie zostało ustanowione oficjalnie, ale jest obchodzone: najczęściej w trzecią niedzielę
czerwca albo września.
W Albanii natomiast świętuje się „Dzień rodziców”.
Myślę, że nieważne, kiedy obchodzimy to święto ani
w jaki sposób je świętujemy. Najważniejsze, by okazywać
mamom i tatom szacunek każdego dnia!
Babcia Kazia
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Jak to jest być dzieckiem
Z okazji nadchodzącego, jakże pięknego i bardzo wdzięcznego święta Dnia Dziecka zaprezentujemy sylwetki dzieci, które mimo młodego wieku swoją postawą
już przysłużyły się w propagowaniu kultury polskiej. Zapraszamy nauczycieli
i opiekunów do uzupełniania naszej galerii Małych, Młodych i Aktywnych.

Jako pierwsza otwiera galerię Anita Czirkowa, uczennica 5 klasy z Iwanofrankiwskiej Ogólnokształcącej Szkoły I–III stopnia nr 3,
wielokrotna reprezentantka i zwyciężczyni konkursów recytatorskich,
czynna uczestniczka wielu programów kulturowych o Polsce. Pięknie
recytuje, śpiewa, maluje, dziewczynka o niewątpliwym talencie aktorskim chętnie uczestnicząca w uroczystościach i pracach Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, mała poetka,
uczennica, o której jej nauczycielka mówi, że wyobraźnią dorównuje
Ani z Zielonego Wzgórza, kibic polskich drużyn piłkarskich i wreszcie
stanisławowianka z krwi i kości.
Ile masz lat, Anito?
Mam 11 lat, ale czasami zachowuję się tak jak bym miała 5.

Opowiedz nam, jak to jest być dzieckiem?
O, to jest bardzo fajne. Mogę robić, na co mam ochotę, prawie
wszystko. Oczywiście w pewnych granicach, które wytyczają nam dorośli
(np. moja mama). Nie trzeba za siebie płacić. Myślę, że o wiele lepiej jest
chodzić do szkoły niż codziennie do pracy. Niedawno byłam z koleżanką
na huśtawkach i ona zaczęła opowiadać, że bardzo chciałaby być dorosłą.
Ja wolę zostać tu, gdzie teraz jestem, w dzieciństwie. Chcę jeszcze pobyć
dzieckiem. Według mnie dzieciństwo nie ma minusów. Jeżeli coś nam dorośli zabraniają, to znaczy, że robią to dla naszego dobra, trzeba im tylko
zaufać, choć przyznaję, że nie zawsze jest to łatwe, a czasami nawet rodzi
bunt.
Jesteś bardzo aktywną czytelniczką biblioteki Centrum.
Jak to się stało, że w dobie komputeryzacji wybierasz książkę?
Na pewno jest to w pewnej mierze zasługa mamy, która podrzucała mi ciekawe tytuły. Zdarza się, że nie każda książka trafia mi do serca,
męczę ją więc albo odkładam. Ale na pewno lubię czytać, często sięgam
po fantastykę. Teraz czytam „Aniołki z ulicy Śliwkowej”. To książka o takiej rodzinie, o której nikt nic nie wie, a grupka przyjaciół chce poznać ich
tajemnice. W ostatnim czasie udało mi się przeczytać około 5 książek. A
komputer też jest ważny, tylko inaczej. Podczas „Czarodziejskich nocy w
bibliotece” uczestniczymy w przygodach bohaterów książkowych i są to
niezapomniane przygody. Wybieram więc książkę.
Wolisz polskich autorów czy innych? Dużo czasu poświęcasz na czytanie?
Znam tylko polskich i ukraińskich autorów, ale wolę polskich. Czytam książki w języku polskim i dobrze sobie z tym radzę. Czy dużo czasu
na to poświęcam? To zależy od książki. Na przykład, dwie książki przeczytałam w ciągu jednego wieczoru, około 100 stron. Ale to były dni,
w których prawie nie chodziłam do szkoły. Kiedy jest szkoła, to mam
mniej czasu, bo przychodzę do domu, odrabiam zadania domowe, potem kolacja i spanie. Czytam w miarę systematycznie, maksimum pół
godziny. Ale jeżeli naprawdę chcę przeczytać książkę, która mnie interesuje, to będę siedzieć do nocy. To wszystko zależy od humoru, jeżeli
mam dobry to czytam dużo.
Czym się zajmujesz w wolnej chwili?
W wolnej chwili rysuję. Czasami coś oglądam w tablecie, telefonie lub telewizorze.
Wiem, że napisałaś piękny wiersz o Powstaniu Warszawskim. Czy to twój pierwszy wiersz? Czy planujesz nadal pisać
wiersze? I dlaczego wybrałaś taki trudny temat?
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To był taki pierwszy wiersz, który nie trzymałam w głowie, a komuś
pokazałam, zarecytowałam. Pierwszy wiersz, który zapisałam. Myślę, że
w przyszłości nadal będę pisać wiersze. Spodobało mi się. Szczególnie reakcja mamy i mojej nauczycielki, pani Renaty. Wybrałam temat Powstania Warszawskiego, bo mnie interesuje. Kiedy zaczęłam zgłębiać historię
Polski, okazało się, jak mało o niej wiem. Postawiłam sobie za punkt honoru poznanie najciekawszych wydarzeń. Pomnik Małego Powstańca w
Warszawie stał się dla mnie inspiracją, połączył fakty historyczne z moim
myśleniem. Musiałam więc wyrazić swoje emocje.
Kim chciałabyś zostać w przyszłości?
Kiedyś chciałam być lekarzem. Teraz myślę o tym, żeby być malarką lub śpiewaczką. Jeszcze wcześniej myślałam o aktorstwie. W sumie teraz też nie mam nic przeciwko aktorstwu.

