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Miłość powinniśmy pielęgnować przez cały rok, bez czekania na pretekst do wypowiedzenia słowa
"kocham". Ale skoro każdego roku - 14 lutego świętujemy Walentynki – wszyscy Zakochani i Ci, którzy szukają
Miłości – przyjmijcie od naszej Redakcji najpiękniejsze życzenia. Oby zakochani zawsze rozmawiali językiem

tak pełnym miłości, jak w wierszu Gałczyńskiego.

Rozmowa liryczna
- Powiedz mi, jak mnie kochasz.

- Powiem.
- Więc?

- Kocham Cię w słońcu. I przy blasku świec.
Kocham Cię w kapeluszu i w berecie.

W wielkim wietrze na szosie i na koncercie.
W bzach i w brzozach, i w malinach, i w klonach.

I gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiona.
I gdy jajko roztłukujesz ładnie -

nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie.
W taksówce. I w samochodzie. Bez wyjątku.

I na końcu ulicy. I na początku.
I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz.
W niebezpieczeństwie. I na karuzeli.

W morzu. W górach. W kaloszach. I boso.
Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą.

I wiosną, kiedy jaskółka przylata.
- A latem jak mnie kochasz?

- Jak treść lata.
- A jesienią, gdy chmurki i humorki?
- Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki.
- A gdy zima posrebrzy ramy okien?
- Zimą kocham Cię jak wesoły ogień.
Blisko przy Twoim sercu. Koło niego.
A za oknami śnieg. Wrony na śniegu.

Konstanty Ildefons Gałczyński

Zespół redakcji:
Redaktor naczelny: R. Gwizdała
Dziennikarze: N. Rutkowska, W. Hausz, J.Stefaniak, A. Urbanek, S. Flig, A. Górniak
Opiekunowie koła dziennikarskiego: H.Gront-Grela, K.Pocztół
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

Na Walentynki do zaczytania – zakochane wiersze 
niezwykle barwnego poety  Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego

Prośba o wyspy szczęśliwe

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp,

otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze

snu.
Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,

rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć
zielonych,

dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.

.

.

Ile razem dróg przebytych?

Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych ?

ile deszczów, ile śniegów
wiszących nad latarniami?

Ile listów, ile rozstań
ciężkich godzin w miastach wielu?

I znów upór, żeby powstać
i znów iść, i dojść do celu.
Ile w trudzie nieustannym

wspólnych zmartwień,
wspólnych dążeń?

ile chlebów rozkrajanych?
Pocałunków? Schodów? Książek?

twe oczy, jak piękne świece,
a w sercu źródło promienia.

Więc ja chciałbym twoje serce
ocalić od zapomnienia.

Pyłem księżycowym

Pyłem księżycowym być na twoich stopach,
  wiatrem przy twej wstążce, mlekiem w twoim kubku,
    papierosem w ustach, ścieżką pośród chabrów,
  ławką, gdzie spoczywasz, książką, którą czytasz.

     Przeszyć cię jak nitka, otoczyć jak przestwór,
        być porami roku dla twych drogich oczu
      i ogniem w kominku, i dachem, co chroni
                            przed deszczem.
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   WYNALAZKI I ODKRYCIA – WAŻNE ASPEKTY ŻYCIA

MEZOPOTAMIA

Na terytorium dzisiejszego Iraku, części Iranu, Syrii i Turcji istniało starożytne państwo Mezopotamia. Ludność
Mezopotamii stanowili Sumerowie, Babilończycy i Asyryjczycy. Pierwszymi mieszkańcami Mezopotamii byli
Sumerowie.

RYDWANY

Rydwany zostały wynalezione w Mezopotamii. Bardzo ułatwiały transport, ale używano ich także w działaniach
wojennych.

CEGŁA GLAZUROWANA

Różnokolorowe glazurowane cegły to charakterystyczny element mezopotamskiej architektury. Słynna
babilońska Brama Isztar (obecnie w Iraku) jest najwspanialszym przykładem wykorzystania tego wynalazku.

360 STOPNI

Mieszkańcy Mezopotamii nauczyli się dzielić okrąg na 360 stopni, co przyspieszyło rozwój geometrii i pomiaru
czasu.
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TARAN

Dawni mezopotamscy żołnierze wynaleźli taran do rozbijania wrogich murów, co było bardzo przydatne w czasie
podbojów obcych terytoriów.

