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Nr 15 wydanie specjalne – Bo e Narodzenie 2008 r.

Egzemplarz bezp atny

Jan Kasprowicz

Radosnych #wi$t Bo ego Narodzenia, spe nienia
wszystkich marze', du o zdrowia, optymizmu
i wiary w szcz)*liwe jutro, ciep a i yczliwo*ci na
co dzie', a w Nowym Roku samych dobrych
i pi)knych dni - Mieszka'com i pracownikom
O*rodka ycz$
Krzysztof Czubak
Zast pca Dyrektora

Dariusz W c awski
Dyrektor

Jest taki dzie , bardzo ciep y cho
grudniowy
Dzie , jeden dzie , w którym gasn$
wszelkie spory
Jest taki dzie , w którym rado& wita
wszystkich
Dzie , który ju' ka'dy z nas zna od
ko yski
Jest taki dzie , tylko jeden raz do roku
Dzie , zwyk y dzie , który liczy si od
zmroku
Jest taki dzie , gdy jeste&my wszyscy
razem
Dzie , zwyk y dzie . Dzi& nam rok go
sk ada w darze

Z ycia O*rodka…

Rozmaito*ci …

Aforyzmy
- Gabriel Garcia Marquez
Je&liby Bóg zapomnia przez chwil , 'e jestem marionetk$ i podarowa
mi odrobin 'ycia, wykorzysta bym ten czas najlepiej jak potrafi .
Prawdopodobnie nie powiedzia bym wszystkiego, o czym my&l , ale na
pewno przemy&la bym wszystko, co powiedzia em.
Ocenia bym rzeczy nie ze wzgl du na ich warto& , ale na ich
znaczenie.
Przekonywa bym ludzi, jak bardzo s$ w b dzie my&l$c, 'e nie warto
si zakocha na staro& . Nie wiedz$ bowiem, 'e starzej$ si w a&nie
dlatego, i' unikaj$ mi o&ci!
Dziecku przyprawi bym skrzyd a, ale zabra bym mu je, gdy tylko
nauczy si lata samodzielnie.
Tylu rzeczy nauczy em si od was, ludzi... Nauczy em si , 'e wszyscy
chc$ 'y na wierzcho ku góry, zapominaj$c, 'e prawdziwe szcz &cie
kryje si w samym sposobie wspinania si na gór .
Nauczy em si , 'e cz owiek ma prawo patrze na drugiego z góry tylko
wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby si podniós .

Mów zawsze, co czujesz i czy , co my&lisz.
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