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W dzisiejszym numerze:
- Bliżej poznamy Francję.
Zajrzyj
naszej
gazetki!
- Dowiemy
się do
co Krzyś
zobaczył
nad Loarą i w Paryżu?
- Dlaczego 9 maja jest Dniem Unii Europejskiej?
- Co ciekawego wydarzy się w Głogowie?
- Euro-zagadki.

Już wkrótce, bo od 1 maja bieżącego roku możesz wyruszyć
w podróż po 15 krajach Europy bez paszportu.
Jak zapewne wiesz 1 maja 2004 roku Polska wstępuje

w szeregi Unii Europejskiej.
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9 MAJA - DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ
Czy wiesz że, 9 maja 1950 r. minister spraw zagranicznych Francji Robert
Schuman wraz ze swoim współpracownikiem Jeanem Monnetem zaprezentował
program stworzenia wspólnej polityki Francji i RFN dotyczącej koordynacji
produkcji węgla i stali (tzw. plan Schumana)? Plan połączenia podstawowych gałęzi
przemysłu Francji i RFN przyczynił się do powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla
i Stali, co z kolei zapoczątkowało integrację europejską.
Na pamiątkę tego wydarzenia, które doprowadziło do tego, czym jest dzisiaj
Unia Europejska postanowiono uznać dzień 9 maja za Dzień Europy.
Zadaniem tego święta jest popularyzacja idei jedności europejskiej na różnych
imprezach i festiwalach towarzyszących temu świętu. Z tej to okazji co roku ukazuje
się nowy plakat niosący nowe przesłanie.
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Poznajemy kraje Unii Europejskiej
Francja - państwo w zachodniej części
kontynentu europejskiego. Graniczy na wschodzie z Belgią,
Luksemburgiem, Niemcami, Szwajcarią i Włochami, na
południu z Hiszpanią, na zachodzie i północnym zachodzie
granice wyznaczają wybrzeża Oceanu Atlantyckiego i Kanał
La Manche.
W skład Francji wchodzą też posiadłości poza Europą. Są to
cztery departamenty zamorskie: Gwadelupa, Martynika,
Réunion, Gujana Francuska, dwie "zbiorowości
terytorialne": Mayotte, Saint-Pierre i Miquelon, trzy
terytoria zamorskie: Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia, Wallis i Futuna oraz Francuskie Ziemie
Południowopolarne.
Powierzchnia – 550 tys. km2
Ludność – 58,4 mln.
Waluta – euro.
Język - francuski
Stolica – Paryż

Inne większe miasta to:
Lyon
Marsylia
Lille
Tuluza
Strasbourg (Sztrasburg)
Nantes

Fot. Paryż: Wieża Eiffla

Fot. Paryż: Łuk Triumfalny

Francja jest jednym z sześciu krajów założycielskich UE (1951r.). Republika parlamentarna
podzielona administracyjnie na 95 departamentów. Funkcję głowy państwa sprawuje prezydent.
Organem władzy ustawodawczej jest dwuizbowy parlament.
Francja jest krajem o urozmaiconej rzeźbie terenu, zróżnicowanym klimacie i bogatej szacie
roślinnej. Na północnym zachodzie kraju, w Bretanii i częściowo Normandii, położone są stare góry
- Masyw Armorykański (do 417 m n.p.m.).
Na wybrzeżach Kanału La Manche, występują skaliste wybrzeża typu triasowego. Południową
i środkową część kraju zajmuje rozległy Masyw Centralny.
W Alpach Północnych znajduje się najwyższy szczyt Europy, Mont Blanc (4807 m n.p.m.).
Do najdłuższych rzek Francji zalicza się: Loarę, Sekwanę, Garonnę, Rodan.
Francja to kraj kontrastów i nie zapomnianych wrażeń. Przepiękne góry, plaże, zamki nad
Loarą, winnice Szampanii i jedyny w Europie Disneyland, który naprawdę warto zobaczyć.
Fot. Pałac królewski w Wersalu

Fot. Carcassonne: zamek
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PODRÓŻ KRZYSIA PO FRANCJI

„Ren Krzyś przekroczył – Alzacja się kłania,
Ledwie przetarł oczy, Sztrasburg się wyłania .
Już Catherine wraz z Pierrem podjeżdżają autem
Z poczęstunkiem pysznym: świeżutkim crossantem.
Zwiedzają katedrę, starówkę zaciszną ...
Ruszają do Lyonu wśród winnic przepysznych.
Wzdłuż brzegów Rodanu do Marsylii śpiesząLazurowym Wybrzeżem chcą oczy nacieszyć.
Cannes topi się w światłach drgających rzęsiścieNoc w światła się stroi i palmowe liści.
A gwiazdy ekranu wplątują się w sen ...
Już ranek się czai wstaje dzień.

