
1

Konkurs wiedzy
o lesie
Ko a Przyjació
Natury - ich
dzia alno

3

Rajd ekologicz-
ny

4

Szkolna lista
przebojów
Recenzja gry

5

Nr  VIII Wrzesie -Pa dziernik 2007

Sygna y

  Recenzja ksi -
  ki

 Recenzja gry
 komputerowej

6

7

Recenzja gry –
 ci g dalszy
 Odrobin  hu-
  moru.
  Patron na we-
  so o

8

9

Za naszymi oknami ju  lato, cie-
e s ce wysy a w nasz  stron  swoje

promienie, a my? A my musimy jeszcze
siedzie  w klasach i uczy  si . Cho  dla
niektórych to ostatni dzwonek na po-
prawianie ocen, znajd  si  szcz liwcy,
którzy mog  bez skrupu ów korzysta  z
ciep a, wycieczek, weekendów i dni,
które wymagaj  obecno ci w szkole, ale
w które nie odbywaj  si  ju  lekcje.. A
takich dni by o w ostatnim czasie troch ,
cho by wi to Szko y i Dzie  Dziecka.

W naszych g owach ju  tylko
wakacje, w my lach odliczamy dni do
ko ca roku szkolnego, tak wyczekiwane-
go.  Ale  czy  wszyscy  b  si  cieszy  z
ko ca roku? Mowa tu o uczniach klas
trzecich, którzy zapewne b egna  si
z nasz  szko  ze  w oku, a mo e na-
wet i w dwóch. Pozostaje tylko mie  na-
dziej , e opuszczaj c progi naszej szko-
y absolwenci zachowaj  w sercach
mnóstwo mi ych wspomnie .
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Letnie widoczki

Hej! Jestem Go-
tenks
 Czas zaprezento-
wa  Wam letnie
pejza e.

Darek
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wi to Szko y

18 maja obchodzili my dziesi  rocznic  nada-
nia naszej szkole imienia, ju wi tego, Jana Paw a II.
Uroczysto  rozpocz a si  Msz wi  w Ko ciele

wi tej El biety.  Nast pnie na hali pani Dyrektor oraz
zaproszeni go cie wyg osili przemówienia na temat tego
wa nego dla nas wydarzenia. Uczniowie gimnazjum
przedstawili spektakl przygotowany pod  kierunkiem
pani Urszuli Kuchnio i pani Doroty Melnyk. Odby o si
wr czenie statuetek „Totus” - w gronie zwyci zców zna-
le li si :
W e r o n i k a
Kipiel, Emi-
lia Paj k,
Z u z a n n a

Filipowicz, Gabriel ukasik, Zuzanna Paj k, Pawe  Wo niak,
Bartosz Pietrasik, Piotr Wo niak, Aleksandra Stefanowska,
Zuzanna Miloch, Magdalena Milczanowska, Patrycja Wierz-
ba , Katarzyna Cichosz, Aleksandra Turemko, Barbara Bertel
oraz uczniowie z gimnazjum: Aleksandra Miazga, Julia Seku-
a, Anna Wo oszczuk, Arkadiusz Korgul, Izabela Górska, Na-
talia Oniszk, Katarzyna Kwiatek i Rados aw wiek.

Wr czono równie  certyfikaty laureatów i finalistów
konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum: Asi Grabowskiej, Alicji Maj, Rados awa wieka,
Przemka Krysiaka, Natalii Piórkowskiej, Dominiki Maria skiej oraz Micha a Achci skiego.

Podczas obchodów mogli my podziwia  wyst py wo-
kalne uczniów szko y podstawowej i gimnazjum, pokazy ta-
neczne uczniów szko y podstawowej oraz wyst py taneczne
przedszkolaków.