GRA WARCABY

Mieszkańcy Mezopotamii lubowali się w grach planszowych. Najstarszą planszę datuje się na 3000 lat p.n.e.
Znaleziono ją w Iraku, w mieście Ur.

KODEKS HAMMURABIEGO  

Hammurabi był władcą Babilonu – starożytnego miasta Mezopotamii. Wprowadził nazwany od jego imienia
kodeks, będący najdawniejszym spisem praw w historii prawodawstwa. 

FAKTY

Do liczenia w Mezopotamii używano systemu opartego na liczbie 60, z którego wywodzi się podział czasu na
godziny, minuty i sekundy.

/Źródło: Odkrycia i wynalazki – niezwykłe historie przedmiotów codziennego użytku, wydawnictwo Olesiejuk,
2014/
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                    Mody świat na przestrzeni lat

HISTORIA MODY -  LATA 40. XX WIEKU

Lata czterdzieste to najtrudniejsze dziesięciolecie XX wieku. Okres drugiej wojny światowej odbił się również na
modzie. Jakie zmiany dało się zaobserwować w stosunku do poprzedniej dekady i jak radziła sobie branża
odzieżowa w tak trudnych czasach?
Jeśli mielibyśmy określić dwoma słowami modę lat 40. to byłaby to surowość i praktyczność. Trudne czasy,
jakie nastąpiły wraz z wybuchem drugiej wojny światowej zmusiły przemysł odzieżowy do dostosowania się do
nowych warunków. Pierwszą ważną kwestią był brak dobrej jakości materiałów takich jak wełna czy nylon,
których zasoby w całości poświęcono na produkcję wojskowych mundurów. Stroje kobiece wykonywano więc z
najtańszych tkanin, głównie sztucznych wynalezionych w poprzedniej dekadzie. 

Wojna zmusiła modę do "zamrożenia" wszelkich stylistycznych nowości i kreatywnych pomysłów.
W tamtej dekadzie najważniejszy był ubiór funkcjonalny i o prostej, wręcz surowej formie. W przeciwieństwie do
lat 30., nie przejmowano się już podkreśleniem kobiecej sylwetki, ani wygórowanymi aspektami estetycznymi

. .
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Kobiety musiały zastąpić mężczyzn w fabrykach i innych czynnościach, od których do tej pory trzymane były z
daleka. Kroje nawiązywały więc do męskiej garderoby. Noszono proste spódnice za kolano i sztywne żakiety z
mocno podkreślonymi ramionami. Na porządku dziennym były spodnie, zwykle narzucane przez fabryki jako
codzienny uniform. Do damskiej garderoby weszły także ogrodniczki noszone do koszuli zapiętej pod szyję lub z
rozłożystym kołnierzykiem.

Elementami, które pozwalały podkreślić indywidualny styl w zmasowanej i ograniczonej do aspektu
funkcjonalnego modzie były akcesoria takie jak szale, rękawiczki i nakrycia głowy. Nowość dekady - apaszki-
dodawały stylizacjom świeżości, a wiązano je wokół szyi i na włosach. Rajstopy zastąpiono krótkimi
skarpetkami, a obcasy stabilną i wygodną podeszwą. Braki w kosmetykach do makijażu wynagradzano jedynie
czerwonymi ustami, a niektóre kobiety szczypały się w policzki, aby utrzymywało się na nich lekkie
zaczerwienienie. Włosy były rozpuszczone, lekko pofalowane z przedziałkiem z boku, tak aby w razie potrzeby
łatwo było je spiąć. Zmiany w świecie mody zauważalne były dopiero kilka lat po zakończeniu wojny, a za
głównego bohatera nowej estetyki uznaje się Christiana Diora. 

/Źródło: avanti24.pl>Magazyn>Ubrania i dodatki/
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                                ZIMOWO... BAJKOWO

Prace wykonali: N.Rutkowska, S.Flig, A.Górniak
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                                   Z życia Ośrodka

Dzień Bezpiecznego Internetu

W pierwszej połowie lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Jest to okazja do inicjowania i
propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Dlatego też
uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w zajęciach otwartych poświęconych tej tematyce.
W trakcie zajęć mieli okazje utrwalić zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, poznać czym jest hejt i jak się
przed nim bronić oraz jak się zachowywać aby samemu nie zostać hejterem.

