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Kolorowa jesie  w obiektywie
Oto mo ecie podziwia  jesienne pejza e. Praw-
da, e zachwycaj ce kolory ma jesie !

Redakcja
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  ,,Dla tych, którzy odeszli...”
Niebawem b dziemy obchodzi wi -

to Wszystkich wi tych oraz Dzie  Zaduszny
- dzie , w którym zbieramy si  przy grobach
naszych bliskich zmar ych, by da wiadectwo
pami ci o ich duszach. Nie powinny to by
dni smutku a raczej pe nego nadziei prze-
wiadczenia, e nasze ycie nie ko czy si  tu

na ziemi, a nasi bliscy zmarli nadal yj , ale w
innym wymiarze i przypatruj  si  naszej ziem-
skiej w drówce z perspektywy wieczno ci. W
ró nych krajach te wi ta obchodzi si  w ró -
ny sposób, my jednak przywi zani jeste my
do w asnej tradycji, której pocz tki si gaj  IV
w. W Antiochii czczono wtedy pami  o wie-
lu bezimiennych m czennikach, wspomina-

nych w niedziel  po Zes aniu Ducha wi tego. W 610 r. papie  Bonifacy IV otrzyma  od cesarza poga sk
wi tyni  Panteon, rozkaza  umie ci  tam liczne relikwie i po wi ci  budowl  na ko ció  pod wezwaniem

Matki Boskiej M czenników. Z rocznic  tych wydarze  wi za o si  rzymskie wi to Wszystkich wi tych.
Czczono wówczas jedynie Maryj  i m czenników. W nast pnych wiekach do czono kult ,,wszystkich do-
skona ych Sprawiedliwych” przenosz c ostatecznie jego obchody z maja na 1 listopada. Jednak uroczysto-
ci Wszystkich wi tych i Dzie  Zaduszny zosta y wprowadzone do liturgii Ko cio a powszechnego do-

piero w redniowieczu tj. w IX-XI wieku. Dzie  1 listopada zosta  po wi cony zmar ym, którzy zostali
zbawieni, a 2 listopada tym, których dusze ,,mog  by  zbawione dzi ki ja mu nie i modlitwom”.

Obecnie dni pami ci o zmar ych obchodzimy raz w roku, porz dkuj c groby swych bliskich, zdo-
bi c je kwiatami i zielonymi ga zkami oraz pal c na nich znicze. Dawniej jednak sprz tano ca e izby i
wierzono, e ,,dusze ludzi, którzy odeszli, przebywaj  w tych dniach w ród ywych. Dlatego zapraszano
zmar ych do ich ziemskich domów, zostawiaj c na noc uchylone furtki i drzwi. Powszechne by o przeko-
nanie, e odczuwaj  oni g ód i pragnienie. Jeszcze dzi ywa jest pami  o tym, e <<(...) chleba si  zosta-
wia o par  kromek i to, co si  jad o gotowanego na kolacj >> (Podhale). W XIX wieku w przeddzie  Dnia
Zadusznego pieczono pierogi i chleby, gotowano bób, kasz , a na wschodzie Polski kuti  - potrawy te zo-
stawiano wraz z wódk  na stole jako pocz stunek dla dusz zmar ych. Wieszano te  czysty r cznik, obok
stawiano myd o i wod  << aby przychodz ce dusze mog y si  obmy >>. Tego dnia zakazane by o szycie,
prz dzenie, prasowanie, r banie drewna, ci cie sieczki i wylewanie brudnej wody przez próg. (...) Wierzo-
no, e istnieje silny zwi zek mi dzy wiatem ywych i wiatem zmar ych, a dusze mog  obcowa  z yj cy-
mi. Zaduszki rozpoczyna y czas niezwyk y, naznaczony intensywnymi kontaktami z mieszka cami za wia-
tów, którzy mogli pomóc ludziom w ich dzia aniach, poniewa  byli uwa ani za opiekunów urodzaju i gwa-
rantów dobrobytu.”

