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 WYWIAD Z PANIĄ ANNĄ BOGUSZ
 ANEGDOTY O JANIE PAWLE II
 PRACE PLASTYCZNE DZIECI ZE ŚWIETLICY

opiekun- Katarzyna Woś

Wywiad z panią Anną Bogusz , wychowawczynią klasy II c

Pani ulubiona książka z dzieciństwa
Bardzo mile wspominam i właściwie wciąż wracam do cyklu o Ani z Zielonego Wzgórza.
Adaptacja filmowa, która powstała na podstawie powieści , jest perfekcyjnie zagrana i
bardzo wierna książkowej wersji.
Pani ulubiona lektura szkolna
Oczywiście „Ania z Zielonego Wzgórza” to także moja ulubiona lektura szkolna.

Czy jest jakaś lektura szkolna , do której Pani niechętnie wraca?
Bardzo poruszyła mnie historia dzieci przedstawiona w noweli B. Prusa „ Antek”.
Przeżywałam śmierć siostry głównego bohatera. Ten fragment utworu nie należy do
najprzyjemniejszych, i dzieci raczej nie powinny czytać tego typu literatury.
Czy książka przegra z komputerem?
Tradycyjna książka może przegrać z techniką. Ale mamy wersje cyfrowe, audio-booki,
ekrany tabletów, wirtualne wypożyczalnie. Jest książka, ale nie papierowa, są i czytelnicy.
Zatem literatura nie powinna przegrać …

Wywiad przeprowadzili- Zuzia Boryca , Piotr Zawadzki, Emilka Adamczyk

JAN PAWEŁ II W ANEGDOCIE

Wypowiedź jednego człowieka z gwardii watykańskiej. "Ilekroć Papież przechodził obok nas, a my
staliśmy wyprostowani jak struny, i z poważną miną, zawsze pociągał nas za guziki albo za troczki,
żeby nas rozśmieszyć... zawsze Mu się udawało."

xxxxxxxx
Młodzież krzyczy:
- Niech żyje papież!
A papież odpowiada:
- Niech żyje młodzież!
Na to Młodzież głośniej
- Niech żyje papież!!
A papież znowu
- Niech żyje młodzież!!
Młodzież zareagowała jeszcze głośniej.
Papież natomiast:
- Nie macie ze mną szans.
xxxxxxxx

Ojciec Święty do odwiedzającego Go polskiego księdza:
- Poczekaj chwilę na mnie, muszę trochę „popapieżyć”.

xxxxxxxx

Podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 roku tłumy krakowian gromadziły się przed domem
arcybiskupów, który był rezydencją Ojca Świętego. Ludzie ani myśleli rozstać się ze stojącym w
oknie papieżem i bez końca przedłużali dialog z nim. Wreszcie Ojciec Święty powiedział: "Cztery

lata temu kręciliście mną, jak chcieli, a teraz już jestem starym papieżem i nie dam sobą kręcić".
Ten to ma dech .W czasie tej samej pielgrzymki, 22 czerwca 1983 roku, na krakowskich błoniach
odbyła się beatyfikacja dwóch powstańców styczniowych - brata Alberta Chmielowskiego i ojca
Rafała Kalinowskiego. W trakcie ceremonii buchnął nagle z kadzielnicy wielki płomień, z którym
nie mogli sobie poradzić ani ministranci, ani księża koncelebranci. Wreszcie ówczesny ceremoniarz
papieski ks. John Magee, Irlandczyk, dmuchnął tak skutecznie, że płomień zgasł i z kadzielnicy
począł unosić się upragniony dymek. Wydarzenie nie uszło uwagi Ojca Świętego, który, sięgając po
kadzidło, powiedział z uznaniem o swoim ceremoniarzu: "Ten to ma dech!".

xxxxxxxx
Papież głośno rozmyśla przy licznych współpracownikach: - Co ja zrobię z tymi sedia gestatoria
(lektykami papieskimi)? Kurzą się, miejsce zajmują. Paweł VI sprzedał tiarę i pieniądze rozdał
ubogim, ale komu ja to sprzedam? Wiem... (i tu pada nazwisko jednego z polskich biskupów).

Pewnego razu Ojciec Święty Jan Paweł II siedział w swoim gabinecie i pracował. W jakimś
momencie wykręcił numer szpitala w Szwajcarii, gdyż leżał tam jego chory przyjaciel, ks. biskup
Andrzej Deskur. Bez trudności uzyskał rozmowę telefoniczną ze szpitalem i wtedy poprosił o
połączenie z pokojem, gdzie leżał chory Biskup. Dociekliwa telefonistka zapytała: - A kto mówi?
- Papież! Padła lapidarna odpowiedź.
Panienka na chwilę zaniemówiła, a potem odpowiedziała rezolutnie:
- Z pana taki papież, jak ze mnie cesarzowa chińska!
Gdy wszystko wyszło na jaw, chciano ponoć zwolnić z pracy ową urzędniczkę, ale Ojciec Święty
natychmiast się za nią wstawił,
gdyż - jak sam wyznał - "setnie się ubawił".

źródło: http://www.zosia.piasta.pl/papieski-humor.htm

DZIECI ZE ŚWIETLICY POMAGAJĄ PRZYTSRAJAĆ SALĘ

Uczennice z klasy II b i II c ozdabiały pisanki., robiły stroiki wielkanocne
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