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CHLEB MIŁOŚCI

A gdy zabłyśnie gwiazda
W błękitnej dalekości.

Będziemy z sobą dzielić
Opłatek – chleb Miłości.
A łamiąc okruch biały,

Wśród nocy świętej ciszy,
Niechaj się serca nasze

Jak dzwony rozkołyszą.(…)
Niechaj zamilkną swary,
Zawiści, ludzkie złości.
Noc święta, wigilijna…

Dzielmy – CHLEB MIŁOŚCI.
                                                                                                       Halina Golczowa

Świąt Bożego Narodzenia
pachnących choinką i pierniczkami,

wypełnionych dźwiękiem kolęd,
uśmiechem, radością, miłością i szczęściem

oraz
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2017

                                                                                                           życzy Redakcja

Zespół redakcji: Redaktor naczelny: W. Rybarczyk Dziennikarze: N. Rutkowska, W. Hausz, R. Gwizdała,
J.Stefaniak Fotograf: D. Kamiński Opiekunowie koła dziennikarskiego: H.Gront-Grela, K.Pocztół 
Kącik AAC: S. Kubczyk, opiekun: H. Przastek 
Gazetka dostępna również w formie elektronicznej na stronie Ośrodka www.sosw3.bydgoszcz.pl oraz na
platformie internetowej Junior Media. 
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         Piórem spisane -        
 wiersze znane i nieznane

.

Zasypianka wigilijna 

Pierwsza gwiazdka już za szybą
i w makutrze starty mak.

Karp się kłania w kuchni grzybom,
tylko kogoś chyba brak.

Puste krzesło tkwi przy stole,
obrus bieli się jak śnieg.

Nawet wilk, co biegł przez pole,
w wigilijnej ciszy legł.

Czas opłatkiem się podzielić,
na kolędę pierwszą czas.
O północy pośród jedlin

rozmów pełen będzie las…
                                                    Andrzej K. Torbus

  

.

Kiedy nucę kolędę

Moja siostra
w granatowej sukience

w kropeczki,
jasnej jak śnieg,
z kołnierzykiem
białym jak śnieg

roznosi na białym
talerzyku chleb
- dobroci chleb.
I moja siostra

stawia między nas
choinkę,

oczu blask…
Przepraszamy,
przebaczamy,

uśmiechamy się
do siebie znów

- inni i tacy sami.
A mama,
a tata…

a siostra,
a brat…

i ten, który
ma przyjść,
nucą kolędę

o Bożej Dziecinie.
„Cicha noc, święta noc…”

                                                Zofia Olek - Redlarska

 

.

.

Kamil
Michał
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                       Miesiąc za miesiącem ucieka ...                  
                          Przyjrzyj się im, nie zwlekaj !

Skąd się wzięła nazwa grudzień? O grudniu słów kilka…

Nazwa miesiąca pochodzi od „grudy” czyli zmarzniętej ziemi. Grudzień to dwunasty miesiąc w roku. 
Ma 31 dni. Meteorologicznie jest to w Polsce miesiąc zimowy.

Przyroda w grudniu
W grudniu panują najkrótsze dni, których ukoronowanie świętujemy 21 grudnia, kiedy trwa najkrótszy dzień w
roku – od 22 można odetchnąć z ulgą i każdego kolejnego dnia cieszyć się kilkoma dodatkowymi minutami
światła dziennego. A co dzieje się w przyrodzie? Czy cała trwa w uśpieniu pod śnieżnym puchem?

Rośliny
Roślinnym symbolem grudnia jest niewątpliwie choinka – największą popularnością cieszy się świerk, ale w
modzie są również różne odmiany jodły, a także sosna. Grudzień to dobry okres na zrywanie jemioły – nie tylko
do świątecznego wystroju domu, ale również w celach leczniczych: ma właściwości moczopędne, obniżające
ciśnienie tętnicze krwi, działa również uspokajająco. Od listopada na torfowiskach można zbierać żurawinę. W
borach dno lasu obficie porasta chrobotek reniferowy.

Ptaki
Grudzień to wspaniały czas do podglądania drobnych gatunków ptaków, które pozostały w kraju na zimę. Robiąc
im karmniki, wieszając słoninę, wysypując ziarno w zasięgu widoku z okna możemy zapewnić sobie zajęcie na
długie godziny. Warto wyjść z domu nad stawy, jeziora i inne zbiorniki wodne, gdzie z pewnością będziemy mogli
podziwiać łabędzie i różne gatunki kaczek, które warto wspomóc w tym trudnym okresie, dokarmiając je.
  