Warto pami ta  o tym, i  mo na pomóc swym bliskim zmar ym ofiaruj c w ich intencji Msz w.
jako najcenniejszy sposób skrócenia m ki czy cowej. Symboliczne zapalenie znicza na grobie to wyraz
naszej pami ci i wi zi z bliskimi, wyraz naszej mi ci, wi c warto kultywowa  i ten zwyczaj.

RedakcjaArtyku  napisano w oparciu o ksi -
 ,,Encyklopedia tradycji polskich” do-

st pnej w bibliotece”.
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W pa dzierniku - jak Wam wiadomo - obchodzimy Dzie  Eduka-
cji Narodowej, popularnie zwanym Dniem Nauczyciela. Jest to wi to

wiaty i szkolnictwa wy szego. Upami tnia ono powstanie Komisji
Edukacji Narodowej, która by a pierwszym ministerstwem o wiaty pu-
blicznej w Polsce. Komisj  powo  król polski Stanis aw August Ponia-
towski na mocy uchwa y Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 pa dziernika
1773 roku. Pocz wszy od roku 1957 to wi to obchodzono w Polsce 20
listopada. Jednak dopiero w ustawie z dnia 27 kwietnia 1972 roku zwanej
Kart  praw i obowi zków nauczyciela ustalono, i  Dzie  Nauczyciela

dzie przypada  na 14 pa dziernika w rocznic  powo ania KEN-u.
Zapewne wielu  z Was pami ta o o swoich nauczycielach w dniu

ich wi ta, obdarowuj c kwiatami i  nie szcz dz c im serdecznych i gor -
cych s ów wdzi czno ci za ich wysi ek, by przekaza  Wam jak najwi cej
wiedzy i wpoi  zasady w ciwego zachowania. Oby te gesty przek ada y
si  tak e na Wasze post powanie i starania, by nie lekcewa  oczekiwa
swoich pedagogów, warto bowiem pami ta  o tym, e nauczyciel to ,,(...)

przewodnik i lider, sternik odzi. Jednak e energia, która t ód  nap dza, musi
pochodzi  od ucz cych si .” (Taylor Mackenzie). Doceniajcie wi c to, co otrzy-
mujecie od nauczycieli, zw aszcza, e w naszej szkole podejmuje si  szereg dzia-

, by cie mogli korzysta  z jak najnowocze niejszego sprz tu, by cie mogli
tak e rozwija  swoje pasje i zainteresowania. Dowodem na to jest wyposa enie

poszczególnych klasopracowni oraz powo anie w tym roku klasy sportowej, wreszcie dzia alno  wielu kó
zainteresowa  i realizacja projektów, w ramach których mo ecie nawi za  kontakt ze swoimi rówie nika-
mi z innych krajów, dziel c si  z nimi swymi do wiadczeniami, nawi zuj c nowe i cenne przyja nie.

Hugo Ko taj -
ówny inicjator

i architekt powstania
Komisji Edukacji

Redakcja
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,, wi tymi B cie”
   16 pa dziernika jak co roku obchodzili my w naszej

szkole XIV ju  Dzie  Papieski - w tym roku pod ha-
em ,, wi tymi B cie”, gdy : ,,Niew tpliwie wi to  jest dla

dzisiejszego wiata tematem z jednej strony wstydliwym i wr cz
niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale nie-
zwykle po danym. Niektórzy zdaj  si  nie interesowa wi to-
ci  w ogóle, czasem odrzucaj  j  jako niemo liw  do osi gni -

cia lub nawet nikomu niepotrzebn . Toleruj wi to  o tyle, o ile
dotyczy ona pragnie  innych. Jednak wcale niema a rzesza ludzi
poszukuje wi to ci, aknie jej i za ni  t skni” (cytat zaczerpni ty
ze strony internetowej dzielo.pl).

