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Ważne daty:
6 grudzień - Mikołajki
16 grudzień – Wigilia w Ośrodku
21 grudzień – astronomiczny początek zimy
24 grudzień – Wigilia Bożego Narodzenia
25 i 26 grudzień – Święta Bożego Narodzenia
31 grudzień – koniec roku 2010.

AKTUALNOŚCI
FRYDERYK CHOPIN

J

est najwybitniejszym polskim pianistą
i kompozytorem epoki romantyzmu. Urodził

się 22.02. lub 1.03.1810r. w Żelazowej Woli.
Zmarł na gruźlicę w Paryżu w 1849r.
1

Żył tylko 39 lat.
Fryderyk miał niecałe 5 lat, kiedy rozpoczął naukę gry na fortepianie.
Bardzo szybko się uczył. Podobno, jako dziecko płakał, gdy jego matka
grywała na fortepianie. Dziś jest najbardziej znanym i cenionym
polskim kompozytorem na świecie.
18 listopada pojechaliśmy z dziećmi z klasy Va,b,c
na wycieczkę śladami Fryderyka Chopina do Szaflarni i do
Kłóbki.
- W Szaflarni F. Chopin poznawał tradycje i obrzędy
polskiej wsi, skomponował pierwsze mazurki i
redagował gazetkę „Kurier Szafarski”. Stary, drewniany
dwór Dziewanowskich, w którym przebywał Chopin,
został rozebrany w 1910 roku. Obecnie w murowanym
pałacyku mieści się Ośrodek Chopinowski wyposażony
w salę koncertową i małe muzeum.
- W Kłóbce mieszkała przez 15 lat i zmarła
Maria Orpiszewska, narzeczona F. Chopina. We wsi
znajduje się zabytkowy kościół parafialny z lat 1880 –
1881, zrujnowany zespół dworski z 1850r.
Orpiszewskich, park dworski oraz skansen, który gromadzi obiekty
zabytkowej architektury z terenu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
Tradycyjne budownictwo ludowe reprezentują kompletne chłopskie
zagrody oraz karczma, kuźnia, olejarnia, remiza, szkoła i wiatrak.
Park etnograficzny w Kłóbce został uznany za „produkt
turystyczny” wart szczególnej promocji.
Opracowała pani Agnieszka Brodalka
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W

dniu 22 listopada członkowie klubu „Eponiks” wzięli udział w
wycieczce krajoznawczo- sportowej.

W pierwszej części wycieczki przyjechaliśmy do dawnej stolicy państwa
Krzyżackiego, czyli Malborka. Obejrzeliśmy zamek, który od 1309 do
1457 roku był siedzibą Wielkich Mistrzów Krzyżackich. Zamek w Malborku
jest trzyczęściową fortecą, jedną z największych budowli
gotyckich na świecie.

Po południu pojechaliśmy do Sopotu i skorzystaliśmy z atrakcji, jakie daje
jeden z największych w Polsce parków wodnych. Młodzieży najbardziej
podobała się rwąca rzeka, strome zjeżdżalnie oraz gorące jacuzzi. Na
pewno jeszcze kiedyś tam wrócimy.
Napisał pan Dariusz Rega
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ANDRZEJKI
25.11. w klubie Tilburg odbył się
wieczór andrzejkowy dla grup
starszych. Dziewczyny przebrały się za
czarownice i wróżki. W towarzystwie papugi
i kota wróżyły z kart, z reki, z rozsypanych
szpilek, z gwiazd. Było tez serce z imionami
chłopców i dziewcząt, numerologia i inne.
Później odbyła się dyskoteka. Wieczór był
ciekawy i udany. Trochę brakowało wróżb
z wosku, ale te co były, tez były bardzo
fajne.
Napisała Karolina Mądrowska z grupy XVII.

30 listopada odbyły się „Andrzejki” dla grup
młodszych. Starsze dziewczynki przebrały się za
wróżki. Były różne wróżby: rzucanie kostką na
szczęście, wróżenie z kart, wybieranie kolorów,
wybieranie imienia przyszłego męża, lub żony, gdzie
będziesz mieszkać w przyszłości, czy będziesz
bogaty, i.in. Wszystkim się bardzo
podobało.