G. Rosołowska & B. Pomianowska

 
XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Specjalnej Troski "Moja rodzina w kolorach świata"

Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszego ośrodka. W swoich kategoriach wiekowych zdobyli oni wysokie
lokaty:Weronika Walczak (I miejsce), Adrian Alfutowski (II miejsce), Maja Zygmańska (wyróżnienie)
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Wojewódzki konkurs kolęd i pastorałek

Spotkanie ze znanymi sportowcami

Po pierwszej udanej edycji wydarzenia „Znani Sportowcy” nasz ośrodek postanowił zorganizować II edycję.
Druga edycja imprezy cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem i w tym roku objęła już nie tylko Szkoły
Specjalne z Bydgoszczy ale całego województwa kujawsko-pomorskiego. Ilość szkół zwiększyła się do 8 więc
jest to dowodem na duże zainteresowanie. Tym razem nasze dzieci miały okazje na żywo potrenować i zarazić
się miłością do danej dyscypliny, a nawet porozmawiać w cztery oczy, czego może im zazdrościć wielu
Polaków. Udało się nam zaprosić w tym roku kolejne światowe gwiazdy sportu, które startowały w
najważniejszych imprezach sportowych świata. Ich zmagania z zapartym tchem śledzili kibice. Naszymi gośćmi
byli:
- Izabela Bełcik(siatkarka) to dwukrotna złota medalistka mistrzostw Europy, jej starsza koleżanka z boiska
-Ewa Kowalkowska to legenda bydgoskiej siatkówki.
- Wojciech Gutorski(wioślarz) to złoty medalista mistrzostw Europy i trzykrotny olimpijczyk.
- Natalia Gacka-Dressler(trenerka/dietetyczka kliniczna) to mistrzyni świata w fitnessie sylwetkowym. 
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NIEZBYT NAMOLNA - KRÓTKA SONDA SZKOLNA
JAKA NIESPODZIANKA OD "DRUGIEJ POŁÓWKI"

UCIESZYŁABY CIĘ NAJBARDZIEJ ? 

WYPOWIEDZI UCZNIÓW:
słodki upominek
romantyczny wiersz
czekolada
kolacja przy świecach
zestaw biżuterii: naszyjnik, pierścionek, kolczyki
perfumy i pluszak
głośnik do słuchania muzyki
słodycze i kartka Walentynowa
słodki buziak
duże serce
duży przytulas
zaproszenie na romantyczny spacer
wyjście do kina, a potem romantyczna kolacja

WYPOWIEDZI NAUCZYCIELI:
zaproszenie na koncert Grzegorza Turnaua, a potem kawiarnia – kawa i pyszny deser lodowy oraz 
tydzień w SPA
romantyczny spacer nad jeziorem
wyjście do restauracji tylko we dwoje
bombonierka
wspólna kolacja przy świecach
wykupienie godziny jazdy konnej
trochę wolnych dni od pracy
dobre słowo
zaproszenie na koncert Phila Collinsa
wymarzona podróż
wyjazd do Warszawy na ciekawą sztukę teatralną
biżuteria
kino, kawiarnia i spacer
romantyczny wieczór przy świecach z lampką soku z marchwi :)

. .
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       Uczta dla brzucha -
           Kącik łasucha

              Kącik AAC

Ciastka spirale

Będziesz potrzebować:
- 2 i 1/2 szklanki mąki
- 3/4 szklanki cukru
- masło lub margaryna
- 1 żółtko
- torebka cukru waniliowego
- szczypta soli
- łyżeczka proszku do pieczenia
- 2 łyżki kakao
- 8-10 łyżek śmietany

Wykonanie:
1. Masło wymieszać z cukrem, żółtkiem, mąką,
cukrem waniliowym, proszkiem do pieczenia i
szczyptą soli.
2.Zagnieść ciasto.
3. Podzielić na dwie połowy, do jednej dodając tylko
śmietanę (4-5 łyżek), a do drugiej kakao i śmietanę.
4. Zagnieść obie części.
5.Włożyć do lodówki na 30 min.
6. Ciemne i jasne ciasto podzielić na połowy (razem 4
części).
7. Położyć jedną ciemną część na jasnej i zwinąć w
roladę.
8. Ciąć na plasterki.
9. Piec 15 min w piekarniku nagrzanym do 180 OC.
                                                                   
SMACZNEGO

.

Wyznam Tobie dziś w sekrecie , kocham Ciebie jak
nikt w świecie. 

Uścisk przesyłam przez misia małego, 

w dniu Świętego Walentego.

.

.
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Śmiechu warte 
kącik z żartem
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