Fot. Cannes o zmierzchu

Gładka droga przez Bordeaux biegnie nad Loarę,
A wzdłuż rzeki – popatrz no na te zamki stare:
Można zwiedzać je bez końca – stąd aż po Orlean,
Od wschodu po zachód słońca, lecz już czasu nie ma.
Wieżą Eiffla Paryż kusi, dech w piersiach zapiera!
Choćbyś nie chciał, przecież musisz być tam. Tam teraz.
Są szerokie jak ocean Elizejskie Pola –
Ruszaj Krzysiu, i się nie łam, przecież jesteś Polak.
Przejdź pod Łukiem Tryumfalnym i wstąp na Montmartre –
Raj artystów urokliwy obejrzenia wart.
Jeszcze zwiedzić Luwr i Wersal ...
Brak tchu w Euro Disneylandzie.

Fot. Paryż: Luwr

A tymczasem już się żegna Krzyś – podróżnik nasz:
„Bądźcie zdrowi, przyjaciele! – „Bon voyage!”.”
l

Wyd. NOWIK „Europejska Podróż Krzysia”

Fot. Pole lawendy i winnica w pobliżu Aptu, Prowansja,

Słowniczek:

Luwr – dawny pałac królewski w Paryżu, dziś muzeum
Wersal – podparyskie miasto, w którym znajduje się zabytkowy pałac królewski z XVII w., dziś
muzeum.

Montmartre – paryska dzielnica artystyczna
Lazurowe Wybrzeże – wschodnia część francuskiego wybrzeża Morza Śródziemnego.
Pola Elizejskie – Słynna aleja Paryża z eleganckimi sklepami i kawiarniami.
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Głogowskie wieści

Dni Olimpijczyka 2004.
Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego postanowił przyznać
naszemu miastu zaszczyt organizacji, w dniach 17-18 kwietnia,
Inauguracji Centralnych obchodów Dni Olimpijczyka 2004.
Całość imprezy, w której udział weźmie 20 polskich olimpijczyków oraz
Zarząd PKOL-u rozpocznie się w dniu 17 kwietnia o godz. 11.00, zapaleniem znicza
olimpijskiego przed głogowskim Ratuszem, przez najstarszą polską uczestniczkę
olimpiady p. Marię Kwaśniewską - lekkoatletkę, brązową medalistkę
w rzucie oszczepem (1936), reprezentantkę Polski w koszykówce i siatkówce.
Pani Maria Kwaśniewska jako pierwsza Polka odznaczona została w 1978 r.
brązowym medalem Orderu Olimpijskiego. Jest ona laureatką Nagrody im.
Kusocińskiego (1983) i Trofeum Stulecia MKOL (1994).
Następnie młodzież głogowskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
średnich oraz przedszkolaki przejdzie ulicami naszego miasta do sal sportowych na
terenie miasta, gdzie w poszczególnych grupach wiekowych odbywać się będą
konkurencje sportowe.
Imprezę zakończy w niedzielę 18 kwietnia wspólne spotkanie młodych
głogowian z rodzicami i polskimi olimpijczykami w Hali Widowiskowo- Sportowej
przy ul. Wita Stwosza.
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EURO-ZAGADKI
1. Który pan spódniczki nosi ,
chowa skrzętnie każdy grosik
na zielonych polach mieszka
skąd pochodzi ten koleżka?
2. Z jakiego kraju był artysta,
Który wciąż humorem tryskał?
Van Gogh mu na imię było
Kawał ucha mu ubyło
Słoneczniki namalował
Byś je potem obserwował
3. Torreador byka goni
Czerwoną płachtę trzyma w dłoni
Byczek parska i ucieka
W jakim kraju śmierć go czeka?

Van Gogh- Słoneczniki

4. Watson myśli marszcząc czoło
Jak rozwiązać błędne koło
-Mój Watsonie mamy wprawę rozwiążemy każdą sprawę.
Holmes powoli pali faję
Z jakim się spotkałeś krajem?
5. Zidane w piłkę gra
W Juwentusie warunki ma
Po murawie on wręcz lata
Z kim wygrała reszta świata?
6. Te urocze panny
Piękne, zgrabne i powabne
Nad Tybrem się urodziły
Tuniki długie nosiły
Z jakiego kraju pochodziły?
Odgadłeś wszystkie? Jesteś więc mistrzem!

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ REDAKTOREM NASZEJ GAZETKI
Przyłącz się do nas, napisz coś ciekawego. Mogą to być wrażenia z podróży zagranicznej, zebrane
informacje z różnych źródeł, które będą interesowały również twoich rówieśników. Piszcie również
o naszym kraju, naszej małej Ojczyźnie Głogowie. Nie zapomnijcie o ciekawych ludziach, zabytkach,
wydarzeniach kulturowych i sportowych. Zapraszamy!
Redakcja!
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