W ramach obchodów tego dnia w naszej szkole odby y
si  dwa spotkania: uroczysty apel dla klas IV– VI i gimnazjum
przygotowany pod kierunkiem pani Doroty Wo oszczuk i przy
wspó udziale pani Doroty Melnyk (oprawa muzyczna)  oraz pana

Mariusza Arsoby (dekoracja). W apelu wyst pi y dzieci z klasy 5b i 6c. Ca  poprowadzi a pani Anna
Jagosz. Uczniowie klas I-III wzi li udzia  w Patronadzie. Dzie  Papieski by  doskona  okazj   do podsu-
mowania akcji: Podziel si  posi kiem oraz zbiórki publicznej na rzecz Fundacji Dzie o Nowego Tysi cle-
cia. Wolontariuszami, którzy podj li si  zbiórki byli: Aleksandra Miazga, Jagoda Miazga, Anna Wo osz-
czuk, Nina Grochowska, Patrycja Wierzba, Monika K dzierska, Ma gorzata wiek, Zuzanna Miloch, Mar-
tyna Grabowska oraz przedstawicielki Filii w Boguchwa ach - Joanna Piotrowska i Klaudia Jab ska
(pod opiek  p. Marzeny Kowalskiej). Wolontariusze kwestowali 11 pa dziernika na terenie Mi akowa
(ulice oraz sklepy) i Boguchwa , 14 pa dziernika po urz dach i zak adach pracy na terenie Mi akowa, 16
pa dziernika na terenie naszej szko y. Zebrano w Mi akowie 922,55z  a w Boguchwa ach 85,38z  co daje
razem 1.007,93z . Podczas obchodów XIV Dnia Papieskiego rozwi zano tak e konkursy: warcabowy, re-
cytatorski oraz plastyczny ,,Mój ulubiony wi ty”. Laureatom wspomnianych konkursów wr czono nagro-
dy. Wreszcie panie Agnieszka Bu ak i Krystyna Szyd owska zda y relacj  z udzia u przedstawicieli naszej
szko y w IX Pielgrzymce Rowerowej Olsztyn-Warszawa do grobu b ogos awionego Ks. Jerzego Popie-
uszki.

Pani Agnieszka
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Witamy pierwszaków
Jak co roku w naszej szkole zosta y przyj te w poczet gromady uczniowskiej tegoroczne pierwsza-

ki. Uroczyste lubowanie uczniów klas pierwszych odby o si  29 pa dziernika na redniej sali. Uroczysto
poprowadzi a pani Dorota Rekowska. Po wprowadzeniu sztandaru i od piewaniu hymnu szko y nast pi o
gor ce powitanie bohaterów spotkania, czyli uczniów klas pierwszych przez przedstawicieli klas trzecich
SP. Nast pnie pierwszaki uraczy y programem artystycznym dzieci i zaproszonych go ci w osobach pani
dyrektor Izabeli Kaszkin, burmistrza Mi akowa pana Aleksandra Gawryluka i jego zast pcy pani Justyny
Zabie o oraz pani Aliny Karczewskiej. Wyst puj ce dzieci zaprezentowa y swoje zdolno ci wokalne, pie-
waj c piosenki ,,Witaj szko o”, ,,Dosta  Jacek elementarz” oraz ,, lubowanie”. Potem uczniowie klas trze-
cich przedstawili krótkie scenki z ycia szkolnego na weso o. Zuzia Paj k opowiedzia a swój sen uczenni-
cy. Inni trzecioklasi ci z klasy pani Bo eny Strza kowskiej zaprezentowali krótkie skecze tematycznie do-
tycz ce szko y. Po cz ci artystycznej wychowawczyniom klas pierwszych i pani dyrektor Izabeli Kaszkin
nadano tytu  ,,Ananasa klasy pierwszej”, czego symbolem by y wr czone im puszki z ananasami.