Ala



Dzie  Dziecka w bibliotece
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W bibliotece, jak co roku, staramy si  przygotowa  ja-
 atrakcj  na obchody Dnia Dziecka. W tym roku by o to

przedstawienie ,,Pinokio”, w którym wzi y udzia  uczennice
klas 3 gimnazjum: Ala Maj, Klaudia Kwa nik, Asia Jawelska,
Daria Czeszkiewicz i Natalia Piórkowska. Zosta o ono oparte
na motywach znanej ba ni, której autorem - jak wiemy - jest
Carlo Collodi.. Gimnazjalistki z drugiej klasy wykona y prze-
pi kn  scenografi , dope niaj  tre  przedstawienia. Uczenni-
ce gimnazjum przygotowywa y si  do inscenizacji sumiennie -
pod okiem pa  bibliotekarek: p. Renaty Jasiak i p. Beaty Seku-
lar- sprawnie operuj c kukie kami, prezentuj cymi poszczegól-
nych bohaterów ba ni ,,Pinokio” - znanej zapewne szerokiemu
gronu czytelni-
ków. Ba  ta w in-
terpretacji na-
szych aktorek
zawiera a prze-

anie mówi ce o
o  tym,  i  nie
nale y s ucha

ych doradców, którzy wykorzystuj c dziecka naiwno ,
chc  realizowa  swoje egoistyczne cele i odci gaj  je od
obowi zków, takich jak cho by chodzenie do szko y i
przyswajanie potrzebnej wiedzy. Mora  ba ni doskonale
odgadli widzowie w osobach przedszkolaków oraz
uczniów klas pierwszych SP. Po inscenizacji odby a si  krótka rozmowa z publiczno ci , która nagrodzi a
swoje starsze kole anki gromkimi brawami.

Redakcja

Nasza publicz-
no  - przedszko-
laki i uczniowie
klas pierwszych
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Dzie  j zyków obcych
Na pocz tku czerwca w naszej szkole odby

si  po raz  trzeci Dzie  J zyków Obcych w gimna-
zjum. W tym roku tematem przewodnim by-
a ,,Muzyka, Kultura, Sztuka , Literatura i Nauka w
krajach Europy”.
  W ród wybranych pa stw znalaz y si : Niemcy, An-
glia, Czechy, Ukraina, Hiszpania, Mo dawia, Grecja,
Austria, Norwegia oraz W ochy.  Uczniowie naszego
gimnazjum przygotowali plakaty  w dwóch j zykach
- angielskim i niemieckim, zawieraj ce informacje o
danym kraju.

Dla pozosta ych uczniów zosta y przygotowa-
ne karty pracy z pytaniami oraz quiz muzyczny. Przez
pierwsz  godzin  rozwi zywano zadania, a na nast p-
nej prowadz cy sprawdzali poprawno  odpowiedzi.

Dzie  j zyków umo liwi  uczniom zdobywa-
nie wiedzy krajoznawczej i kulturoznawczej oraz
sprawdzenie i rozwijanie swoich umiej tno ci j zy-
kowych w inny ni  na lekcjach sposób.

W niedziel  8 czerwca 2014 r. Parafialny od-
dzia  Akcji Katolickiej w Mi akowie po raz trzeci
zorganizowa   Rodzinny Raj Rowerowy. W tym roku
w rajdzie wzi o udzia  176 osób, które spotka y si  o
godz. 10:30 na Mszy w. rodzinnej, podczas której
otrzymali numery startowe oraz zapoznali si  z zasa-
dami bezpiecznego zachowania na trasie. Rajdowcy
mieli do pokonania 6,5 km a na mecie przy ul. Dwor-
cowej czeka  na wszystkich pocz stunek oraz gry i
zabawy, których g ównym bohaterem by  Jan Pawe
II. By o wiele rado ci i dzi ki wsparciu przedsi wzi -
cia przez Urz d Miasta i Gminy przyznane zosta y
statuetki ,,Wzorowa Rodzina Rowerowa, ,,Wzorowe
Ma stwo rowerowe” oraz ,,Najliczniejsza Rodzina
Rowerowa”, ,,Najstarszy Uczestnik Rajdu” (p. Jan
Szatybe ko - 75 lat), ,,Najm odszy Uczestnik Raj-
du” (Pawe ek wider-1,6m-cy) i wresz-
cie ,,Najm odszy Samodzielny Uczestnik Raj-
du” (Dominik Balina - 5 lat).

