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Dziś jak tylko z łóżka wstałam 

zaraz TATĘ uściskałam!  

Uściskałam z całej siły 

i wrzasnęłam: - TATO miły 

Nos do góry! Uszy też! 

Dziś jest ŚWIETO TATY, wiesz? 

Każdy TATA je obchodzi, 

ty też obchodź! Co ci szkodzi? 

 

                                               Dorota Gellner 

 



AKTUALNOŚCI 

 

1 czerwca  – Dzień Dziecka 

Święto każdego z nas bo przecież każdy z nas jest dzieckiem. Różnimy się 

tylko wiekiem. 

                               

4 czerwca  – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

Pan Bóg zawsze powołuje robotników do pracy w swojej winnicy, ale to my 

możemy swoją modlitwą pomóc im w wypełnianiu ich misji. W naszych 

modlitwach pamiętajmy także o księżach pracujących na obczyźnie. 

 

6 czerwca – Ogólnopolskie Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 

To największe spotkanie katolickiej młodzieży z Polski i świata, które w tym roku 

ze względu na zaistniałą sytuacje, z Pól Lednickich przeniesione zostało do 

.....domów pielgrzymów. XXIV spotkanie odbędzie się pod hasłem          „Cały 

Twój”. 

  

7 czerwca – Trójcy Przenajświętszej 

Od oddania się Trójcy Świętej rozpoczynamy każdy dzień i każdy dzień nim 

kończymy. „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.” 

 

11 czerwca – Boże Ciało 

Obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie to tajemnica naszej 

wiary, którą głosimy biorąc udział w procesjach. 

 

19 czerwca – Najświętszego Serca Pana Jezusa 

To Serce, tak bardzo nas ukochało więc i my je kochajmy, uczestnicząc w 

nabożeństwach czerwcowych. 

 

20 czerwca – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 

Oddajmy cześć sercu Matki Jezusa i powierzajmy jej nasze troski.  

 

23 czerwca – Dzień Ojca 

W tym szczególnym dniu podziękujmy naszym Tatom za ich starania i 

podejmowane wysiłki, aby nam stworzyć jak najlepsze warunki do życia. 
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PYTANIE.......ODPOWIEDZI.......POSZUKIWANIE 

 

 Kto jest autorem modlitwy Ojcze nasz ? 

 

Modlitwa „Ojcze Nasz” inaczej zwana 

„Modlitwą Pańską” to najstarsza i 

najważniejsza modlitwa chrześcijan. 

Przekazał ją swoim uczniom sam Jezus w 

czasie kazania na górze. Treść jej 

znajdujemy w Ewangelii św. Mateusza: „Wy 

zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który 

jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. 

Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech się 

spełni Twoja wola jak w niebie, tak i na 

ziemi. Naszego chleba powszedniego daj 

nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i 

my przebaczamy tym, którzy przeciw nam 

zawinili, i nie dopuść, abyśmy ulegli 

pokusie, ale nas zachowaj od złego!”   

Najstarszy zachowany tekst modlitwy 

„Ojcze Nasz” w języku polskim znajduje 

się w „Statutach Wacława księcia 

Legnickiego” z 1412 r., a najstarsza wersja 

drukowana pochodzi z 1475 r.  

Miejscem gdzie na ceramicznych płytkach 

wypisano modlitwę „Ojcze Nasz” w ok. 

130 różnych językach są krużganki 

kościoła Pater Noster w Jerozolimie. 

 



POCZYTAJ MI MAMO 

POCZYTAJ MI TATO  

Marzenia dziecka z Afryki 

 

Budzi mnie promyk słońca wpadający przez szczelinę małego okienka 

naszej chaty. Czuję zdrętwiałą od twardej deski szyję. Staram się leżeć 

nieruchomo, by nie obudzić śpiącej obok piątki rodzeństwa. Wsłuchując 

się w senne oddechy śpiącej rodziny, przerywane porannymi odgłosami 

dżungli, przenoszę się myślami do krainy, gdzie z wielkich baobabów 

zwisają ogromne, świeże i pachnące bochenki chleba, gdzie zamiast 

wyschniętej i spękanej ziemi płyną rzeki krystalicznie czystej wody. W tej 

krainie na każdej akacji 

senegalskiej zamiast 

drobnych listków 

wyrastają cukierki. 

Pamiętam jeszcze ich 

smak, miałem wtedy 4 

lata, kiedy do naszej 

wioski po raz pierwszy 

przybyła grupa 

europejskich turystów. 

Ściskając w garści 

kilka kolorowych 

cukierków, przyglądałem się nieufnie przybyszom z innego świata, z 

krainy moich marzeń, krainy dobrodziejstw. Pierwszego cukierka 

próbowałem zjeść razem z papierkiem, co wywołało uśmiech na ich 

twarzach.  

