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MISTRZOSTWO GMINY BIAŁE BŁOTA W PIŁCE
SIATKOWEJ

Reprezentacja dziewcząt Publicznego Gimnazjum im. Mariana
Rejewskiego rozegrała w dniu 10 stycznia rewanżowy mecz piłki
siatkowej z reprezentacją dziewcząt Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Łochowie o awans do Mistrzostw Powiatu Bydgoskiego.
Pierwszy z dwumeczy odbył się w sali gimnastycznej gimnazjum w
Białych Błotach. Drużyna gospodarzy zwyciężyła 2:0 ( 25:23, 25:23)
. W drugim spotkaniu , które odbyło się w Łochowie dziewczęta w
składzie: Michalina Rzempowska, Klaudia Wutkowska, Julia Knop,
Klaudia Jaworska, Małgorzata Kotyńska, Natalia Grzywaczewska,
Emilia Świtaj, Natalia Świtaj, Klaudia Karcz, Patrycja Banach,
Natalia Iwińska, Natalia Danielewicz pokonały drużynę z Łochowa
wynikiem 2:1 zapewniając sobie awans do Mistrzostw Powiatu
Bydgoskiego w piłce siatkowej.
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 POLECAMY !
 Aquapark w Redzie niedaleko Gdyni !

                                  FERIE 2017

W naszym województwie kujawsko-
pomorskim ferie rozpoczynają się 30
stycznia i trwają do 12 lutego.
Ferie można spędzić:
 - na obozie,
 - na półkoloniach,
 - u rodziny,
 - z przyjaciółmi,
 - na świeżym powietrzu,
I w wielu innych ciekawych miejscach!
 

.

Aquapark Reda jest najciekawszym aquaparkiem
w Polsce!
Obiekt łączy w sobie atrakcje wodne i oceanarium.
Fascynującym punktem jest zjeżdżalnia prowadząca
przez wnętrze akwarium z rekinami.

.
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WALENTYNKI <3

;

;

 Jak co roku w naszej szkole nauczyciele bibliotekarze
organizują pocztę walentynkową. Do skrzynki znajdującej się
w bibliotece szkolnej każdy mógł wrzucać kartki wraz z
upominkami dla swoich sympatii. 14 lutego uczennice z
klasy 3d dostarczyły wszystkim odbiorcom "walentynki".
 Poczta walentynkowa wśród uczniów cieszyła się dużym
zainteresowaniem.

'

;
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Mikołajkowa Zumba

 17 grudnia 2016 roku w Publicznym
Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego
odbyły się warsztaty z tańca Zumba i
Hip-Hop. W zajęciach uczestniczyły
uczennice naszego gimnazjum oraz
gościliśmy dwie mamy: panią Lewicką i
panią Nowarkiewicz, które również
wykazały się dużymi umiejętnościami
tanecznymi. Podczas warsztatów
dopisywał dobry nastrój i wszystkie
uczestniczki wykazywały się dużym
zaangażowaniem.
Organizatorem zajęć była p. Ewa
Brzozowska-nauczyciel wychowania
fizycznego przy współpracy ze Szkołą
Tańca Bohema. 
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Projekt Filmowy "Kadr na Białe"

Celem Programu „Równać szanse” jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry
start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej
miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie
cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo,
jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę
własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu
życie.

Celem projektu „Kadr na Białe” jest poznanie środowiska lokalnego przez młodych
ludzi z Białych Błot i kształtowanie własnej tożsamości. Młodzież realizująca projekt
pozyska lub wzbogaci wiele kompetencji społecznych, np. umiejętność pracy w
grupie, wypowiadania się na forum, bycia tolerancyjnym wobec innych, a także
umiejętności praktycznych, np. pisanie scenariusza i produkcja filmu, praca z
cyfrowym aparatem. Inne efekty to m.in. rozwijanie wyobraźni, umiejętne
zareklamowanie własnych pomysłów czy wiara we własne możliwości.

Plakat projektu "Kadr na Białe" Nina Jochaimowska
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Ideą konkursu było przygotowanie kartki dowolną techniką, która
zawierała życzenia i pozdrowienia oraz wiele pozytywnych,
dobrych słów prosto z serca skierowanych do koleżanki lub kolegi
przebywających na oddziałach onkologicznych. W naszej szkole
konkurs ten spotkał się z wielkim zainteresowaniem uczniów. W
trakcie zajęć świetlicowych młodzież przygotowała wiele kartek. 

