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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej postanowiliśmy przekazać w Wasze ręce wydanie specjalne „Plotki
OdŚRODKA”. Październikowy numer poświęcamy Marii Grzegorzewskiej - wybitnej pedagog, psycholog,
profesor, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce, a jednocześnie patronce naszego Ośrodka. Kilka lat temu
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Grudziądzu zaprosił uczniów szkół specjalnych
imieniem Marii Grzegorzewskiej do udziału w ogólnopolskim konkursie informatycznym dotyczącym
stworzenia prezentacji komputerowej na temat „Maria Grzegorzewska, jej zainteresowania i pasje”.
Wówczas to, jeden z naszych dziennikarzy – Jakub Stefaniak pod opiekuńczymi skrzydłami opiekunów gazetki
– p. Kingi Pocztół i p. Hanny Gront – Greli przygotował konkursową prezentację. Zwieńczeniem jego pracy było
zajęcie I miejsca w konkursie. A owoc tej pracy niechaj będzie tematem przewodnim naszego wydania
specjalnego. Przypomnijmy sobie fakty z życia tej niezwykłej osobowości, jaką niewątpliwie była Maria
Grzegorzewska.

Zespół redakcji:
Redaktor naczelny: A. Kachelski
Fotograf: I. Kołcon
Dziennikarze: N. Rutkowska, O. Ezop, A. Górniak, K. Małecki, J. Dąbrowska
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

.

Chciałabym słowa zamienić w perły,
Aby obsypać nimi Was –

Drodzy Nauczyciele
Chciałabym niebu skraść szafiru,

A gwiazdom migotliwy blask,
By nimi ubrać Waszą skroń…
Niestety, nie ma takich czarów

I nawet dobrze, że tak jest
W Waszych uśmiechach jest więcej żaru

I wdzięczność macie naszych serc... 

[Źródło wiersza: zasoby internetowe]

.

Nieudawana miłość

               Patrzeć w niewinne oczy dziecka
                       jak wiosennie dziewiczy
                                 lazur nieba
                         trzymać małą piąstkę
                         w swojej ciepłej dłoni
                            ufnie weń włożoną
                             zostać oplecioną
                  zarzuceniem chudych rączek
                  niczym muśnięciem gałązki
                i jeszcze otrzymać podarunek
            nabazgrany jednym kolorem kredki
                       i całym małym sercem
                          – koślawy rysunek
                           poczuć niezdarne
                   wdrapywanie się na kolana
                     i wyszeptane do ucha:
                        „ja kocham panią!”…
                                                    Jadwiga Zgliszewska
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    „Maria Grzegorzewska, jej zainteresowania i pasje”.
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WIZERUNEK IDEALNEGO NAUCZYCIELA W OCZACH
UCZNIÓW

Myślę sobie, że idealny nauczyciel to taki, który jest szczęśliwy i pełen optymizmu na co dzień. Ważne, żeby
czuł się dobrze w pracy ze swoimi uczniami i codziennie miał dobry humor!

Adrian Kachelski
Idealny nauczyciel to taki, z którym można porozmawiać o wszystkim. Jest życzliwy dla swoich uczniów. Potrafi
zainteresować swoim przedmiotem, pracuje z pasją.

Nikola Rutkowska
Ideał nauczyciela to osoba, która prowadzi ciekawe lekcje, jest miła i sympatyczna dla uczniów, nie wymaga od
nich czegoś, co jest ponad ich siły i nie zadaje dużo zadań domowych 

Adam Górniak
Ideał nauczyciela w moich oczach to osoba, która jest miła i sympatyczna dla wszystkich wokół. Potrafi tak
przekazać uczniom wiedzę, żeby zrozumieli. Idealny nauczyciel powinien być moim zdaniem ładnie ubrany i
uśmiechnięty do nas każdego dnia.

Oliwia Ezop
Idealny nauczyciel powinien dobrze uczyć i wychowywać swoich uczniów. Ważne, żeby umiał wytłumaczyć,
jeśli uczeń czegoś nie umie i nie rozumie. Dobrze jeśli jest cierpliwy i spokojny.

Kamil Małecki
Idealny nauczyciel to taki, który jest miły, pogodny i uśmiechnięty, ponieważ wtedy uczniowie czują się lepiej.
Nauczyciel powinien być też szczery.

Julia Dąbrowska
Idealny nauczyciel powinien być spokojny i miły. Bardzo ważne, żeby pomagał, kiedy uczniowie mają jakiś
problem. Powinien też umieć rozmawiać z dziećmi.

Irmina Kołcon
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