Ssaki
Sarny, jelenie, lisy i zające ograniczają swą aktywność. Niedźwiedzie, świstaki, borsuki, nietoperze 
i gryzonie pogrążyły się w śnie. Niedźwiedzie zasypiają w gawrach(rozpadlinach skalnych wyścielanych przez
nie mchem i liśćmi), a samice podczas snu zimowego rodzą młode. Większość aktywnych zimą ssaków
przybrało zimową szatę: sierść stała się jaśniejsza, aby łatwiej było zlać się z otoczeniem. Na polach i skrajach
lasów możemy dostrzec zające i sarny. 
W lasach myśliwi kontynuują polowania, ale też rozpoczynają dokarmianie zwierząt w wyznaczonych do tego
miejscach.
                                                                                      /Źródło: e-bliskoprzyrody.pl/tag/przyroda-w-grudniu/

. .
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                      Fantazje, wspomnienia, marzenia                
                           mój własny punkt widzenia

Magia Świąt Bożego Narodzenia…

Moim zdaniem magia świąt polega na ubieraniu razem choinki i przygotowywaniu wspólnie wieczerzy wigilijnej.
Wieczorem natomiast ludzie wybierają się o północy do kościoła na pasterkę. Ja także lubię w tym wydarzeniu
uczestniczyć. Podczas wigilii śpiewamy wspólnie kolędy, ale dla mnie najważniejszym symbolem Świąt Bożego
Narodzenia jest choinka, dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.

Jakub Stefaniak

Marzę o pięknych, białych świętach, o dużej, zielonej, świeżej choince. Chciałabym dostać od Gwiazdora telefon
dotykowy i rower. Lubię spędzać Święta Bożego Narodzenia z Rodziną, bo jest bardzo przyjemnie. Lubimy
śpiewać kolędy. Po prostu jest u nas w domu bardzo świątecznie.

Nikola Rutkowska

Przed świętami przygotowuję z Babcią różne potrawy na kolację wigilijną. Nakrywam stół białym obrusem,
rozstawiam talerze i wigilijne potrawy. Pod obrusem kładę sianko. Stawiam jeden talerz dodatkowo dla wędrowca.
Dzielimy się wszyscy opłatkiem i  składamy sobie życzenia. Najbardziej mnie cieszą prezenty pod choinką.
Pierwszy dzień świąt spędzamy u Cioci Reni. Jest bardzo wesoło, obdarowujemy się prezentami. Drugiego dnia
Świąt Bożego Narodzenia jesteśmy w domu i przyjmujemy gości. Goście przyjeżdżają z prezentami, jest bardzo
miło i wesoło. Moim wymarzonym prezentem jest telefon.

Wiola Hausz

Moje wymarzone święta – to święta spędzone w rodzinnej atmosferze, na śpiewaniu kolęd, dzieleniu się
opłatkiem, kosztowaniu świątecznych potraw. Członkowie rodziny obdarowują się nawzajem upominkami
gwiazdkowymi. Rodzina przebacza sobie złe chwile. To takie święta, które każdego roku Rodzina spędza razem.

Wojtek Rybarczyk

. Wojtek
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Grudzień nierozerwalnie wiąże się nam z myślą o
Świętach Bożego Narodzenia. To czas radosnego
wyczekiwania przyjścia na świat małego Dzieciątka w
ubogiej stajence, to czas miłości, niezapomnianych
chwil spędzanych z najbliższymi. To czas, kiedy
otacza nas zapach mroźnego zimowego powietrza,
choinki, świątecznych potraw. To czas kiedy otulają
nas swym ciepłem zewsząd dobiegające kolędowe
nuty.
W tym właśnie wyjątkowym miesiącu postanowiliśmy
porozmawiać przez chwilę z Panią Dorotą Buzałą –
wicedyrektor ds. dydaktycznych naszego Ośrodka.