Napisała Angelika Mądrowska z grupy IIIa.
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Dwa łyki profilaktyki..

Cyberprzemoc
Czym jest cyberprzemoc?
Cyberprzemoc (ang.
Cyberbullying) to wszelka przemoc
z użyciem technologii
informacyjnych i komunikacyjnych
– telefonów komórkowych,
serwisów SMS i MMS, poczty
elektronicznej, czatów,
komunikatorów, stron
internetowych, blogów, serwisów
społecznościowych, grup
dyskusyjnych.
Przykłady cyberprzemocy:
- nękanie, straszenie, obrażanie w sieci, np. za pomocą telefonów
komórkowych, Internetu,
- wysyłanie wulgarnych e-maili i sms-ów,
- nagrywanie i umieszczanie w Internecie filmów, zdjęć i informacji,
które są nieprawdziwe i ośmieszają innych,
- podszywanie się (udawanie) pod inną osobę,
- obraźliwe komentowanie wpisów na blogu.
- tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych
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Czym cyberprzemoc różni się od dotychczas znanej przemocy?
Internetowej przemocy sprzyja poczucie anonimowości (że nikt nie wie,
kim jesteś) i bezkarności. Łatwiej jest poniżać, obrażać i ośmieszać
kogoś, gdy można ukryć się za internetowym pseudonimem i nie widzi
się ofiary na żywo. Jednak takie działanie nie
jest zabawą, nie jest żartem i może prowadzić
do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji,
często do tragedii.
Na szczęście policja ma możliwość
sprawdzenia i odkrycia, z jakiego komputera
zostały wysłane złe rzeczy, z jakiej komórki
zostały wysłane brzydkie sms-y.

Każdy poszkodowany (ktoś, kogo ośmieszono, obrażono w Internecie,
lub przez telefon komórkowy) może zwrócić się do policji o pomoc
w ustaleniu sprawcy i podać go do sądu.
Można się bronić przed cyberprzemocą:
- nie odpowiadać na zaczepki w sieci,
- zachować dowody przemocy- sms-y, maile,
- informować rodziców, nauczycieli, policję.

PAMIĘTAJCIE! POMIMO, ŻE AKTY CYBERPRZEMOCY MOGĄ
WYGLĄDAĆ NIEWINNIE, TO POTRAFIĄ WYRZĄDZAĆ BARDZO
DUŻĄ KRZYWDĘ!
Napisał: Łukasz Plewa z grupy VII
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CIEKAWOSTKI
Przyrodnicze
Czy wiesz, że:
Obecnie podstawą światowej gospodarki są surowce mineralne. Od
pewnego czasu rośnie świadomość, że kiedyś się skończą. Przy obecnym
tempie wydobycia już następne pokolenie może odczuwać ich deficyt. Na
podstawie szacunków bardzo ważnych zasobów wystarczy:
- węgla na ok. 200 lat,
- ropy naftowej na ok. 45 lat,
- gazu ziemnego na ok. 45 lat,
- żelaza na ok. 165 lat,
- metali nieżelaznych na ok. 40-100 lat.
Opracował pan Mieczysław Jaskuła