   Ból zesztywniałych mięśni od twardych bambusowych desek zbitego 

przez ojca łóżka wyrywa mnie brutalnie ze świata marzeń. Podnoszę się 

cichutko i od razu czuję zawroty głowy. Już wiem, że to osłabienie z 

głodu. Jemy tylko raz dziennie, a od ostatniego posiłku, małej miseczki 

papki manioku, minęło wiele godzin. 

Od razu Wam wyjaśnię: tu, w Afryce, silnie zakorzeniona jest zasada, że 

człowiekiem się staje, a nie rodzi. Nie siadamy razem z rodzicami do 



posiłków, jemy dopiero wtedy, kiedy skończą jeść dorośli. Nie jest to 

jednak przejaw braku rodzicielskiej miłości, jest to nasza 

wielopokoleniowa tradycja. 

   Dzień będzie zwykły, ze zwykłymi, codziennymi obowiązkami. Razem 

ze starszymi braćmi czeka nas ciężka, wielogodzinna praca na 

maniokowych polach i przy zbiórce drewna na opał do przygotowania 

wieczornego posiłku. Siostry z mamą w tym czasie przemierzą wiele 

kilometrów, idąc po wodę, dźwigając na głowach ciężkie baniaki. 

   Tylko jedno z nas uda się dziś 

do szkoły (naszych rodziców 

stać na opłacenie nauki tylko 

najstarszemu z rodzeństwa). 

Mój najstarszy brat doświadczy 

dziś uroczystej chwili, w szkole 

będą występy, zabawy i 

słodycze.  

   Dzień zakończy się jak zwykle 

ubogą miską papki manioku, może dziś z garścią fasoli oraz bananem.  

Czy marzę o czymś poza zaspokojeniem głodu? Chciałbym się uczyć, 

mieć kolorowe książki, 

zeszyty i prawdziwy 

piórnik, chciałbym po 

zajęciach w szkole bawić 

się jak inne dzieci, kopać 

prawdziwą piłkę, a nie 

zrobioną z foliowych 

torebek czy szmacianych 

pasków. Chciałbym mieć 

po prostu szczęśliwe 

dzieciństwo. 

 

                                                                        Magdalena Matkowska 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znane i nieznanie ciekawostki zasłyszane 

29 czerwca 1900 roku urodził się Antoine de Saint-Exupery. Ten 

pochodzący z rodziny arystokratycznej francuski pilot, który zginął w 

czasie lotu bojowego 31 lipca 1944 - był również pisarzem. 

Najsłynniejszą książką, która rozsławiła jego imię i weszła na stałe do 

kanonu literatury światowej to „Mały Książe”. Opowiada ona o dorastaniu, 

prawdziwej przyjaźni i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Pod 

postacią głównego bohatera ukrył się sam Saint-Exupery.  

Książka została wydana w 1943 r. w języku francuskim i angielskim z 

ilustracjami  autora.  

Pierwsze wydanie polskie ukazało się 

już w 1947 r. i był to trzeci język, na 

który przetłumaczono ten utwór. 

Dopiero dwa lata później pojawiły się 

tłumaczenia na język niemiecki i 

włoski. 
 

 

„Mały Książe”został przetłumaczony 

na ponad 300 języków i dialektów, 

sprzedany w ponad 140 milionach 

egzemplarzy. 

 

Z utworu tego pochodzi też wiele cytatów: 

 - A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze widzi się tylko sercem. 

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu... 

- Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym momencie. 

- Śmiech jest dla życia jak studnia na pustyni. 

- Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym. 



BLASKI I CIENIE.......................czyli co w historii 

                                                      drzemie............... 

 

„DAR POMORZA” 

 

To trzymasztowy żaglowiec, który został zakupiony w 1929 r. z datków 

ludności Pomorza dla Szkoły Morskiej w Gdyni. 

Żaglowiec zbudowano w Hamburgu w latach 1909 – 1910 dla 

niemieckiego armatora. Po I wojnie światowej został przekazany do 

Francji w ramach reparacji wojennych. I stamtąd przypłynął 19 czerwca 

1930 r. do Gdyni. 

 
Szkolenie „wilków morskich” przerwała II wojna światowa.                     

Od 1.09.1939 r. – 24.10.1945 r. spędził internowany przez Szwedów w 

Sztokholmie. Po powrocie do Polski aż do zakończenia służby w 1981 r. 

przez jego pokład przewinęło się ok. 13 tysięcy studentów. Łącznie 

wypływał w 102 rejsy szkoleniowe, biorąc udział w wielu regatach. 

Od 1982 r. jest częścią Muzeum Morskiego i udostępniony jest do 

zwiedzania. 

 