Parafialny Oddzia  Akcji Katolickiej
przygotowa  5 medali ,,Sursum Corda”, którymi
podzi kowa  za okazan yczliwo : o. Kaliksto-
wi - Proboszczowi, p. A. Gawrylukowi - Burmi-
strzowi, Ochotniczej Stra y Po arnej, p. A.
Czarneckiej - s bie medycznej oraz firmie Mil-
bank - Mi akowo.

P. Agnieszka

K. K.

Rajdowe atrakcje
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W wietlicy ka dy na pomoc mo e liczy ...
Od  wrze nia 2014 roku w wietlicy szkolnej jest realizowany

Program Do ywiania Dzieci. Partnerami programu do ywiania s : Pol-
ska Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Maciu ”, PAH ,,Pajacyk” i firma Da-
none. Dzi ki wsparciu wy ej wymienionych instytucji pani Alicja Kar-
czewska pozyska a fundusze na obiady (PAH ,,Pajacyk”), niadania i
podwieczorki (firma Danone) Wydano dzi ki temu kilkana cie tysi cy
posi ków w ci gu roku.

Prowadzone by y zaj cia kulinarne, na których uczniowie naby-
wali umiej tno ci w przygotowywaniu posi ków, w ciwego zachowa-
nia podczas posi ków, estetycznego nakrywania sto u, pracy w grupie,
nawi zywania pozytywnych relacji z rówie nikami. W ramach obcho-
dów Festynu Rodzinnego nauczycielki wietlicy przygotowa y zdrowe
przek ski (które rozesz y si  w b yskawicznym tempie). Zorganizowa y i
przeprowadzi y loteri  fantow , z której dochód zasili bud et wietlicy.

Jednym z punktów projektu by o dofinansowanie Festiwalu Spor-
towego ,, wietliki w ruchu” - wspominanym w naszej gazetce - pozyskane
pieni dze przeznaczono na zakup wie ych owoców, ciastek i  zdrowych na-
pojów.

Gimnazjali ci z klas drugich pod kierunkiem pani M. Dobrzy skiej
zrealizowali projekt pt. ,,Potrawy bo onarodzeniowe”. Dzi ki temu powsta y
zbiory w formie elektronicznej tradycyjnych potraw wigilijnych oraz wietli-
cowa ksi ka kucharska. Podsumowanie projektu nast pi o podczas warszta-
tów kulinarnych w Dobrocinie, na których gimnazjali ci mogli praktycznie
wykona  potrawy wed ug wcze niej zebranych
przepisów. D. J.
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Nowiny, nowinki....

26 kwietnia 2014 r. w Mor gu odby a si
XXXVI Rejonowa Olimpiada Promocji Zdro-
wego Stylu ycia PCK. Szko a nasza repre-
zentowana by a przez laureatów eliminacji
szkolnych. Szko y podstawowe i gimnazja
reprezentowane by y przez 3-osobowe zespo-
y. W kategorii SP uczestniczy o 12 placówek.
Do grupy uczniów, którzy zakwalifikowali si
do eliminacji ustnych by  nasz reprezentant –
ucze  klasy VB Jakub Hermanowicz zajmuj c
IV miejsce. Dru ynowo SP w sk adzie: Jakub
Hermanowicz, Nikola Suliga i Patrycja Wierz-
ba w kwalifikacji ko cowej zdobyli równie
IV miejsce.

Nasza szko a od kilku lat wspó pracuje z part-
nersk  szko  Caspar-Voght Schule w Rellin-
gen. Tym razem to my mieli my mo liwo
pozna  zwyczaje, jakie panuj  u naszych za-
chodnich s siadów. Formu a towarzysz ca tej
wymianie sprawia, i  poznajemy ycie co-
dzienne od „kuchni”. M odzie  po wspólnych
zaj ciach, wycieczkach sporo czasu sp dza a
u rodziny goszcz cej. To tu, przy wspólnej
kolacji czy niadaniu poznali my jak napraw-

 wygl da ycie typowej rodziny Mullerów.
W prostych, realnych sytuacjach byli my
zmuszeni do korzystania z zasobów s ownic-
twa, które przez lata ucz szczania na zaj cia
starali my si  zapami ta . Podczas tygodnio-
wego pobytu mogli my pozna  cho  odrobin
kultur  niemieck , zwyczaje, zachowania oraz
wzbogaci  umiej tno ci poprawnego w adania

zykiem. Wyjazd dostarczy  uczniom wielu
pozytywnych  wra . Nie sposób nie wspo-
mnie  o zaanga owaniu Pani dyrektor Izabeli

Kaszkin, dzi ki której wyjazd doszed  do
skutku i by  wspó finansowany. Z niecierpli-
wo ci  czekamy na rewizyt , która b dzie
mia a miejsce pod koniec wrze nia. Wi cej
mo na przeczyta  na stronie internetowej
szko y.

