
   

Kopernik 
Gazetka Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Mahwah, NJ 

Wesołych Świąt! 
Szczęśliwego 2017 Roku! 
 
Bardzo się cieszę się, że możemy spotkać się ponownie w kolejnym wydaniu Kopernika. 
Spotykamy się w szczególnym czasie, przed Świętami 
Bożego Narodzenia, na które zazwyczaj czekamy z 
utęsknieniem. Każdy z nas przeżywa święta w sposób 
indywidualny i nadaje im wiele różnych znaczeń.  
Nie ma lepszej pory niż bożonarodzeniowy okres, byśmy 
ofiarowali innym radość i miłość.  
Boże Narodzenie to czas dawania bez oczekiwania 
czegoś w zamian. To zapominanie o sobie i znalezienie 
czasu dla innych. To czas, kiedy rozumiemy, że im 
więcej dajemy miłości, tym więcej jej mamy dla innych. 
W tym miejscu bardzo gorąco dziękuję naszym 
ofiarodawcom, państwu Edycie i Wojtkowi Dojkom oraz 
Barbarze i Arturowi Nowakom, za szczodrą donację dla 
szkoły na zakup sprzętu komputerowego. Za otrzymaną 
donację kupiliśmy tablety dla uczniów i nauczycieli, 
dzięki czemu lekcje w naszej szkole staną się jeszcze 
ciekawsze.  
 
Święta są w kościele, w domu, 
Święta wokół są. 
Lecz nie wiecie, co to święta, 
Jeśli serca pustką tchną. 
Dzwony mogą się rozlegać, 
Kolęd słychać ton, 
Lecz nie poznasz, co to znaczy, 
Jeśli w sercu nie masz świąt. 
 
Życzę, abyśmy wszyscy cieszyli się radością Bożego 
Narodzenia. 
Teresa Osadnik 

Gazetkę KOPERNIK redagują: uczniowie szkoły pod opieką Danuty Świątek 
Skład komputerowy: Kimberly Pienkawa 

Dyrektor szkoły: Teresa Osadnik Email: tomosa@aol.com 
Adres: 47 Island Rd, Mahwah, NJ  07430 
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Artysta: Olivia Bednarski 
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Poetka i dziennikarka ‐ Eliza 
Sarnacka‐Mahoney w naszej szkole 

W sobotę 12 listopada poznaliśmy poetkę i 
dziennikarkę z Kolorado, panią Elizę Sarnacką‐
Mahoney. 
Pani Eliza czytała swoje wiersze. Czytała jeden 
wiersz o hipopotamie. Nasza klasa potem 
rysowała hipopotama. 
Jego rysunki będą w książce, przygotowywanej 
przez naszą klasę. 
Pani Eliza czytała wiersze też dla wszystkich 
uczniów w szkole. Wszystkim te wiersze bardzo 
się podobały. 
Niektóre dzieci dostały książki pani Elizy.  
Pani Eliza zainspirowała mnie do napisania 
wiersza. 
Dziękujemy Pani Elizo! 
Maya Zhang 
 

Mój brat 
Ma czternaście lat 
Jak idzie do szkoły 
Przeskakuje przez doły 
Lubi grać w koszykówkę 
I do nauki ma główkę 
My bardzo kochamy mojego brata 
Ja... Mama... I tata... 
Maya Zhang 

Dziękujemy za książki 
 

Na jednej z listopadowych lekcji dzieci z klasy 2-
3 dzieliły się swoimi ulubionymi książkami, 
autorami, utworami. Każdy z uczniów przyniósł 
do klasy  wybraną przez siebie pozycję, którą 
następnie przedstawił koleżankom i kolegom.  
Kto napisał książkę, jaki jest jej tytuł i dlaczego 
właśnie ta?  A nawet czytając wybrany fragment 
lub wiersz! Wybór  był bardzo różnorodny: od 
klasycznych wierszy i bajek, poprzez postacie z 
filmów dla dzieci do zupełnie nowych pozycji. 
Gościli u nas: Jan Brzechwa i Julian Tuwim, 
Złota rybka i Muminki. Byli także Noody i 
mrówka Andy oraz Wóz strażacki. Nie zabrakło 
Koziołka Matołka! Najbardziej znanymi 
bohaterami byli jednak Bolek i Lolek. Tymi 
mniej znanymi byli Nudzimisie autorstwa Rafała 
Klimczaka z książki pt. „Nudzimisie i 
przyjaciele”. Te sympatyczne stworki pomagają 
nie tylko rozwiązywać codzienne problemy i 
uczą właściwego postępowania czy dbania o 
Ziemię, ale przede wszystkim zajmują się 
odnudzaniem dzieci! Tak, przy „odnudzaniu” 
książki są niezbędne, a te po polsku zarazem 
wzbogacają nasz język. Wiele książek dla dzieci 
(i nie tylko) oferuje nasza szkolna biblioteka, do 
której serdecznie zapraszamy! Bądźmy wdzięczni 
nie tylko za książki, ale również za to, że 
potrafimy je przeczytać. Samodzielnie! 
Jolanta Chorąży, nauczycielka klasy 2-3 

 



 3 

 
 

 

Każdy uczeń ma talent 

Wystawa rysunków Emilki Rembisz Wystawa rysunków i rzeźb Olivki 
Bednarski 

Przedszkolaki w klasie pani Krysi Klechy 
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Polonijny Dzień DwujęzycznoŚci 2016 

 
Zdjęcia : Zosia Żeleska-Bobrowski  

Święto zorganizowane przez Fundację Dobra Polska 
Szkoła przy wsparciu Senatu RP. Październik 2016 
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