Wreszcie nast pi a cz  g ówna tj. pasowanie na ucznia pierwszaków, którzy z yli uroczyste lu-
bowanie na sztandar szko y. Rot lubowania odczyta a pani dyrektor. Po pasowaniu uczniowie klas pierw-
szych otrzymali prezenty przygotowane przez rodziców. Na zako czenie oddano g os zaproszonym go-
ciom.

Redakcja
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Nowiny, nowinki....

W dniach 28.06.-04.07.2014 w naszej szkole
w ramach ogólno wiatowego programu Dre-
ams and Teams realizowany by  projekt „One
team, many Dreams – to join us”. Nasza szko-
a ju  od 11 lat wspó pracuje z Biddick Aca-

demy w Anglii w zakresie programu.
Program Dreams and Teams wykorzystuje
rozumiany na ca ym wiecie j zyk sportu i
jego ró norodno  w dzia aniach na rzecz roz-
wijania umiej tno ci przywódczych, aktyw-
nych postaw obywatelskich oraz wiadomo ci
mi dzynarodowej wspó pracy. Sport w pro-
gramie stanowi dla m odych ludzi z ró nych
krajów p aszczyzn  wspólnego badania pro-
blemów zwi zanych z fair play, sprawiedliwo-
ci , ró norodno ci  kulturow , w czaniem

niepe nosprawnych do uczestnictwa, religi ,
etyk , komunikacj  globaln .
Tym razem do programu do czyli uczniowie
z Kaliningradu. W projekcie uczestniczy o 50
liderów z Anglii, Rosji i  Mi akowa - wi cej na
stronie internetowej szko y.

3 lipca 2014 r. na boisku obok szko y odby
si  turniej pi ki no nej, w którym zagra y ze-
spo y dziesi ciolatków reprezentuj ce takie
kraje jak: Niemcy, W ochy, Czechy. Po nich
odby y si  mecze dru yn sk adaj cych si  z
liderów Dreams and Teams z Wielkiej Bry-
tanii, Rosji i Polski. Impreza sportowa mia a
wspania  opraw . Turnieje by y poprzedzone
defilad  wszystkich zawodników przy akom-
paniamencie hymnu Ligi Mistrzów. Wszyst-
kie zespo y nios y równie  flagi pa stw, które
reprezentowali. Przed turniejem, ka dy ucze-

stnik otrzyma  równie  koszulk  z logo pro-
gramu D+T. Podczas imprezy panowa a fan-
tastyczna atmosfera fair play. Najlepszym
zawodnikiem turnieju okaza  si Wojtek Ko-
nieczek, który zosta  nagrodzony wspania
pi . Zawodnicy otrzymali równie  pami t-
kowe medale oraz puchary, które zosta y
wr czone przez Burmistrza Miasta Mi akowo
Pana Aleksandra Gawryluka. Po zako cze-
niu turnieju liderzy wspaniale bawili si  pod-
czas nocnego koncertu karaoke. Wspólne
piewanie najpopularniejszych wiatowych

przebojów Abby, The Beatles sprzyja y za-
cie nianiu przyja ni

Od  wielu  lat  w  okresie  wakacji  w  naszym
obiekcie szkolnym organizowane s  spotka-
nia m odzie y z ró nych krajów w ramach
mi dzynarodowych programów. W lipcu
nasz kraj odwiedzi a grupa m odzie y z Mo -
dawii w ramach realizowanego programu
Activ Citizens. Wi cej na stronie interneto-
wej szko y.
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Nowiny, nowinki c.d.

Tegoroczna IX Pielgrzymka rowerowa do
grobu B . Ks. Jerzego Popie uszki by a zna-
mienna z wielu powodów, ale najistotniej-
szymi z nich to: 30 rocznica m cze skiej
mierci Kapelana Solidarno ci oraz wie  o

rozpocz ciu procesu kanonizacyjnego. Data
sztafety przypada zawsze w dniach 13-14
wrze nia, trasa niezmiennie wiedzie z Olsz-
tyna  do  Warszawy,  a  celem  g ównym  jest
uczczenie m czenników stanu wojennego.
W tym roku nasz  szko  reprezentowali: p.
Krystyna Szyd owska, p. Agnieszka Bu ak
oraz Aleksandra Miazga i Arkadiusz Korgul,
a tak e Joanna Bu ak – absolwentka. Wi cej
na stronie internetowej szko y.