Nasi uczniowie z ko a przyrodniczego wraz z
opiekunem – p. Janin  Drobnic  i p. Alin
Karczewsk  udali s i  do piekarni
"ROBERCIK".
Dzi ki uprzejmo ci gospodarzy obejrzeli po-
mieszczenia, w których piecze si  chleb. Do-
wiedzieli si  o sposobie produkcji chleba, o
produktach potrzebnych do jego wypieku. Ob-
serwowali jak ciasto jest wyrabiane, jak ro nie
i trafia do pieca. Z du ym zaciekawieniem
przygl dali si  maszynom, które znajduj  si
w zak adzie. Najwi ksz  atrakcj  wycieczki,
bez w tpienia, by  aktywny udzia  uczniów w
tworzeniu wypieków.
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Nowiny, nowinki c.d.

Dnia 15.05.2014 r. odby  si  festiwal sporto-
wy pt. " wietliki w ruchu" dla dzieci z klas I
-III SP oczekuj cych w wietlicy na odwo-
zy. Przygotowaniem i przeprowadzeniem
imprezy zaj y si  uczennice klasy II B gim-
nazjum: Aleksandra D browska, Justyna

bocka, Dominika D browska, Agata Pó -
torak, Klaudia Jab ska. Nad bezpiecze -
stwem imprezy czuwa a pani piel gniarka
szkolna - Marzena Brzuziewska.
Du ym zainteresowaniem cieszy  si  bufet
zaopatrzony w owoce, ciasteczka i napoje,
których zakup sponsorowa a pani kierownik
wietlicy - Alina Karczewska. Opiekunami

projektu by y Alina Dobrowolska i Krystyna
Szyd owska.

O prawdziwo ci powiedzenia: ,,podró e
kszta ” mogli przekona  si  uczniowie i
nauczyciele naszej szko y, którzy uczestni-
czyli w wycieczce do zaprzyja nionej szko-
y Biddick Academy w Washington w Wiel-
kiej Brytanii. W dniach od 19 do 26.05.2014
r.
17 osobowa grupa m odzie y wraz z opieku-
nami uda a si  tam po raz kolejny, gdy  na-
sza owocna wspó praca trwa ju  jedena cie

lat.

W dniach 4-6.06.2014r. odby  si  wyjazd klas
III gimnazjum do Kretowin. Czas sp dzili oni

ównie na odpoczynku. Mia a miejsce tak e
wycieczka terenowa, podczas której ogl dali
wiadukty kolejowe oraz otaczaj  ich przyro-

. Wieczorami mi o sp dzali czas przy ogni-
sku. W wolnych chwilach grali w siatkówk ,
badmintona oraz pi  no  i pla ow . Ka -
dy z nich dobrze si  bawi  i wszyscy owali,
e by  to ostatni wspólny wyjazd. Wycieczka

by a interesuj ca i pozwoli a trzecioklasistom
si  zintegrowa .
Dzie  Dziecka to doskona a okazja, aby uho-
norowa  cz onków Szkolnego Ko a Caritas za
ca o ro c zn  p rac  wo lo n ta r i ac k .
W tym roku Stowarzyszenie IKE ufundowa o
medale „In Omnibus - Caritas”= „We wszyst-
kim Mi ”, które wr czy y Panie: Izabela
Kaszkin oraz Jolanta Grzybowska – Prezes
IKE.  Medal i tytu  honorowy ,,WOLONTA-
RIUSZ ROKU” otrzyma a Aleksandra Miazga
z kl. I a Gim., która przepracowa a ponad

         150 h.

