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SPRAWIEDLIWOŚĆ
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo
bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny
Dziękuję Ci że sprawiedliwość Twoja
jest nierównością
to co mam i to czego nie mam
nawet to czego nie mam komu dać
zawsze jest komuś potrzebne
jest noc żeby był dzień
ciemno żeby świeciła gwiazda
jest ostatnie spotkanie i rozłąka
pierwsza
modlimy się bo inni się nie modlą
wierzymy bo inni nie wierzą
umieramy za tych co nie chcą umierać
kochamy bo innym serce wychłódło
list przybliża bo inny oddala
nierówni potrzebują siebie
im najłatwiej zrozumieć że każdy jest
dla wszystkich
i odczytywać całość

W numerze:

Dzień Matki
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Dzień Matki – wyjątkowy dzień w roku...

Święto obchodzone
corocznie jako wyraz
szacunku dla wszystkich
matek. Dokładna data
przypadania Dnia Matki
zależy od kraju, w którym
jest świętowany.
W
Polsce święto to przypada
na 26 maja.
Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian.
Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju.
Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u
matki i początkowo oznaczał wizytę w katedrze. Dzień, w którym
obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie
matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane
błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX wieku. Ponownie
zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.
Inaczej historia tego święta przedstawia się w Stanach
Zjednoczonych. W 1858 amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves
Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy, zaś od 1872 Dzień Matek dla
Pokoju promowała Julia Ward Howe. Ann Marie Jarvis, córce Ann Jarvis,
w 1905 udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten
rozpowszechnił się na niemal wszystkie stany, zaś w 1914 Kongres USA
uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto
narodowe.
W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami
oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne
osoby. To święto ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości,
podziękowania za trud włożony w wychowanie.
W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w
Krakowie.
Źródło: Wikipedia - Mateusz Lisiecki

Zakończenie roku szkolnego tuż, tuż…
Jak zawsze w czerwcu uczniowie, rodzice i nauczyciele oczekują
przysłowiowego, ostatniego dzwonka. Wielu z nas planuje fascynujące
podróże, spotkania z rodziną i znajomymi,
co nie jest w zasadzie możliwe w trakcie
trwania roku szkolnego. Szczególne
emocje towarzyszą z całą pewnością
absolwentom, którzy po raz ostatni w dniu
zakończenia roku zasiądą do szkolnej
ławy, porozmawiają z wychowawcą,
nauczycielami, koleżankami i kolegami…
Może
warto
zanucić
hymn
absolwenta, który rokrocznie śpiewają
absolwenci naszego Ośrodka:

Hymn absolwenta
Ośrodek da się kochać.
Ośrodek da się lubić.
Tutaj szczęście można znaleźć.
Tutaj serce można zgubić.
Wiadoma rzecz Ośrodek!
I wszystkie słowa zbędne.
I w ogóle, i w szczególe,
I pod każdym innym względem…

A może teraz łatwiej będzie wszystkim – i tym, którzy właśnie w
tym roku szkolnym rozpoczęli naukę, i absolwentom opuścić szkolne
mury i z optymizmem spojrzeć na rzeczywistość. Żegnamy się zatem
z hymnem na ustach z absolwentami Ośrodka, a do zobaczenia
mówimy wszystkim, którzy po wakacjach wracają do szkoły.
Sylwester Warański

HUMOR Z ZESZYTÓW UCZNIOWSKICH









Była to wyspa położona z dala od morza.
Radek miał trudne dzieciństwo, bo musiał chodzić pod górę
i do szkoły.
Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę.
Królowa Kinga została święta, bo Bolesław był wstydliwy.
Ludzie ginęli z mrozu i innych chorób zakaźnych.
Ludzie pierwotni mieli wszystko z kamienia.
Stolicą Polski przeważnie jest Warszawa.


Znalezione w sieci – Izabela Czoszyk

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…
Magia istnieje. To pewne. Odkrycie tego faktu to zawsze tylko kwestia
czasu. Max Carter przekonał się o tym jeszcze jako dziecko, gdy wraz z
rodzicami i dwiema siostrami przeprowadził się z ogarniętego wojną miasta do
małej osady rybackiej nad Atlantykiem. Dlaczego posągi cyrkowców ze starego
ogrodu poruszają się we mgle, co kryje wrak zatopionego pod koniec I wojny
statku, a przede wszystkim kim jest Książę Mgły? Odpowiedzi na te pytania
należy szukać w powieści Carlos’a Ruiz’a Zafon,a.
(Carlom Ruiz Zafon: Książę Mgły).
Barbara Nowak
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