                                  KONKURS ,,WYLOSUJ ANIOŁA"

. .. .
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JĘZYK POLSKI JEST PIĘKNY

Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa
Językowego  coroczne świeto obchodzone 21 lutego ,
które zostało ustanowione przez UNESCO 17
listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia
w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu
studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas
demonstracji w której domagano się nadania językowi
bengalskiemu statusu języka urzędowego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/17_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1999
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bangladesz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_w_Dhace
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_bengalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_urz%C4%99dowy
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Zwyczaj jedzenia w Tłusty Czwartek pączków, zwanych
pampuchami, zadomowił się w Polsce już w XVII wieku, ale raczej w
miastach i na dworach. Na wsi pojawiły się pod koniec XIX i na
początku XX wieku. Popularne dzisiaj słodkie i puszyste pączki
dawniej jadano ze skwarkami. 
Według etnografa Krzysztofa Ruszla, byłego dyr. Muzeum
Etnograficznego w Rzeszowie, pampuchy wyrabiane były z
najlepszej mąki, prawdopodobnie pszennej. Jednak jadano je nie na
słodko, jak współcześnie, ale obficie okraszone skwarkami.
Zapustowe pieczywo, smażone było, podobnie jak współczesne
pączki, w głębokim, gorącym tłuszczu, najczęściej na smalcu.
Chodziło o to, żeby pampuch był jak najbardziej tłusty. Trzeba było
bowiem najeść się przed 40-dniowym postem, w czasie którego
jedzono tylko postne potrawy. 
W tym roku Tłusty Czwartek przypada 23 lutego. 
Życzymy wszystkim SMACZNEGO!!!!!!

.
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DZIEŃ KOTA

     W roku 2017 Dzień Kota przypada na
17 lutego (piątek) Światowy
Dzień Kota to okazja, by pomóc kotom
wolno żyjącym i podopiecznym schronisk
i przytulisk dla kotów (oczywiście jeśli
ktoś nie robi tego na co dzień – do czego
gorąco zachęcamy). A tych, którzy z
kotem żyją na co dzień, zachęcamy
byście tego dnia szczególnie
rozpieszczali swoje koty. Dla właścicieli
kotów to świetna okazja, by podarować
futrzakom jakiś prezent.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;
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.

Dzień Babci – święto obchodzone dla
uhonorowania babć; w dzień ten wnuki składają
życzenia swoim babciom. W Polsce obchodzone 21
stycznia, w tym samym dniu w Bułgarii i Brazylii, a
w Hiszpanii – 26 lipca.
Dzień Dziadka obchodzone w Polsce 22 stycznia w
celu uhonorowania dziadków. Pomysł utworzenia
Święta Babci w Polsce pojawił się w tygodniku
„Kobieta i Życie” w 1964 roku.
Nie zapominajmy w tych dniach o naszych
babciach i dziadkach.

.

.
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                    BIEG ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

26 lutego odbył się „IV Bieg
Niezłomnych” - 10 km
o Puchar Wójta Gminy Białe
Błota Macieja Kulpy oraz
I Bieg Pamięci Józefa Franczaka
„LALKA”- 5 km o Puchar
Starosty Bydgoskiego
Wojciecha Porzycha. W biegu
wzięło udział ponad 600 osób. 

. .
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	MISTRZOSTWO GMINY BIAŁE BŁOTA W PIŁCE SIATKOWEJ
	Reprezentacja dziewcząt Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego rozegrała w dniu 10 stycznia rewanżowy mecz piłki siatkowej z reprezentacją dziewcząt Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie o awans do Mistrzostw Powiatu Bydgoskiego. Pierwszy z dwumeczy odbył się w sali gimnastycznej gimnazjum w Białych Błotach. Drużyna gospodarzy zwyciężyła 2:0 ( 25:23, 25:23) . W drugim spotkaniu , które odbyło się w Łochowie dziewczęta w składzie: Michalina Rzempowska, Klaudia Wutkowska, Julia Knop, Klaudia Jaworska, Małgorzata Kotyńska, Natalia Grzywaczewska, Emilia Świtaj, Natalia Świtaj, Klaudia Karcz, Patrycja Banach, Natalia Iwińska, Natalia Danielewicz pokonały drużynę z Łochowa wynikiem 2:1 zapewniając sobie awans do Mistrzostw Powiatu Bydgoskiego w piłce siatkowej.

	FERIE 2017
	W naszym województwie kujawsko-pomorskim ferie rozpoczynają się 30 stycznia i trwają do 12 lutego.
	Aquapark w Redzie niedaleko Gdyni !
	Ferie można spędzić:
	- na obozie,
	- na półkoloniach,
	- u rodziny,
	- z przyjaciółmi,
	- na świeżym powietrzu,
	I w wielu innych ciekawych miejscach!