31 V 2014r. odby  si  w naszej szkole Festyn
Rodzinny z okazji nadchodz cego Dnia
Dziecka. Uczestnicy korzystali z szeregu
atrakcji: kiermasz ksi ek (prowadzony przez
panie R. Jasiak i B. Sekular), loteria fantowa

wietlica), stoiska z ywno ci  ( wietlica i
sto ówka), stragany z zabawkami, zje alnia.
Na scenie mogli my podziwia  wokalne i ta-
neczne umiej tno ci naszych uczniów oraz
naszych go ci z Kaliningradu. Na imprezie nie
zabrak o tak e emocji sportowych. Uczniowie
mogli równie  sprawdzi  swe umiej tno ci w
udzielaniu pierwszej pomocy (prowadz
zawody by a p. A. Jagosz, któr  wspiera y p.
J. Drobnica i p. B. Macyra)
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Sta  i Nel ostatni raz w roku
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Po pó  godzinie szukania, gdy zapasy by y uzupe nione Sta  spostrzeg  Murzyna i zapyta  go
- Jak si  zwiesz?
- Kali wódz Wakimy
- Kali to ja Sta
- Sta ? Kali zobaczy  dziwna kula w d ungli i j  sobie zabra .
- Kali poka esz mi t  kul ?
- Dobrze Sta . Kali poka e kula. Wtem Sta  spostrzeg  gwiazd  w kuli a jego kula rozb ys a.
- Kali to smocza kula.
- Co to by  smocza kula?
Gdy Sta  opowiedzia  Kalemu legend  smoczych kul, Kali zechcia  z nimi podró owa .
- Przypomnij dok d lecimy Sta .
- Do Pary a.
- Gdzie by  Pary ?
- We Francji, w Europie.
- Czy to by  kraj bia e ludzie?
- Tak Kali.
- Lecimy Sta .
Tak wi c podró  do Pary a by a kontynuowana.  Po dwóch godzinach dotarli do celu.
- Jest Pary  Stasiu Kali Pary !
- Nel szukajmy kuli.
Gdy nasi przyjaciele zbli ali si  do wie y Eiffla, kule rozb ys y a relikt da  znak.
- Sta , Kali widzie  kula na wie a.
- Doskonale Kali lec  po ni .
Sta  wróci  z kul  po 3 sekundach.
- Le my po drug  jest gdzie  przy Atlantyku.
- Poszukiwania trzeciej kuli by y bezowocne
Stasiu
-Tak Nel
-Mo e kula jest pod wod ?
- Dobrze my lisz Nel do mnie ob oku kinto!
- Stasiu mog  j  sprawdzi ?
-Tak Nel.
Nel wskoczy a pod wod  i ujrza a kul  w b belku, gdy próbowa a go przebi , nagle ukaza a jej si  wo-

jowniczka i powiedzia a
-Jam Anarios - w adczyni nieba, znalaz  m  kul  teraz jestem ci odda-
na. Anarios skoczy a do kuli
Nel wysz a do Stasia i powiedzia a w adcy - Przybywajcie - Te s owa
bowiem rzek a jej Anarios. Wtem z kul wyskoczy y jeszcze dwa duchy

- Jam shinju. w adca ognia - powiedzia  d in

Darek



BAJKA O PERLIKU - S OWIKU CO NIE UMIA PIEWA

      Opowiem wam pi kn  histori  o odwadze, przyja ni i wytrwa ci. Ma ona swój pocz tek w lesie,
na wielkim d bie, gdzie para s owików uwi a sobie gniazdo. Nie by a to taka zwyczajna ptasia para; pan

