ŚLIMACZEK
Gazetka Internatu
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2
w Bydgoszczy
Numer 68

grudzień 2011r.

ażne daty:
6 grudzień – Mikołajki
24 grudzień – Wigilia
25,26 grudzień - Święta Bożego
Narodzenia
31 grudzień - Sylwester

S

kąd pochodzi Święty Mikołaj? No tak, z Finlandii… ale nie od
zawsze. Tak naprawdę legenda o Świętym Mikołaju bierze

swój początek z Turcji. Żył tam biedny wieśniak, który nie miał
wystarczającej ilości pieniędzy, aby wydać za mąż swoje trzy córki.
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Postanowił, więc, że najmłodszą sprzeda w niewolę i dzięki
temu przynajmniej dwie pozostałe będą miały szanse na
godne życie. Jednak ostatniego wieczoru przed
odejściem najmłodszej córki, do domu wkradł się
Święty, który napełnił leżącą gdzieś pończochę
złotymi monetami. Dzięki temu cała rodzina żyła
długo i szczęśliwie.
Napisała Justyna Chmielewska z grupy XVI

NASZE SPRAWY
Co chciałabym zmienić w Internacie?
Jest grudzień, czas świąt, listów do Św. Mikołaja…. może nas wysłucha
i spełni coś z tej listy…
1. Smaczniejsze i większe porcje śniadaniowe, obiadowe i kolacyjne.
2. Kto idzie później do szkoły, może dłużej pospać.
3. Przebywanie koleżanek i kolegów do godziny 21.00.
4. W każdej świetlicy komputer z Internetem.
5. Więcej samodzielnych wyjść.
6. Aby goście mogli do nas przychodzić do pokoju.
7. Mniej rewalidacji.
8. Telewizory w sypialni.
Napisała Paulina Budner z grupy XII
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KRZYZÓWKA SWIATECZNA
Rozwiąż krzyżówkę. Odgadnij hasło. Na rozwiązanie czekamy do
końca grudnia. Pierwsze dwie osoby otrzymają nagrodę. Hasło należy
dostarczyć wychowawcy gr. I- pani Izabeli Marciniak. Powodzenia!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pierwsza na niebie w Wigilię.
Pod choinką.
Zjeżdżamy na nich z górki.
Przynosi prezenty.
Na przykład figurowe.
Śpiewamy podczas świąt.
Piecze się w piekarniku.
Zielona, z bombkami.
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9. Pada zimą.
10. 24 grudnia każdego roku.
11. Świąteczny miesiąc.
12. Wisi na choince.
13. Dzielimy się nim w Wigilię.

SPOTKANIE Z CIEKAWYM
CZŁOWIEKIEM

MARCIN JASINSKI

W

szyscy znamy wychowanka Internatu
z grupy XII Marcina Jasińskiego, ale

czy wszyscy wiemy, co Marcin robi, poza
chodzeniem do szkoły, uczeniem się i
przebywaniem w Internacie? No właśnie! Otóż Marcin jest wyczynowym
sportowcem! Trenuje intensywnie 10-12 razy w tygodniu. Wstaje rano i
biega, po południu – biega. Bieganie sprawia mu przyjemność, lubi to, co
robi. Ma też wiele osiągnięć sportowych. Największe sukcesy:
- był 17 razy mistrzem Polski w konkurencji biegu na 100m, 200m,
400m.
- w sztafetach 4x100m i 4x400m.
- brał udział w 21 Światowych Igrzyskach Olimpijskich Głuchych w Tai
Pei (Tajwan)- biegał tam na 400m i w sztafecie 4x400m.
Najlepsze czasy Marcina tzw. życiówki to:
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- czas 11,27 na 100m,
- 23,38 na 200m,
- 52,86 na 400m.
Aktualnie Marcin przygotowuje się do halowych mistrzostw Polski w
Spale (17.12.2011), gdzie może uzyskać kwalifikacje na Mistrzostwa
Europy w Talinie w 2012roku, oraz na Mistrzostwa Świata w Toronto w
Kanadzie.
Marcin! Trzymamy kciuki!!!!