	WALENTYNKI <3
	Jak co roku w naszej szkole nauczyciele bibliotekarze organizują pocztę walentynkową. Do skrzynki znajdującej się w bibliotece szkolnej każdy mógł wrzucać kartki wraz z upominkami dla swoich sympatii. 14 lutego uczennice z klasy 3d dostarczyły wszystkim odbiorcom "walentynki".  Poczta walentynkowa wśród uczniów cieszyła się dużym zainteresowaniem.
	17 grudnia 2016 roku w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego odbyły się warsztaty z tańca Zumba i Hip-Hop. W zajęciach uczestniczyły uczennice naszego gimnazjum oraz gościliśmy dwie mamy: panią Lewicką i panią Nowarkiewicz, które również wykazały się dużymi umiejętnościami tanecznymi. Podczas warsztatów dopisywał dobry nastrój i wszystkie uczestniczki wykazywały się dużym zaangażowaniem. Organizatorem zajęć była p. Ewa Brzozowska-nauczyciel wychowania fizycznego przy współpracy ze Szkołą Tańca Bohema.

	Mikołajkowa Zumba
	Projekt Filmowy "Kadr na Białe"
	Celem Programu „Równać szanse” jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.
	Celem projektu „Kadr na Białe” jest poznanie środowiska lokalnego przez młodych ludzi z Białych Błot i kształtowanie własnej tożsamości. Młodzież realizująca projekt pozyska lub wzbogaci wiele kompetencji społecznych, np. umiejętność pracy w grupie, wypowiadania się na forum, bycia tolerancyjnym wobec innych, a także umiejętności praktycznych, np. pisanie scenariusza i produkcja filmu, praca z cyfrowym aparatem. Inne efekty to m.in. rozwijanie wyobraźni, umiejętne zareklamowanie własnych pomysłów czy wiara we własne możliwości.
	KONKURS ,,WYLOSUJ ANIOŁA"
	Ideą konkursu było przygotowanie kartki dowolną techniką, która zawierała życzenia i pozdrowienia oraz wiele pozytywnych, dobrych słów prosto z serca skierowanych do koleżanki lub kolegi przebywających na oddziałach onkologicznych. W naszej szkole konkurs ten spotkał się z wielkim zainteresowaniem uczniów. W trakcie zajęć świetlicowych młodzież przygotowała wiele kartek.

	JĘZYK POLSKI JEST PIĘKNY
	Zwyczaj jedzenia w Tłusty Czwartek pączków, zwanych pampuchami, zadomowił się w Polsce już w XVII wieku, ale raczej w miastach i na dworach. Na wsi pojawiły się pod koniec XIX i na początku XX wieku. Popularne dzisiaj słodkie i puszyste pączki dawniej jadano ze skwarkami.  Według etnografa Krzysztofa Ruszla, byłego dyr. Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, pampuchy wyrabiane były z najlepszej mąki, prawdopodobnie pszennej. Jednak jadano je nie na słodko, jak współcześnie, ale obficie okraszone skwarkami. Zapustowe pieczywo, smażone było, podobnie jak współczesne pączki, w głębokim, gorącym tłuszczu, najczęściej na smalcu. Chodziło o to, żeby pampuch był jak najbardziej tłusty. Trzeba było bowiem najeść się przed 40-dniowym postem, w czasie którego jedzono tylko postne potrawy.  W tym roku Tłusty Czwartek przypada 23 lutego.  Życzymy wszystkim SMACZNEGO!!!!!!
	DZIEŃ KOTA
	W roku 2017 Dzień Kota przypada na 17 lutego (piątek) Światowy
	Dzień Kota to okazja, by pomóc kotom wolno żyjącym i podopiecznym schronisk i przytulisk dla kotów (oczywiście jeśli ktoś nie robi tego na co dzień – do czego gorąco zachęcamy). A tych, którzy z kotem żyją na co dzień, zachęcamy byście tego dnia szczególnie rozpieszczali swoje koty. Dla właścicieli kotów to świetna okazja, by podarować futrzakom jakiś prezent.


	Dzień Babci – święto obchodzone dla uhonorowania babć; w dzień ten wnuki składają życzenia swoim babciom. W Polsce obchodzone 21 stycznia, w tym samym dniu w Bułgarii i Brazylii, a w Hiszpanii – 26 lipca. Dzień Dziadka obchodzone w Polsce 22 stycznia w celu uhonorowania dziadków. Pomysł utworzenia Święta Babci w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Nie zapominajmy w tych dniach o naszych babciach i dziadkach.
	26 lutego odbył się „IV Bieg Niezłomnych” - 10 km o Puchar Wójta Gminy Białe Błota Macieja Kulpy oraz I Bieg Pamięci Józefa Franczaka „LALKA”- 5 km o Puchar Starosty Bydgoskiego Wojciecha Porzycha. W biegu wzięło udział ponad 600 osób.