Jaka muzyka ci się podoba? Jaki ostatni utwór wykonywałaś?
Lubię jazz. Jest fajny. Ostatnio śpiewałam piosenkę Czesława Niemena „Jaki kolor wybrać chcesz” podczas widowiska słowno-muzycznego „Poezjo, jak Ci na imię?”.
Czy planujesz studiować w Polsce?
Jeszcze kiedy byłam małym dzieckiem, oglądałam program telewizyjny „Orzeł i Reszka”. To jest program o podróżach i podczas jednego
z odcinków był pokazany amerykański uniwersytet, jeden z najbardziej
znanych w świecie. I moim marzeniem stały się studia właśnie tam. Ale
to jest strasznie drogie, a bezpłatnie tam można studiować tylko mając obywatelstwo amerykańskie. A ja z Amerykanami nic wspólnego
nie mam. Chcę być w Polsce, wśród swoich, więc zrobię wszystko, żeby
studiować w Polsce.
Czym dla ciebie jest Polska?
W ogóle Polska to jest taki kraj... Po pierwsze jest demokratyczny.
Na przykład w wyborach prezydenckich ludzie głosują. Na tym polega
demokracja, każda osoba ma wybór. Polska jest bardzo ładna, ma fajne
tradycje. W Polsce prawie wszyscy ludzie są dobrzy. W Polsce jest taniej
niż na Ukrainie. W Ukrainie można kupić, na przykład, jeden batonik, a
w Polsce za tę samą cenę dwa batoniki. To jest takie kuszące.
Jakie przedmioty najbardziej lubisz w szkole?
Najbardziej lubię rysowanie, WF. Kiedyś nie lubiłam angielskiego,
ale teraz kiedy zaczęłam trochę rozumieć, jest już w porządku. Jeżeli mam
wybrać między matematyką, historią i geografią, to na pierwszym miejscu stawiam historię, później geografię i gdzieś na końcu matematykę.

