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Już święta
Szybkimi krokami zbliża się do nas czas przez tradycję nazwany Świętami Wielkanocnymi. Dla osób wierzących powinien to być czas skupienia i rozpamiętywania
najważniejszego wydarzenia w historii świata, kiedy Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus
umarł na krzyżu, abyśmy my mogli żyć. Nie ma takiej ceny, którą my, ludzie moglibyśmy zapłacić , aby zadośćuczynić za śmierć Jezusa, ale moglibyśmy przynajmniej w
skupieniu przeżyć czas świąt i z refleksją odnieść się do Jego bezgranicznego poświęcenia.
Spędźmy święta w pokoju i radości, którą dał nam Pan. Spójrzmy na swoich
bliźnich jak na braci. Podzielmy się tradycyjnym jajkiem, życząc innym szczęścia i łask
Bożych.

Mateusz Łabądź

Goryl

Goryl – rodzaj największych spośród współcześnie żyjących małp naczelnych, zaliczany do człowiekowatych. Preferuje naziemny tryb życia, jest
zwierzęciem roślinożernym, zamieszkuje lasy tropikalne w Afryce. Dzielone
są na dwa gatunki i we-

Papużka
falista

Zamieszkują lasy strefy równikowej w Afryce Środkowej, w
dwóch obszarach wyraźnie oddzielonych przez rzekę Kongo.
Wschodni obszar – położony w
centralnej części kontynentu –
obejmuje wschodnią część Demokratycznej Republiki Konga,
Ugandę i Rwandę. Zachodni obszar występowania goryli to Nigeria, Kamerun, Republika
Środkowoafrykańska, Gwinea
Równikowa, Gabon, Kongo, Angola i zachodnie krańce Demokratycznej Republiki Konga.

Chcesz
wiedzieć , jak
żyją zwierzęta
tropikalne?
Zajrzyj do podręcznika

Poszczególne populacje goryli
zamieszkują różnorodne siedli-

Papużka falista – gatunek małego ptaka z rodziny
papugowatych (Psittacidae), zamieszkujący głównie południowe rejony Australii. Żyje w dużych stadach prowadząc wędrowny tryb życia. Od 1840
roku jest hodowana w Europie jako ptak ozdobny.
Od tego czasu wyselekcjonowano szereg barwnych odmian. Jest jedynym przedstawicielem monotypowego rodzaju papug. W naturze dominuje
barwa zielona. Spód ciała ubarwiony jednolicie
zielono, wierzch prążkowany żółto i czarno. Przednia część głowy
u dorosłych jest żółta, u młodych (do 3-4. miesiąca życia) - w czarno-żółte prążki. Na policzkach ciemnopurpurowe łapki. prążkowane, zielono-czarne. Nogi szaroniebieskie, czteropalczaste zakończone ostrymi pazurami. Dziób
mały, o barwie brązowo-żółto-pomarańczowej. Kolor woskówki różni się w zależności od płci: u samców jest ona niebieska lub błękitna, u samic beżo-

Na podgardlu czarne plamki. ogon
rozkładany wachlarzowato, z długimi
sterówkami na
środku, zielonkawoniebieski lub
zielonkawopurpurowy. Na zewnętrznych sterówkach żółta przepaska. Skrzydła prążkowane, zielonoczarne. Nogi szaroniebieskie, cztero-

Swój sukces rynkowy mała Ninja zawdzięcza przede wszystkim swojemu wyglądowi.
Agresywne kształty, ciekawa, sportowa stylistyka, oprócz przestarzałych zegarów, szybko
zjednały sobie przychylność klientów. Kawa wybierana jestzarówno przez młodych kierowców, którzy dopiero nabierają doświadczenia motocyklowego, jak i przez doświadczonych
riderów potrzebujących taniego w eksploatacji środka miejskiego transportu.
Motocykl jest lekki, poręczny i zwrotny. Pod owiewkami pracuje dwucylindrowa, rzędowa
jednostka chłodzona cieczą. Do kompletu na pokładzie znalazła się bardzo poprawnie
działająca sześciostopniowa skrzynia biegów.
Wszystko zamontowane w stalowej ramie. Jednostka napędowa odda do dyspozycji kierowcy 33 KM przy 11 000 obr/min oraz 22 Nm przy 8 200. Nie są to dane imponujące
,jednak pozwalają na dynamiczną jazdę, a co najważniejsze moc okiełzna bez problemu
nawet niedoświadczony kierowca.
Za hamowanie odpowiadają pojedyncza tarcza hamulcowa o średnicy 290 mm z przodu
oraz tarcza 220 mm z tyłu. Heble są dobrze dozowalne i zadowalająco skuteczne.
Zawieszenie przednie to teleskopowy widelec o średnicy rur 37 mm. Tylne - to zawias typu uni-track z gazowym amortyzatorem. Ten zestaw powoduje, że Kawasaki Ninja 250R
prowadzi się bardzo łatwo, a pokonywanie zakrętów to czysta przyjemność. Motocykl jest
bardzo przyjazny i będzie doskonałym wyborem ,by zacząć przygodę z jednośladami .
Napisali– Sebastian Opala i Mateusz Ogłoza

Polka na podium!!!
Justyna Kowalczyk zajęła 2 miejsce w Pucharze Świata!!
Nie zdołała pokonać swojej rywalki Marit Bjoergen.
Kibice jednak są zadowoleni z polskiej biegaczki!!
Wielu z nich przypomniało sobie problemy Marit, podejrzewanej
o nadużywanie leków dopingowych. Świat sportu boryka się z problemem tzw. „dopingu”. Co jakiś czas na światło dzienne wypływają
afery, w które zamieszani są nawet najlepsi sportowcy.
Nie stanowi to dobrego przykładu dla młodzieży, która biorąc
przykład ze zwycięzców, bezkrytycznie ich naśladuje i niekiedy korzysta z tych śmiercionośnych substancji.

Polska liga jest nieprzewidywalna.

DLACZEGO LECH POZNAŃ ZDOBYWA TAK MAŁO BRAMEK?!
PISALI DLA WAS ARTUR CHAMERNIK I PATRYK ŁĄGWA.
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