W dniach 14.09.2014-21.09.2014 w naszej
szkole, realizowany by  mi dzynarodowy
projekt z udzia em m odzie y i nauczycieli
z  Akademickiego Gimnazjum z Lwowa -
projekt oparty na idei programu Dreams and
Teams. M odzi ludzie uczestniczyli w
warsztatach z edukacji kulturowej, które
przyczyni y si  do amania stereotypów,
kszta towania dobrych relacji oraz budowa-
nia zaufania mi dzy m odym pokoleniem
Polaków i Ukrai ców. Wi cej na stronie in-
ternetowej szko y.

Dnia 19.09.2014 r. odby  si  festiwal sporto-
wy dla dzieci z klas III SP. Zosta  on zorgani-
zowany przez liderów Dreams and Teams z
Ukrainy i Polski. Dzieci bardzo ch tnie bra y
udzia  w przygotowanych przez nas konkuren-
cjach sportowych. Dodatkow  atrakcj  by
bufet zaopatrzony w zdrowe i smaczne owoce,
ciasto upieczone przez mamy naszych liderek
- p. Dudek i p. Cyran. Nad bezpiecze stwem
festiwalu czuwa a p. Anna Jagosz. Swoj
obecno ci  zaszczycili nas burmistrz Mi ako-
wa pan Aleksander Gawryluk, pani wicebur-
mistrz Justyna Zabie o, dyrekcja ZS-P oraz
wychowawczynie klas III. Fundatorem nagród
by a dyrekcja naszej szko y.

Dnia 30 wrze nia 2014 r. klasa Ia i Id wi to-
wa a Dzie  Ch opaka przy wspólnym ognisku.
Uczniowie pod opiek  pani El biety Szafra -
skiej, Eweliny Ziembi skiej i Anny Biernac-
kiej wraz z rodzicami piekli kie baski, grali w
pi  oraz brali udzia  w zabawach rucho-
wych. Ch opcy zostali obdarowani drobnymi
upominkami, a dziewczynki od piewa y im
uroczyste ”100 lat”.
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Dnia 7 pa dziernika 2014 roku 48
uczniów  klas VI szko y podstawowej wraz z
czterema opiekunami odby o wycieczk  do
Planetarium i Obserwatorium Astronomicz-
nego w Olsztynie. Szczegó ow  relacj  z wy-
cieczki mo ecie przeczyta  na stronie inter-
netowej szko y.

13.10.2014 r. odby  si  V Memoria  im.
Czes awa Zieli skiego. Uroczysto  szkoln
swoj  obecno ci  u wietnili: Burmistrz
Aleksander Gawryluk, ona pana Czes awa
Anastazja Zieli ska, pani Dyrektor Izabela
Kaszkin oraz przybyli uczestnicy ( nauczy-
ciele i uczniowie). Przed Memoria em dele-
gacja szkolna  w sk adzie : pani Krystyna
Szyd owska, Julia Giemza, Julia Seku a
wraz z pani  Anastazj  z a kwiaty i za-
pali a znicz na grobie pana Czes awa Zieli -
skiego. Pani Krystyna Szyd owska przed
rozpocz ciem biegów przedstawi a yciorys
pana Czes awa Zieli skiego. Nast pnie od-
by y si  biegi w odpowiednich kategoriach.
Na zako czenie Memoria u pani Dyrektor
Izabela Kaszkin wraz z pani  Anastazj  Zie-
li sk  wr czy y puchary i medale zwyci z-
com.

