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Do wszystkich dzieci list otwarty, 

na Leśnej Radzie uchwalono. 

Sprawa jest pilna niesłychanie, 

więc do redakcji się zwrócono. 

Nadeszła zima. To nie żarty, 

w lesie lub polu znaleźć wikt. 

Apelujemy więc do dzieci, 

niech nie zapomni o nas nikt. 

Gdy śnieg i mróz się sroży w lesie, 

niech każdy z was – nam przyjacielem... 

Podpis: 

Sarenka za zwierzęta. 

Za ptaki kreśli się - 

Wróbelek. 
 

Kazimierz J. Węgrzyn  „List otwarty” 
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Zima to niezwykle trudny okres dla zwierząt. Mróz i częste opady 

śniegu powodują, że sarny, jelenie i zające mają kłopoty ze znalezieniem 

pokarmu. Często głodne i osłabione stają się łatwym łupem drapieżników. 

Ptaki żywiące się owadami, np. sikorki, z trudem zdobywają pożywienie. 

Zimno i głód zmuszają je do ciągłego ruchu, dlatego nieustanie skaczą 

z gałązki na gałązkę. Dokarmianie zwierząt w tym trudnym okresie, często 

ratuje im życie. 

 

*** 

Wiersze na Dzień Babci i Dzień Dziadka 
 

Babcia to dziewczynka, której lat przybyło,  

poza tym... niewiele więcej się zmieniło:  

wciąż te same oczy i to samo serce,  

 wzorek ma podobny na sukience...  

 

Babcia to dziewczynka, tylko troszkę siwa...  

ale nic nie szkodzi... w bajkach też tak bywa!  

Więc ja podejrzewam – ba!  Wiem to na pewno –  

Że zaczarowaną jest królewną!  

 
Są czyjeś kolana i jest czekolada... 

I bajka, co sama tak pięknie się gada... 

Są oczy spokojne i ręce jak skrzydła, 

co spłoszą nieznośne, zbłąkane straszydła... 

Jest czas na herbatkę i spacer przez miasto, 

a potem na kino, na lody lub ciastko... 

Jest lampa wieczorna i noc jak dym gładka 

i... miłość schowana w cukierku od Dziadka! 

 
*** 

Zagadki pani Izy 
 

Odgadniesz hasło, jeśli z każdej sylaby będącej nazwą nuty, wybierz jedną literę i ułożysz ze 

wszystkich liter słowo.  

Przykład:  Pachnący owoc 

 

 

 

 

          M  O R       E    L    A 

1. Dostaje go  zwycięzca 

 

 

 

 

2. Ubranie sportowca 

 

 

 

 

3. Gdy wieje wiatr na morzu 

 
4. Smaczne  warzywo 
 

 
5. Oglądasz w kinie 
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Szkolne aktualności... 
Najnowszą inicjatywą naszej szkoły jest przyznawanie uczniom 

długoleżącym KARTY SUP-er  (Karta Stałego Ucznia - Pacjenta). 

Posiadaczowi KARTY SUP-er przysługują różne przywileje, m.in.: 

sesja fotograficzna, upominek wręczony przez dyrektora szkoły 

podczas wizyty w jego gabinecie.  

Pierwszym SUP-er pacjentem został Bartłomiej Biegański, 

uczeń kl. VI, przebywający na oddziale neurochirurgii. Bartek jest 

pogodny, lubi podróżować, czytać książki, wędkować i składać 

origami. 
Opracowała: Agnieszka Kaczor 

 

*** 

 Dzieci wiersze piszą... 
 

„Pies i kot” 

Pies i kot kłóciły się od rana,  

kto bardziej kocha swego pana. 

Pies rzecze pierwszy: 

- Jam silniejszy, odważniejszy. 

Kot na to odparł z rechotem: 

- Może i silniejszy, ale nie mądrzejszy. 

Pan, widząc te spory, poczynił wybory 

i przyjął do domu dwa młode gawrony. 

 

Morał z tego taki: 

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. 
Maciej Witwer lat 14 

 

*** 

Biblioteka poleca… 
 

Chciałabym wam przedstawić jedną z ostatnio przeczytanych książek, która 

zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Napisana przez Joannę Jagiełło powieść 

„Kawa z kardamonem” idealnie nadaje się na długie, zimowe wieczory.  