R.: Od ilu lat pracuje Pani w naszym Ośrodku i
dlaczego zdecydowała się Pani na pracę w nim?
DB.: Od 1 września 1981 roku zaczęłam pracować w
szkole podstawowej jako nauczyciel klas 0 – IV, a od 1
września 1989 roku (na skutek zmiany miejsca
zamieszkania i przeniesienia się do Bydgoszczy)
pracuję w naszym ośrodku – w szkole. Całkiem
niedawno więc obchodziłam jubileusz 35 lat pracy
pedagogicznej, a 27 lat w naszej szkole.

.

R.: Czy Pani praca jest trudna i czy poświęca Pani
na nią dużo czasu?
DB.: Każda praca zawodowa – jeżeli traktuje się ją
poważnie, wymaga poświęcenia jej bardzo dużo
czasu, bardzo często kosztem zdrowia, rodziny,
najbliższych.
R.: Co należy do Pani obowiązków?
DB.: Zawsze powtarzam, że szkoła to jedna, wielka
maszyna, która musi dobrze funkcjonować –
przynosząc zadowolenie uczniów i rodziców oraz
satysfakcję zawodową nauczycieli. I dlatego, aby całe
to przedsięwzięcie jakim jest nasz ośrodek dobrze
funkcjonowało jest kadra kierownicza, którą m.in. także
reprezentuję.
R.: Czy chętnie chodziła Pani do szkoły?
DB.: Zawsze chętnie chodziłam do szkoły, lubiłam się
uczyć, działać w różnych szkolnych organizacjach,
reprezentować szkołę na zewnątrz, przysparzać dumy
i zadowolenia sobie i swoim najbliższym.
R.: Jakie przedmioty najbardziej lubiła Pani w
szkole, a za jakimi Pani nie przepadała?
D B . : Bardziej ważny był dla mnie nauczyciel niż
przedmiot. Jeżeli był to człowiek z pasją, pomysłami,
oddany swoim uczniom – to bez względu na to, czego
uczył – ja już lubiłam ten przedmiot i chętnie się go
uczyłam.
R.: O jakim zawodzie marzyła Pani jako dziecko?
DB.: Pochodzę z rodziny nauczycielskiej od pokoleń i
uwielbiałam jako dziecko przebywać w gabinecie
mojego dziadka, który był kierownikiem szkoły.
Zastanawiałam się, co przedstawia wisząca na ścianie
dziwna tablica z kolorowymi „kołkami”, a po
czterdziestu latach wykorzystywałam podobną tablicę
do układania planu w naszej szkole. Zawsze więc
marzyłam aby pracować z dziećmi, od dziecka
wiedziałam, że zostanę nauczycielką.
R.: Wielkimi krokami zbliżają się święta. Czy
ogarnia Panią tak zwany szał przedświątecznych
porządków i zakupów?
DB.: Staram się zachować w tym wszystkim umiar.
Parę lat temu – przed świętami, 20 grudnia zmarł mój
ukochany tata, a żal i smutek po takiej stracie jeszcze
nie minął…

                    Pytań kilka - rozmowy chwilka    
       Wywiad z Panią Dorotą Buzałą - wicedyrektor 
                        SOSW nr 3 w Bydgoszczy     
                                               