UFO

P

amiętacie artykuł o Ufo w
listopadowym numerze

„Ślimaczka”? Opisałem w nim relację
z obserwacji Nol-a przez Jana B.
W tym tekście chcę opisać następne
niezwykłe wydarzenie, które przydarzyło
się temu samemu świadkowi. Chcę
zaznaczyć, że ta obserwacja miała miejsce
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w tym samym miejscu, gdzieś na wsi, w okolicach Włocławka. Przejdę
do rzeczy.
Kolejna obserwacja, która opisuje Jan B., była prawdopodobnie
jesienią 1989 lub 1990 roku. Świadek późnym wieczorem malował sufit
w kuchni, której jedyne okno wychodzi na wschód. W pewnej chwili
usłyszał dziwny, jakby przytłumiony dźwięk przypominający odgłos
samolotów odrzutowych. Jan B. wyjrzał przez okno i spostrzegł
grupę kilkudziesięciu punktów świetlnych, które na przemian gasły
i zapalały się w chaotyczny sposób, tworząc romby, krzywe i różne inne
kształty. Świadek wyszedł przed dom, aby dokładniej przyjrzeć się tym
zjawiskom. Była pogodna, gwieździsta noc. Grupa dziwnych świateł była
koloru soczystej żółci, przechodząc w kolor pomarańczowy do czerwieni.
Jan na początku pomyślał, że obserwuje eskadrę odrzutowców lub
śmigłowców, ale zachowanie tych punktów świetlnych było bardzo
dziwne. Wydawało się, że lecą zbyt
blisko siebie. Oprócz tego w zapalaniu
się i gaśnięciu nie było regularności
charakterystycznej dla świateł
pozycyjnych samolotów. Jak stwierdza
świadek, najciekawsze było jednak co
innego. Gdy samolot oddala się od
obserwatora jego wysokość nad horyzontem maleje. Natomiast w tym
przypadku tak się nie działo. W miarę upływu czasu, grupa świateł w
kształcie mniej więcej okręgu, zajmowała przestrzeń między gwiazdą
Aldebaran a gromadą Plejad w gwiazdozbiorze Byka, podążając ku
punktowi gdzieś między nimi. Powoli przestrzeń zajmowana przez te
punkty była coraz mniejsza, a same światła stawały się coraz słabsze.
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Jan prawie od początku obserwował to zjawisko przez lornetkę o
ośmiokrotnym powiększeniu. Swoją obserwację zakończył dopiero w
momencie, kiedy światła przestały już być widoczne. Świadek zauważył,
iż wyglądało to tak, jakby ta grupa świateł oddalała się od niego, po linii
prostej ku punktowi nieba, tak, że osoba obserwująca je pół kilometra
dalej, musiałaby widzieć przesuwanie się grupy świateł na tle gwiazd.
Świadek opisuje, że widział zmniejszenie się przestrzeni zajmowanej
przez punkty świetlne, ciągle w tym samym punkcie nieba (ok. 50 stopni
nad horyzontem). Jan już w trakcie tej obserwacji miał wyraźne uczucie,
że manifestacja grupy świateł była przeznaczona właśnie dla niego.
Twierdzi, że to uczucie nie opuszcza go do dziś.
Z Internetu wybrał Wiktor Mackiewicz z grupy VIII

L

ondyn jest pięknym miastem. Mogę wam
trochę opowiedzieć o Londynie, bo tam

byłam.
Jedną z atrakcji jest London Eye – rodzaj diabelskiego
koła, z którego można zobaczyć panoramę centrum
Londynu. Bardzo ciekawa jest, robiona na wzór
włoskiej, Katedra Św. Pawła.
Jednym z bardziej znanych londyńskich budowli jest
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Tower. Jest to twierdza z czasów Królowej Elżbiety II. Warto zobaczyć w
Londynie też Parlament, słynny zegar Big Ben, Pałac Królewski, oraz
piękne ogrody Królowej Elżbiety II. Nie można ominąć też British
Museum, czy muzeum figur woskowych Madame Tussaud's. To niestety
tylko niektóre atrakcje Londynu, jest ich znacznie więcej, ale te są
najbardziej znane.
Napisała Justyna Chmielewska z grupy XVII

Pada śnieg, suną sankijest renifer i bałwanki...
śnieżki z nieba spadają
życzenia zdrowych świąt
składają
Niech te Święta będą
wyjątkowe
a prezenty odlotowe –
Życzy Redakcja
„Ślimaczka”

Redakcja „Ślimaczka”

Serdecznie dziękuje wszystkim wychowawcom, dzieciom
i młodzieży za aktywny udział w tworzeniu gazetki.
Redakcja : D. Buhl, I. Marciniak, J. Buhl, W. Konarska
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