Linka ma 15 lat, zapracowanego ojczyma, wiecznie nieobecną matkę i 6-

letniego brata Kaja, który właśnie rozpoczyna naukę w pierwszej klasie. Kończą 

się wakacje i trzeba iść do szkoły. Ostatnia klasa gimnazjum zapowiada się 

nieciekawie, a nadchodzący egzamin gimnazjalny jeszcze pogarsza sprawę. Linkę 

czeka konflikt z najlepszą przyjaciółką Natalią, nieudane próby sesji 

fotograficznej z poznanym na castingu Maćkiem. Pewnego dnia Linka odnajduje 

zdjęcie, które kryje rodzinną tajemnicę sprzed lat. W poszukiwaniu prawdy 

przeszkadza dziewczynie rodzina, która nie chce z nią rozmawiać o długo 

ukrywanej sprawie. Sytuację utrudnia jeszcze wyjazd mamy za granicę.  Linka ma 

sporo kłopotów: chandrę i problemy z nauką. W jej klasie pojawia się nowa koleżanka – Kasia, która 

zostaje przyjaciółką Linki. W rozwiązaniu rodzinnych zagadek pomaga dziewczynie kuzyn Natalii. Staje 

się jedynym powiernikiem odkryć, tajemnic i przemyśleń Linki. Poświęca jej wiele czasu i często 

zaprasza na tytułową kawę z kardamonem. Czy Lince wystarczy dojrzałości i wrażliwości, by rozwiązać  

wszystkie problemy?  

Książkę warto przeczytać, gdyż jest ciekawa i bliska problemom współczesnych nastolatków. Czyta 

się ją jednym tchem. Przepiękna opowieść o zagmatwanych kolejach losu naprawdę pomaga zrozumieć 

wiele spraw i otwiera oczy na pozornie błahe i nieważne problemy dzisiejszego młodego pokolenia. 

Gorąco polecam „Kawę z kardamonem” i zapewniam, że nie pożałujecie czasu spędzonego na czytaniu 

tej książki. 
Opracowała: Ola Spytek lat 13 
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Patroni naszych imion 
 

W styczniu wspominamy kolejnych świętych: 

 

18 stycznia 

Św. Małgorzata, królewna – urodziła się w 1242 roku na Węgrzech jako córka Beli 

IV króla Węgier. W czwartym roku życia została ofiarowana Bogu jako żywe votum 

za cudowne ocalenie od najazdu Tatarów. Oddana na wychowanie do klasztoru 

dominikanek. Po osiągnięciu wieku dojrzałego złożyła śluby zakonne, pomimo 

licznych propozycji małżeńskich. Umiała zapomnieć o królewskim pochodzeniu, 

oddając się pracy fizycznej, pokucie i modlitwie. Była dla wszystkich wzorem 

posłuszeństwa i umartwienia. Żyła zaledwie 28 lat. Zmarła 18 stycznia 1270 roku w 

klasztorze na wyspie nazwanej po jej śmierci wyspą Świętej Małgorzaty. Małgorzata 

(po grecku) margerites – perła. 

 

19 stycznia 

Św. Józef Sebastian Pelczar, biskup – urodził się w Korczynie koło Krosna 

w 1842 roku. Po święceniach kapłańskich krótko był wikariuszem w Samborze. 

Następnie wyjechał do Rzymu na studia, gdzie zdobył dwa doktoraty. Po powrocie 

do Polski był profesorem w seminarium w Przemyślu, a później na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie. Założył żeńskie zgromadzenie zakonne Sióstr Służebnic 

Najświętszego Serca Jezusowego dla posługi wśród chorych i zagrożonych 

moralnie dziewcząt. Jako biskup przemyski przyczynił się do odnowy Kościoła 

w diecezji. Zmarł w opinii świętości w 1924 roku. Józef (po hebrajsku) Jehoseph – 

niech Bóg pomnoży. 

  

 

21 stycznia 

Św. Agnieszka, dziewica i męczennica – w wieku 12 lat poniosła męczeńską 

śmierć. Było to w Rzymie podczas ostatniego prześladowania chrześcijan, za 

panowania cesarza Dioklecjana w latach 304 – 306. Była jedną z najbardziej 

czczonych świętych w starożytności. Istnieją liczne przysłowia związane z jej 

dniem: „Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka” i „Agnieszka łaskawa, 

wkrótce w polu zabawa”. Agnieszka (po grecku) agne – czysta, dziewicza. 

  

 

 

31 stycznia 

Św. Jan Bosco, kapłan – urodził się w 1815 roku w Becchi koło Turynu. Od 

najmłodszych lat uczył się i pracował. Wstąpił do seminarium, został wyświecony 

na kapłana w 1841 roku. W tym samym roku założył w Turynie pierwsze 

„oratorium”, czyli młodzieżową świetlicę, która miała spełniać zadania 

wychowawcze i rekreacyjne. Dzieło to zaczęło się rozrastać, dlatego powołał 

męskie i żeńskie zgromadzenie zakonne, dziś popularnie nazywane Salezjanami. 

Zmarł w 1888 roku. W Kościele jest uważany za jednego z największych 

pedagogów. Jan (po hebrajsku) Johhanan – Bóg jest łaskawy. 
 
 

Opracował: ks. Robert Mikusek 
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W gazetce wykorzystano: 
- wiersz K. J. Węgrzyna „List otwarty”,  

- wiersze „Babcia jak dziewczynka…”, „Miłość dziadka” – autorzy niezanani 
 

Redakcja: I. Kowalczyk,  M. Lewkowicz, ks. R. Mikusek, A. Kaczor 

1-medal, 2-dres, 3 -fala, 

     4- fasola, 5-film 