Czy pamiętasz pierwszy dzień w swojej szkole?
Tak. Przyszłam do klasy. Większość dzieci płakała. A ja sobie tak
stałam i nagle podchodzi do mnie moja pierwsza wychowawczyni,
mówi do mnie po polsku, a ja jej po polsku odpowiadam. Ona najpierw
nie zrozumiała, czemu jakieś dziecko ukraińskie mówi do niej po polsku. Dzieci nic nie rozumiały, a ja sobie z nauczycielką rozmawiałam.
Poszłam do szkoły już znając język polski. Od urodzenia rozmawiam po
polsku. Jestem z polskiej rodziny. Ukraińskiego się nauczyłam w przedszkolu, bo wszyscy tam rozmawiali tylko po ukraińsku.
Czego życzyłabyś swoim rówieśnikom z okazji Dnia Dziecka, a czego dorosłym, Czytelnikom „Polaka Małego” i „Kuriera
Galicyjskiego”?
Życzę Wam, żebyście byli mądrzy i nie zadawali się z niewłaściwym towarzystwem, bo jeżeli ktoś jest pod wpływem złego, to potem
trudno się wydostać.
Życzę Wam, żeby w szkole wszystko dobrze szło, bo jeżeli w szkole dobrze idzie, to później też wszystko się ułoży jak należy. Bądźcie
dziećmi, na dorosłość przyjdzie pora we właściwym czasie.
A dorosłym? Życzę Państwu, żeby w aptekach nie było tak drogo,
życzę Wam dobrych zarobków, żeby nigdy nikomu nie zabrakło na wyżywienie swojej rodziny. Niech dzieci was kochają, aby starość upłynęła
w otoczeniu najbliższych.
Bardzo bym tak chciała.
Dokończ zdanie: Po ukończeniu szkoły będę…
Nie wiem, co będę… Boję się wyobrazić sobie egzaminy, jak sobie z nimi poradzę. Tak czy inaczej będę musiała studiować na jakimś
uniwersytecie.
Ale dzieckiem być to fajna sprawa.
Ten wywiad jest prezentem od zespołu CKPiDE dla naszej najmłodszej koleżanki z okazji Dnia Dziecka, prezentem, o którym nic nie
wiedziała. Wszyscy zbieraliśmy jej wypowiedzi na różne tematy, by
zrobić niespodziankę i nie było to łatwe.
opracowała Danuta Stefanko

Godzina „W” nadchodzi
Gdy ludzie po strzelbę do domów idą,
gdy kolejne czeka powstanie,
ptaszki już wiedzą,
że ciężka pora nastaje.
Już w niebie nad Warszawą,
latają kłopotliwie.
Stają żołnierze w szarych mundurach,
z jednej i drugiej strony, godzina już „W” nadchodzi...
Wystrzał! Bój się zaczyna...
Idą nasi bez strachu, ale i wróg nadchodzi.
Już 60 dni przeszło, już prawie wolna Warszawa!
3 dni... My przegraliśmy... Warszawa padła, już nie ma Warszawy...
I tylko kamyki, z lotu ptaka, jak mak rozsypany w dolinie.
Anita Czirkowa

10

nr 5–6 (83–84) maj–czerwiec 2019 * Polak Mały

Dzień Dziecka
Dzieci na całym świecie czekają na ten szczególny dzień – 1 czerwca,
Dzień Dziecka. Czekając na niespodzianki i prezenty, nie zapomnijcie
złożyć życzenia sobie nawzajem! Dzieckiem oczywiście jest się nie tylko jeden dzień w roku. Nauczmy się szukać radości z każdego dnia!
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Z przymrużeniem oka...
Kałużyści

Rękawiczką i chusteczką
dwóch błocistów chodnik czyści.
Obrzucają się szyszkami
bardzo dzielni szyszkowiści.
Dwie kocistki pod ławeczką
cukierkami karmią kota...
Świątek, piątek czy niedziela
na podwórku wre robota!

Już od rana na podwórzu
wśród patyków i wśród liści
przycupnęli nad kałużą
pracowici kałużyści.
Wygrzebują brud z kałuży,
niech kałuża będzie czysta!
Pełne ręce ma roboty
każdy dobry kałużysta!

Danuta Wawiłow

Każdy sprząta po sobie
W naszym domku, w czterech kątach
każdy sam po sobie sprząta.
Pierwszy kącik jest Elżbietki,
która właśnie sprząta kredki.
Drugi kącik jest Agatki,
chowa szmatki do szufladki.
Trzeci kącik jest Rozalki,
która sprząta (do szuflad) pokój lalki.
W czwartym kącie, w kącie Janki
ktoś wycinał wycinanki.
Na podłodze, koło szafki
ktoś rozrzucił jakieś skrawki.
Ktoś zostawił klej otwarty
w zaśmieconym kącie czwartym.
Kto tu sprzątnie moje dzieci?
Oczywiście ten, co śmieci!
Danuta Wawiłow