19 pa dziernika 2014 roku w dniu 30 roczni-
cy m cze skiej mierci b . Ks. Jerzego Po-
pie uszki delegacja z naszej szko y w sk a-
dzie p. Krystyna Szyd owska, p. Agnieszka
Bu ak, p. Krzysztof Jurczak oraz Aleksandra
i Jagoda Miazga wraz z pocztem sztandaro-
wym w sk adzie: Tomasz Korgul, Karolina
Doro ko i Iga Dudek wzi a udzia  w uroczy-
stej  Mszy  w.,  która  odby a  si  w  Bazylice
Mniejszej p.w. Chrystusa Zbawiciela i
Wszystkich wi tych w Dobrym Mie cie.
Podczas uroczysto ci z udzia em wielu pocz-
tów sztandarowych po wi cona zosta  figura
KAPELANA SOLIDARNO CI, która na
sta e b dzie obecna w tym ko ciele.

W tym roku w naszej szkole po raz pierwszy
odby  si  nabór do klasy sportowej o profilu
pi karskim. Jednym z kryteriów dostania si
do klasy sportowej by  udzia  w te cie spraw-
no ci. Kandydaci zostali przebadani Mi dzy-
narodowym Testem Sprawno ci Fizycznej i
lekarskiej. Test obejmowa  8 prób, z czego
cz  zosta a przeprowadzona w hali sporto-
wej ZSP Mi akowo (si a mi ni brzucha, gib-
ko , zwinno , skoczno , si a cisku d oni),
druga cz  w si owni szkolnej (si a ramion w
zwisie i podci ganie) oraz wytrzyma  (800
m, 1000 m) i szybko  (50 m) na boiskach i
bie ni szkolnej.
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Kowalskiego „nauka na luzie”
S T R .  1 0

 Na pocz tek najcz ciej spotykane na naszym niebie cumulusy - chmury deszczo-
wo- niegowe (zdj cia  tej i innych chmur znajdziecie na dole artyku u w kolejno-
ci ich wymienienia). Cumulusy to du e puszyste chmury, z których spada deszcz

lub nieg. W zale no ci od pory roku  osi gaj  najwi ksz  obj to , lecz o dziwo
najmniejsz  mas  - jak to mo liwe -  atomy  (jedne z najmniejszych cz ci
wszystkiego ,co nie jest ywe) s  tam tak skupione, aby warstwy pary wodnej by-
y jak najcie sze.

Teraz cirrusy , czyli „dzia a gradowe armaty ”,s  to chmury z
których bije grad,  s  najmniejsze ale wa  najwi cej ,gdy  s zrobione z lodo-
wych kryszta ków.

Ostanie to cumulonimbusy, które s  chmurami burzowymi. Z one w dolnej cz ci z
kropel wody, a w górnej z kryszta ków lodu – s  to chmury najbardziej rozbudowane w
kierunku pionowym. Dlatego zjawiska fizyczne w nich wyst puj ce s  bardzo gwa tow-
ne. Chmury tego rodzaju mog  by ród em gwa townych opadów deszczu, niegu lub

gradu, którym cz sto towarzysz  wy adowania elek-
tryczne (burze).

W bibliotece mo ecie zg asza  propozycje - co opisa  w nast pnym numerze. Mo na je tak e przesy  na adres e-mail
gazeciaki5@interia.pl w temacie wpisuj c luznauka.

Cze  geniusze jestem
Kowalski i dzisiaj po-
wiem wam co nieco o
chmurach .