.
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R.: W jaki sposób spędza Pani Wigilię i święta
Bożego Narodzenia?
DB.: Wcześniej – w domu rodzinnym ze swoją rodziną
u rodziców; obecnie w swoim domu ze wszystkimi
najbliższymi oraz ostatnimi żyjącymi seniorami (moja
mama oraz jej siostra – moja matka chrzestna).
R.: O jakim prezencie pod choinkę marzyła Pani
najbardziej jako małe dziecko, a o czym marzy Pani
teraz?
DB.: Jako dziecko – zawsze, ale to zawsze zabawki!
Teraz – miłość od najbliższych, zdrowie od Pana
Boga, uznanie i szacunek od współpracowników.
R.: Która z tradycji bożonarodzeniowych jest Pani
najbliższa i dlaczego?
D B . : Udział w Pasterce, a dlatego że zawsze
chodziłam na tę mszę z moim ukochanym tatą.
R.: W jaki sposób najbardziej lubi Pani spędzać
wolny czas?
DB.: Dla mnie nie jest tak ważny sposób spędzania
czasu, ale to z kim się go spędza.
Kolejny raz więc muszę podkreślić, że zawsze dla
mnie najważniejszy jest człowiek, a więc Osoba –
miejsce zawsze w drugiej kolejności.
R.: Proszę wymienić trzy rzeczy, które zabrałaby
Pani na bezludną wyspę.
DB.: Zabranie nawet i stu rzeczy nic by mi nie dało –
gdyby nie było tam ze mną moich ukochanych
bliskich.
R.: Proszę uzupełnić spis Pani „rzeczy”
ulubionych:
D B . : książka: Przepisy, rozporządzenia prawa
oświatowego, film: Wszystkie stare polskie filmy oraz
współczesne polskie seriale, np. „Ranczo”, aktor:
Sean Connery (od lat – niezmiennie ulubiony), Jason
Statham, zespół muzyczny: PENTATONIX – obecna
fascynacja, wokalista: Piotr Cugowski,
pora roku: lato, kwiat: tulipany, potrawa: kluski,
pierogi, makarony, naleśniki, placki ziemniaczane,
wszystkie zupy, strój: nie przywiązuję specjalnego
znaczenia do stroju, kolor: czarny, szary
święto: Boże Narodzenie
R.: Czego życzyłaby Pani wszystkim z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego Roku?
DB.: Od czasu moich trudnych zmagań z chorobą –
zawsze życzę sobie i innym zdrowia, zdrowia i tylko
zdrowia. Jeżeli mamy zdrowie – to mamy wszystko!

Serdecznie dziękujemy za udzielenie świątecznego
wywiadu.

              Kącik AAC            
  

 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim naszym czytelnikom radości,
miłości i spokoju.

Kilka słów o nadchodzącym czasie pokazał też nasz
AACowy redaktor – Sebastian.

 

 W Święta Bożego Narodzenia życzę worka prezentów
i pięknej choinki.
   

 W Wigilię podzielmy się opłatkiem.

Ugotujmy pierogi i rybę !!

.

.

.

.

.

.

.
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         Z życia Ośrodka - czyli PLOTKA OdŚRODKA

Festiwal Ekspresji Dzieci i
Młodzieży 2016

W sobotę 3 grudnia 2016r. odbyła się kolejna edycja
Festiwalu Ekspresji Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej, organizowana przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Bydgoszczy,
z tematem przewodnim „Cztery pory roku”. Nasi
uczniowie brali udział w konkursie plastycznym oraz
prezentowali na scenie Pałacu Młodzieży swoje
umiejętności wokalne.

II Przegląd Twórczości AAC

6 grudnia w Mikołajki odbył się II Miejski Przegląd
Twórczości AAC, propagujący przełamywanie barier w
porozumiewaniu się z osobami
niemówiącymi. Zaprezentowało się dwudziestu małych
wykonawców, którzy za pomocą gestów Makaton,
znaków graficznych – piktogramów oraz
komunikatorów udowodnili, że potrafią zaśpiewać
piosenki, powiedzieć wiersze, poprowadzić rozmowę,
wyrażając w ten sposób swoje myśli i uczucia.
Wszystkie występy dzieci zostały nagrodzone wielkimi
brawami. Nie zabrakło również Mikołaja, który
obdarował wszystkich uczestników upominkami.

.

.

Wolontariusze z "Wiatraka"
W naszym Ośrodku znów było śmiesznie i kolorowo
za sprawą wolontariuszy pracujących w fundacji
"Wiatrak", którzy na co dzień mieszkają w różnych
krajach Europy i nie posługują się językiem polskim
Sprawiło to naszym uczniom jeszcze więcej frajdy, bo
aby się porozumieć z gośćmi musieli być bardzo
kreatywni.Odbyło się szereg zabaw i gier typowych dla
danych krajów, nauczyliśmy się rodzimych tańców z
Niemiec i Hiszpanii. Na koniec robiliśmy sobie zdjęcia
w foto budce oraz grupowe zdjęcia pamiątkowe.

Turniej koszykarski we
Włocławku

W dniu 7.12.2016 nasi zawodnicy z Klubu "Tacy Sami"
Olimpiad Specjalnych mieli możliwość rywalizacji w
turnieju piłki koszykowej rozgrywanym we Włocławku.
Tego dnia do Włocławka zjechały się kluby Olimpiad
Specjalnych z miast: Chełmno, Radziejów, Grudziądz,
Golub-Dobrzyń oraz gospodarze Włocławek. Mieliśmy
możliwość gry w przepięknej hali potocznie zwanej
"Hala Mistrzów", gdzie na co dzień gra najlepszy
zespół z regionu Kujawko-Pomorskiego, Mistrz Polski i
Pucharu Polski Anwil Włocławek.