owik by  królem wszystkich piewaków. Pan i pani s owikowa mieli czworo piskl t: Melika, Szarotk ,
Iglika i Perlika. Czas w spokojnym lesie p yn  i piskl tka podros y. Zacz y rosn  im piórka, tylko Perli-
kowi nie wyros y. Ci gle obro ni ty by  puchem, przez co rodze stwo z niego si mia o . Ma y s owik
bardzo to prze ywa  , nie wiedzia  dlaczego nie ma jeszcze piórek i jest mniejszy od reszty. Po kilku dniach
i jemu piórka wreszcie wyros y. Wtedy mama uzna a, e ju  nadszed  czas na pierwsz  lekcj  lotu. Perlik
strasznie chcia  dorówna  braciom i siostrze, wi c gdy przysz a jego kolej, z ca ej si y odbi  si  od gniazda
i zacz  energicznie macha  skrzyde kami. Wzniós  si  w powietrze, ale zabrak o mu si  i spad . Ku swoje-
mu przera eniu nie powróci  do gniazda, gdy  mama nie zd a go z apa . Spada  i spada  , uderza y go
ga zie i li cie chlasta y po dziobie, macha  skrzyde kami, ale nic nie móg  zrobi . Ci ko upad  na ziemi
w jakie  k uj ce ro liny. Mama szuka a go. Perlik s ysza  jak wo a swego synka, lecz podczas spadania co
sta o si  z jego g osem. Próbowa  ze wszystkich si  zawo  mam , nie móg  z siebie wydoby adnego

wi ku. Zrozpaczona pani s owikowa odlecia a, przekonana e jej synek nie yje. Gdy podzieli a si  z
ca  rodzin  t  tragiczn  informacj , pan s owik jeszcze raz polecia  szuka  Perlika, ale jego wysi ki te
okaza y si  daremne. W s owiczej rodzinie zapanowa  smutek, lekcje latania zosta y przerwane.
      Tymczasem s ce zacz o chyli  si  ku zachodowi, ma y s owik, by  g odny i zmarzni ty, bardzo

skni  za rodzin . Spróbowa  si  podnie , chcia  wyj  z tych k uj cych zaro li, jednak nie móg  stan  na
nó ki. Zacz  p aka  i jeszcze raz próbowa  krzycze , ale g os uwi  mu w gardle. Na jego szamotanin
zareagowa  pan Bunicki - le niczy. Na pocz tku my la , e to by  mo e jaki  gryzo . Tym wi ksze by o
jego zdumienie, gdy zobaczy  s owicze piskl . Le niczy zabra  go do przytuliska, które prowadzi , nakar-
mi  go i opatrzy  z aman  nó . Czas p yn  i z pisklaka wyrós  pi kny, doros y s owik, który jednak
nadal nie piewa  i t skni  za rodzin  pomimo tego, e w przytulisku mia  wielu przyjació . Najlepszym
przyjacielem Perlika by  ma y Micha , wnuczek le niczego. Ch opczyk nazywa  s owika panem Szarot-
kiem. Pewnego dnia Micha  us ysza  pi kny piew innych s owików i tak mu si  on spodoba , e postano-
wi  nauczy  Perlika piewa . Zacz  swe lekcje na laduj c s owiczy piew i zach caj c do piewu swego
podopiecznego. Wo  - Dalej panie Szarotku, za piewaj dla mnie! Ch opiec przychodzi  codziennie, pró-
buj c nauczy  s owika piewa . Perlik w ko cu prze ama  si , spróbowa  na ladowa  ch opca. Wtedy z
jego dzioba pop yn a najpi kniejsza pie , jak  kiedykolwiek za piewa  s owik. Micha  a  podskoczy  z
rado ci, podbieg  do okna, otworzy  je, wróci  do klatki ptaszka i powiedzia :
- Prosz  panie Szarotku, mo esz wraca  do lasu, jeste  wolny!

owik natychmiast poderwa  si  do lotu i wyfrun  przez okno. Poczu  si  cudownie wolny i szcz liwy.
W po owie drogi przypomnia  sobie o ch opcu, spostrzeg , e ten ci gle stoi w oknie, wi c wyl do-

wa  przed nim i od piewa  radosn  pie . Pó niej po egna  ch opca i odlecia . Odnalezienie starego domu
zaj o mu troch  czasu. Gdy dolecia  na miejsce, stwierdzi , e gniazdo jest opuszczone. Usiad  w nim, nu-

