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D O  S Z K O Ł Y !
Wrzesień to początek nowego roku

szkolnego. Gratulujemy wszystkim
dzieciom naszej Polonii z okazji otwar-
cia szkoły, szczególnie dzieciakom,
które w tym roku po raz pierwszy będą
uczestniczyć do szkoły, do pierwszej
klasy. Życzymy im uczyć się pomyśl-
nie, chętnie, wykazywać dobre postę-
py. W kościele w czasie nabożeństwa
dla dz iec i ojciec Ignacy poświęc ił
przybory szkolne: plecaki,  podręcz-
niki, zeszyty , dzienniczki itd. Tak że
początek roku szkolnego już został
założony.

Aczkolwiek dzieci z naszej Polonii
uczyły się również latem. I te zajęcia
zaczęły się w czerwcu w czasie święta
“Dnia Dziecka” w sali polonijnej przy
kościele. Wtedy dzieciaki uczyły się

po polsku nazywać  swoje imiona,
nazwiska, zadawać  zwykłe pytania,
bawić się w rozmaite gry polskie, poz-
nawały polskie godło, flagę polską.

Organizatorem tego święta by ła
Katarzyna Zysk z Uniwersytetu Ro-
syjskiego w Kaliningradzie im. I. Kan-
ta. Do przygotowania tego święta pani
Katarzyna przyciągnęła młodzież z
Polonii, która chętnie odezwała się i
pomagała pani Katarzynie.  W ten
sposób, Krystyna Zacharczenko nary-
sowała Białego Orła, flagę polską, a
dz ieciaki te rysunki pokolorowały.

I jeszcze jedna przyjemna nowina:
dwie nasze dz iewczyny – Patrycja
Kuroczk ina oraz Katarzyna Rieb-
czyńska – tego lata zostały już
studentkami w Lublinie!
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Katia Riebczyńska przyniosła rysunki
zwierząt,   a dzieci uczyły się ich nazw
po polsku. Włada Kozłowska dostar-
czy ła teks ty  wierszyka “Czarna
krowa”, a dzieci uczyły się wymawiać
słowa i deklamować.

A jeszcze po tym święcie naszym
dzieciom nie raz w ciągu lata przyszło
się uczyć! I uczyły się one z radością
oraz z zadowoleniem. Miały miejsce
liczne wyjazdy do Polski: poznawcze
oraz szkolne. Takie aktywne, poży-
teczne były te wakacje.