.

.

.

.

.

.
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Mikołajkowy Mityng Pływacki w
Inowrocławiu

W piątek, 9.12.2016 w Inowrocławiu odbył się II
Mikołajkowy Mityng Pływacki pod patronatem Starosty
Powiatu Inowrocławskiego. Tym razem na
inowrocławskim basenie spotkali się pływacy, którzy w
tej dyscyplinie sportu stawiają pierwsze kroki. Nasz
Ośrodek reprezentowała 6 - osobowa ekipa uczniów,
którzy podjęli wyzwanie i postanowili zmierzyć się z
pływakami z innych ośrodków naszego województwa.
Nie mieliśmy się czego wstydzić. Podium było nasze –
na przemian zajmowaliśmy na nim pierwsze i drugie
miejsca. Atmosfera była wspaniała, a każdy startujący
zawodnik otrzymywał dyplom i statuetkę. Jak widać po
sukcesach rośnie nowe pokolenie pływaków. Oto
pływacka nadzieja naszego Ośrodka: Irmina Kołcon,
Oskar Chomski, Karol Elzanowski, Jakub
Krakowski, Sebastian Kubczyk, Łukasz Rafiński.

Koncert kolęd
Wiele radości sprawił nam występ połączonych
chórów "Cameratki" i "Camerata" z Pałacu Młodzieży.
Zespoły prowadzone przez panią Iwonę
Szubargę zaprezentowały koncert kolęd w bardzo
atrakcyjnej aranżacji.

 

.

.

Konkurs"Najpiękniejsza choinka
bożonarodzeniowa"

Jak co roku przygotowując się do Świąt Bożego
Narodzenia uczniowie szkół i wychowankowie
internatu pilnie pracowali wykonując ozdoby
bożonarodzeniowe, a szczególnie choinki na
konkurs„Najpiękniejsza choinka
bożonarodzeniowa”. Poziom otrzymanych prac był
bardzo wysoki i trudno było wyłonić najciekawszą,
najbardziej oryginalną pracę.

  

Jasełka 2016
Przedstawienie jasełek, przygotowane tradycyjnie
przez naszą artystyczną ekipę, stało się dobrym
pretekstem do spotkania z rodzinami naszych
uczniów, oraz przyjaciółmi naszego Ośrodka. Te
przepełnione pozytywnymi emocjami chwile sprawiają,
że lepiej się poznajemy i stajemy się wielką ośrodkową
rodziną.

.

.

.

.

.

.

.

.
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       Uczta dla brzucha -      
           kącik łasucha

            Śmiechu warte -
             kącik z żartem

Wielkimi krokami zbliżają się święta. Panie w domach
już nerwowo krzątają się po kuchniach przygotowując
świąteczne potrawy. Nas wsparła Pani Kasia
Trzebiatowska podając przepis na zupę rybną, której
nie może zabraknąć na wigilijnym stole.

Zupa rybna
Składniki:
3 dzwonki karpia, łososia lub pstrąga (np. głowa, ogon i
część środka), 2 litry wody, 1 łyżka octu, 4-5 ziaren
ziela angielskiego, liść laurowy,sól do smaku (1-2
płaskie łyżeczki), 1 marchew, pietruszka, liść pora i
selera mała cebula, 5-8 ziaren pieprzu
Do zaciągnięcia zupy:
2 łyżki mąki, pół szklanki mleka, 1 żółtko, 3 łyżki
śmietany
Sposób przygotowania:
Wodę gotujemy, dodajemy obrane warzywa,
przyprawy i gotujemy około 15 minut. Dodajemy ocet i
wrzucamy kawałki ryby. Gotujemy na bardzo małym
ogniu 10-15 minut. Wyjmujemy rybę. Do słoika po
dżemie wlewamy mleko, dodajemy mąkę i intensywnie
wstrząsamy, a następnie wlewamy do gotującej się
zupy i mieszamy. Po zagotowaniu, zdejmujemy z
ognia. Żółtko rozbijamy w talerzu i rozprowadzamy
gorącą zupą dodawaną stopniowo po łyżce.
Rozprowadzone żółtko wlewamy do zupy. Na koniec
dodajemy śmietanę, również rozprowadzoną w gorącej
zupie. Całość mieszamy.
Zupę podajemy z makaronem (wstążki) i zieloną
pietruszką.