Ta chmurka
wygl da jak
konik

Mo na by
takiego zwer-

zap

Nie, nie,
nie chmu-
ry to wata
cukrowa
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Niektórzy z was zapewne czytali „Zemst ” Aleksandra Fre-
dry. Powiem o niej tak - gdy  ,,litery stawiam bardzo ch tnie” - Fre-
dro si  popisa , a jako e jest to utwór wierszowany, atwo go zapa-
mi ta . A teraz bez ceregieli o tre ci. Do g ównych postaci nale
Wac aw, Cze nik Raptusiewicz, Rejent, Józef Papkin, Klara i Pod-
stolina. Rejent z Cze nikiem yj  jak przys owiowe Kargule i Paw-
laki, to godz c si , to k óc c. W ca ej akcji zabawne s  te  perypetie
mi osne g ównych postaci oraz osoba Papkina, który ,,robi” za swa-
ta. W trakcie lektury niejeden brzuch rozboli od miechu  z powodu
charakterystycznych dla bohaterów powiedzonek:  cze nikowego

„mocium panie” i Rejenta ,,wola nieba, z ni  si  zawsze zgadza  trzeba”. Ciekawe jest tak e rozwi zanie
akcji, czyli  lub Wac awa z Klar , co do którego ,,tatu kowie nie maj  nic do gadania”, tak jakby Klara
powiedzia a - Tata eni  si  z Wac awem  i bez dyskusji.
Podsumowuj c, komedia e ,,mucha nie siada”, wprawdzie niewiele postaci, ale ciekawie i zabawnie
przedstawionych. Jestem zadowolony z tej lektury, zw aszcza  po „Kamizelce” Prusa, cho  nie mówi , e
by a ona tragiczna.  Wi c przeczytajcie ,,Zemst ”, a nie po ujecie.  Bez w tpienia lektura dla opornych,
tak e szacunek panie Aleksandrze.
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Maksymy o m dro ci
„Wiem, e nic nie
wiem. „

Sokrates z  Aten
„My , wi c jestem.”

Renatus Kartezjusz

„M dro  zaczyna si  od
ciekawo ci.”
Sokrates z Aten

„M odzieniec zna
zasady, starzec zna
wyj tki od zasad.”
Oliver Wendell
Holmes

„Prawdziwa ,m dro   jest
konsekwencj  w dzia aniu.”
Napoleon Bonaparte

„ dro  wcale nie-
koniecznie przycho-
dzi z wiekiem, cza-
sem wiek j  tylko po-
kazuje.”
Tom Wilson

„Zemsta, zemsta mój Cze niku...”



   ROZMAITO CI
STR. 12

Zas yszane... Pods uchane...

Czy wiesz, e?

Kropla wody przybiera zawsze kszta t kulisty,
gdy  cz steczki je tworz ce ,,jakby si  doklejaj
(chc c by  najbli ej rodka). To zjawisko nazwa-
no ,,napi ciem powierzchniowym.”
 ,,Cz steczki, które znajduj  si  we wn trzu p y-
nu s  przyci gane w ka dym kierunku do innych cz -
steczek a te, które znajduj  si  na zewn trznej po-
wierzchni kropli mog  kierowa  si  tylko ku rodko-
wi, poniewa  przyci gane s  tylko przez cz steczki
po one pod nimi.”

Artyku  napisany w oparciu o ksi  ,,Czy wiesz dlacze-
go?” dost pn  w bibliotece szkolnej.

,,Drodzy uczniowie! Szanujcie szko ! Wracajcie do niej z rado ci ; uwa ajcie nauk  za wielki
dar, który jest waszym podstawowym prawem i -  oczywi cie - zarazem obowi zkiem. My lcie o
wszystkich waszych rówie nikach w wielu krajach wiata, którzy nie maj  dost pu do edukacji.
Analfabetyzm to plaga i ogromna ,,bariera”, która pojawia si  równolegle z g odem i innymi rodza-
jami n dzy. Analfabetyzm to nie tylko jeden z aspektów spornej kwestii ycia ekonomicznego i poli-
tycznego ale i prawdziwej godno ci ludzkiego istnienia. Przyjmijcie wi c moje najlepsze yczenia,
drodzy uczniowie!”

Modlitwa ,,Anio  Pa ski”, Castel Gandolfo, W ochy
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