c pie , któr  mama piewa a mu na dobranoc. Jego g os by  tak pi kny, e zlecia y si  ptaki z ca ej oko-
licy. Okaza o si , i  w ród ptasiej gromady pojawi a si  tak e rodzina Perlika. Rodzice natychmiast rozpo-
znali synka. Wzruszenie na moment odebra o im g os. Pó niej wszyscy si  rado nie powitali i od piewali
weso  piosenk . Wtórowa y im wszystkie ptaki. Perlik za swój pi kny g os zosta  okrzykni ty królem pta-
sich piewaków. S owik nigdy nie zapomnia , komu zawdzi cza to, e tak pi knie piewa. Swoje gniazdo
za  na klonie rosn cym ko o domu Michasia i przepi knymi melodiami umila  czas swemu nauczycie-
lowi. Tak ko czy si  historia o s owiku bez g osu, który zosta  królem piewaków, dzi ki po wi ceniu i
dobremu sercu ma ego ch opca.

W wiecie bajek

NASZA TWÓRCZO
            STR. 10

 Natalia Piórkowska



W zwi zku z tym, i  maj i czerwiec obfituj  w wi ta rodzinne (Dzie  Matki, Dzie  Dziecka, Dzie
Taty), w tym numerze prezentujemy Wam kilka cytatów o rodzinie.

STR. 11
ROZMAITO CI

W gronie rodzinnym...

 ,,Rodzina Bogiem silna, staje si  si
cz owieka i ca ego narodu.”
Jan Pawe  II

,,Ko a rodzinnego nie tworzy si  cyr-

klem.”Stanis aw Jerzy Lec

,,Jedyne, co mo na zrobi  dla dzieci,

to wychowa  je; nie mo na prze

za nie ycia.”

Elizabeth Taylor

,,Ma stwo i rodzina s  tylko i wy cznie
tym, co sami z nich czynimy.”
 Carlos Ruíz Zafón

,,Wielkie dzie o nawrócenia wiata rozpoczy-

na si  od ma ych nieraz wysi ków,

od budowania zgody w naszych rodzinach,

parafiach, w rodowiskach pracy.”

Jan Twardowski

,,Najwa niejsze jest, by gdzie  istnia o to, czym si o:

i zwyczaje, i wi ta rodzinne. I dom pe en wspomnie .

Najwa niejsze jest, by  dla powrotu.”

Antoine de Saint-Exupéry

,,Je eli nie mo esz pozby  si  ro-

dzinnego upiora, to naucz

go ta czy . „
 George Bernard Shaw

,,Demokracja zaczyna si

w rodzinie.”
 Albert Schweitzer

,,Bez zgody ani pa stwo nie mo e

egzystowa , ani rodzina.”

 Ksenofont

Redakcja



   ROZMAITO CI
STR. 12

Zas yszane... Pods uchane...

Czy wiesz, e...

Ciekawostka zaczerpni ta z ksi ki ,,Czy wiesz
dlaczego?”, dost pnej w bibliotece szkolnej.

 DLACZEGO LUDZIE MAJ
RÓ NE BARWY SKÓRY?

Barwa skóry to cecha dziedziczna i zale y od
kombinacji przynajmniej pi ciu lub sze ciu powi za-
nych ze sob  genów. Przewa ne potomkowie dzie-
dzicz  kolor skóry (pigment), który jest po rednim
kolorem skór ich rodziców. W zwi zkach miesza-
nych (osób ró nej rasy) mog  zachodzi  przypadki,
w których potomstwo przyjmuje kolor skóry  ciem-
niejszy lub ja niejszy. Osoby o jasnej skórze pocho-
dz  z pó nocnych regionów planety, podczas gdy
skóra ciemna jest cech  regionów ciep ych i gor -
cych. Ciemny kolor rozwin  si  najprawdopodobniej
jako ochrona przed dzia aniem promieni s ca.

,,Ten odpoczywa dobrze, kto pracuje dobrze, i - z drugiej strony - kto dobrze pracuje,
musi dobrze odpoczywa . Cieszcie si  wakacjami! Lecz miejcie tak e czas na sta y i
odwa ny wysi ek, by stawa  si  lepszymi. (...) Niech towarzyszy wam moja modlitwa i
moje b ogos awie stwo. Wykorzystajcie ten czas odpoczynku na wzmocnienie ducha.
Korzystaj c z pomocy aski Bo ej, aby by  zawsze dobrym, radosnym i dzielnym.”

Przemówienie na Placu w. Piotra, Watykan