Smacznego!

.

- Jak nazywa się żona św. Mikołaja?
- Merry Christmas. 

***
Mama pyta Jasia:
- Dlaczego chcesz dostać od Mikołaja
aż dwie kolejki elektryczne?
- Bo chcę się bawić także wtedy,
kiedy tata jest w domu.

***
Dwie blondynki jadą do lasu po choinkę.
Po kilku godzinach błąkania się po lesie
Jedna mówi do drugiej:
- Bierzmy pierwszą lepszą, nawet taką
bez bombek i wracajmy do domu.

***
- Kupiłeś już coś pod choinkę?
- Tak, stojak.

***
Sąsiadka puka do drzwi sąsiadki i pyta:
- Mogłabyś mi pożyczyć trochę soli?
- Nie.
- A cukru?
- Nie.
- A może chociaż mąki?
- Nie.
- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi pożyczyć?
- Tak. Mogę ci pożyczyć Wesołych Świąt!

 

.

.
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              W sieci     Strzelec, Panna, może
    Rak... Poznaj dziś swój
         horoskopu znak

Idę naprzód i przekraczam granice. Moje motto to
optymizm, entuzjazm, przygoda, szczerość.

Cechy Charakteru
Strzelce kochają wolność i nie znoszą rutyny. Wydają
się być ciągle w ruchu, w poszukiwaniu nowych
doświadczeń, okazji do zdobycia wiedzy i poszerzenia
horyzontów. Mają szczere i bezpośrednie podejście do
życia i ludzi. Ich optymizm i niefrasobliwość sprawiają,
że są miłym towarzystwem. Lubią filozofować i
mędrkować. Mają poczucie sprawiedliwości, prawdy i
moralności.

Główne zalety
Strzelce są bardzo otwarte na świat i liberalne, a ich
plany i cele są dalekosiężne. Zarażają wszystkich
swoim entuzjazmem.

Główne wady
Strzelce mogą zbyt łatwo uwierzyć w swoją mądrość i
nieomylność, skąd tylko krok do wymądrzania się i
pozerstwa. Uwaga też na świętoszkowatość i obłudę,
postawę typu “modli się pod figurą, a ma diabła za
skórą”.

Kobieta
Reprezentuje typ kumpelki, turystki, sportsmenki.
Energiczna, szczera i bezpośrednia.

Mężczyzna
Jest wesoły, bezpośredni, spontaniczny i energiczny.
Kawalarz lub filozof.

Przyjazne znaki :
Baran, Lew, Waga, Wodnik

Źródło:www.astrolabium.pl/astrologia/zodiak/
znaki-zodiaku/

.

Wikipedia

Hasło „Skąd to przepisałeś? Z Wikipedii?” jest znane
chyba wszystkim uczniom, ale raczej trudno nie
korzystać z tej ogromnej skarbnicy wiedzy, jaką jest
ten portal. Ta encyklopedia tworzona przez pasjonatów
z całego świata to zbiór odpowiedzi na wiele
nurtujących nas pytań, które możemy odkryć także
poprzez aplikację mobilną, zawierającą wszystkie
funkcjonalności, jaka posiada pełna wersja tej
niesamowicie popularnej strony. Szata graficzna jest
przejrzysta, a podpowiedzi oferowane przez program
pozwalają na bardzo łatwe dotarcie do właściwej
informacji także dzięki zastosowaniu miniaturki tuż
przy wyświetlanej, rozwijalnej liście wskazówek. Choć
czasami dane zamieszczone w Wikipedii nie są zbyt
precyzyjne, to zdecydowanie warto z niej korzystać.

   

.

.

.


	Zasypianka wigilijna
	Festiwal Ekspresji Dzieci i Młodzieży 2016
	Wolontariusze z "Wiatraka"
	.. II Przegląd Twórczości AAC
	..
	Turniej koszykarski we Włocławku
	Mikołajkowy Mityng Pływacki w Inowrocławiu
	Konkurs"Najpiękniejsza choinka bożonarodzeniowa"
	..
	..
	Jasełka 2016
	Koncert kolęd
	Wikipedia