Przekorniki
Odkładający pracę na później – Zarazek.
Pies, który zdobył medal – Merdalista.
Gdacząca kura – Kwokalistka.
Bohdan Butenko
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Wakacje
Lato już za pasem, a wraz z nim – wakacje! Wspaniały okres odpoczynku, zabaw
i relaksu. Pamiętajcie jednak o zasadach bezpieczeństwa, gdy wychodzicie na ulicę
pograć w piłkę albo poskakać na skakankach. Nie bawcie się blisko jezdni, pamiętajcie też, że gałęzie starych drzew mogą łatwo się łamać podczas wspinania się na
wierzchołki. Rower to też pojazd – mniejszy od innych, ale nie mniej niebezpieczny,
dlatego zakładajcie kaski i ochraniacze, gdy wybieracie się na rowerowe wycieczki.
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Latem
Latem tyle jest uciechy
wśród świeżej zieleni
w lesie sarna, w stawie ryba,
a my opaleni.
Zaś w ogrodzie tyle kwiatów:
róże, maki i piwonie.
Kiedy długo deszczu nie ma,
sami dbamy o nie.
Gdy brakuje bardzo wody,
wtedy ziemia o nią prosi,
więc biegamy z konewkami
po ogrodzie cioci Zosi.
Czesław Janczarski
LITEROWA ZAGADKA
Gdy L ma z przodu – znajdziesz ją w sklepie;
Gdy ma W z przodu – nie mieć jej lepiej;
Gdy R – ktoś zwykle daję ją komuś;
J – ten w stołówce, a inny w domu;
P – to o deszczu, gradzie lub śniegu;
N (się) – potrzebne? Czy do niczego?

B – u chorego czyni to lekarz;
G – słowa, słowa płyną jak rzeka;
Z – to na jutro pani nam….;
Ł – wsiadasz, jedziesz, frajda ta…!
(Jeśli podanie odpowiedzi sprawiło Ci trudność, poszukaj
jej wśród tych słów: bada, gada, jada, lada, Łada, nada się,
pada, rada, wada, zada).

Życzę Wam dużo słońca na ten wakacyjny okres, a także wycieczek i piosenek! Zdobywajcie nowych przyjaciół i zdobywajcie kolejne wspólne nowe przygody!
Babcia Kazia
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Przygody Koziołka Matołka (ciąg dalszy z poprzednich nr)
Wielki powstał gwałt i rwetes,
Słychać krzyki, gwar i sprzeczki,
Więc koziołek, przestraszony,
Wlazł do jakiejś pustej beczki.

W miejscu tym, gdzie piach kopali,
Jama była wcale duża,
Więc koziołek z wielkim strachem
Wnet się cały w niej zanurza.
Ujrzał w nocy, przy gwiazd blasku,
Ponad beczką łeb wielbłąda,
Więc zapytał bardzo cicho:
„Czego pan szanowny żąda?”

Ciasno było tam i ciemno,
Ledwie można ruszyć nogą,
Lecz koziołek jakoś lezie
Nieskończoną krecią drogą.
Rzekł mu wielbłąd: „Nie ucieczesz,
Bo zamknięte wszystkie bramy.
Ale próbuj wyjść na wolność,
Wlazłszy do głębokiej jamy!”

Już wędruje przez dni siedem,
Nie zważając na cierpienie,
A gdy głodny był, to wtedy
Jakieś smaczne gryzł korzenie,
Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz

Pismo jest redagowane przez zespół „Kuriera Galicyjskiego”. Adres do korespondencji: Kurier Galicyjski – Polak Mały, Lwów 79013, skrytka pocztowa nr 1565, Львів 79013, абонентська скринька (a/c) № 1565, tel.:
0-038 (032) 2531520.
Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 18983-7773 Р видане
Державною Реєстраційною Службою України 08.06.2012 р.
Świadectwo rejestracji: seria KW nr 18983-7773 R wydane przez Państwową

Rejestracyjną Służbę Ukrainy 08.06.2012 r. założyciel
i wydawca: Mirosław Rowicki, засновник і видавець
М. М. Ровіцкі.
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą za pośrednictwem Fundacji
Wolność i Demokracja.

Miesięcznik Polak Mały
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3 miesiące 27,00 UAH
6 miesięcy 54,00 UAH
12 miesięcy 108,00 UAH