WIADOMOŚCI SPORTOWE
PUCHAR ŚWIATA W SIATKÓWCE
Andrea Anastasi powołał 14 siatkarzy na Puchar Świata, który odbędzie się
w Japonii.
Kadra Polski:
Rozgrywający: Paweł Zagumny, Łukasz Żygadło
Przyjmujący: Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Michał Ruciak, Michał
Winiarski
Atakujący: Zbigniew Bartman, Jakub Jarosz
Środkowi: Patryk Czarnowski, Marcin Możdżonek, Piotr Nowakowski,
Łukasz Wiśniewski
Libero: Krzysztof Ignaczak, Paweł Zatorski
Puchar Świata jest pierwszym turniejem
kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w
Londynie. Awans wywalczą 3 zespoły. Każdy
wiedział, że Polaków czekają trudne mecze, ale
wszyscy wierzyliśmy, że możemy zdobyć miejsce
na podium + awansować na igrzyska.
Pierwszy mecz polaków odbył się z Kubą, z
wicemistrzami świata. Polacy pokazali swoją
klasę i rozprawili się z wicemistrzami świata aż
3:0. Mamy 1 wygraną i 3 punkty. Kolejnym
rywalem Polaków była Serbia,
aktualni mistrzowie Europy. Mecz zakończył się 3:1 dla Polski,
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kolejne punkty lecą na konto Polski. Początek pucharu świata i Polacy
pokazują, że im zależy dosłownie na wszystkim, nie chcą wypaść najsłabiej.
Kolejnym rywalem Polaków była Argentyna, ten zespół nie raz nam
sprawiał kłopoty, między innymi w Lidze Światowej. Polacy stracili 1 seta,
ale 3 kolejne wygrali i znów pokazali swoją klasę, kolejne punkty lecą na
nasze konto.
Polacy mieli 1 dzień odpoczynku spokojnie mogli przygotować się do
następnego meczu. Kolejnym rywalem był Iran.
Myśleliśmy, że to słaby zespół i pokonamy ich z
łatwością, 1 seta Polacy wygrali pewnie, 2 seta
wygrał Iran po długiej walce, w 3 secie Polacy
sprawili niespodziankę pokonali ich aż 25:8, i
każdy myślał ze po tym 3 secie Polacy wygrają
ten mecz, ale niespodzianka 2 kolejne sety
wygrał Iran i to on okazał się zwycięzcą! Takie
rzeczy się dzieją, to jest sport, najlepiej
zapomnieć o tym meczu i myśleć o kolejnym, bo
turniej się jeszcze nie skończył, przed nami
jeszcze wiele meczy i wiele punktów do zdobycia.
Kolejnym rywalem Polaków była Japonia, ten
mecz pewnie wygrali Polacy i nie dali się
pokonać. Z meczu na mecz byłem bardzo szczęśliwy, bo Polacy pokazywali
klasę i charakter, godnie reprezentują naszą Polskę.
Wracamy do naszego Pucharu Świata, 1 dzień wolnego po meczu z
Japonią. Kolejnym rywalem Polaków były Chiny, ten mecz również
wygraliśmy. Następnym rywalem Polaków była drużyna ze Stanów
Zjednoczonych, aktualni mistrzowie olimpijscy, ale Polacy nie mieli
trudnego zadania, rozprawili się z nimi 3:0. Po tym meczu każdy
mówił, że Polacy są w „siódmym niebie”, 7 meczów za nami, z czego 6
wygranych i 1 bolesna przegrana z Iranem, w sumie Polacy zebrali 19
punktów, niezły bilans a to dopiero połowa turnieju jeszcze przed nami 4
mecze i to dość z trudnymi rywalami.
Przed nami kilka dni odpoczynku.
Kolejnym rywalem Polaków były Włochy: 1 i 2 seta Polacy przegrali
(awans na igrzyska się oddalał), ale wierzyliśmy, że jeszcze los meczu się
odwróci i tak się stało: Polacy 3 i 4 seta wygrali było 2:2, to czas na tiebreka on wyłoni zwycięzcę tego meczu. Wiele nerwów przyniósł nam ten
mecz, ale Polacy ostatecznie wygrali.
Kolejnym rywalem była Brazylia, jest to drużyna, która wygrywa
dosłownie wszystko na wielkich turniejach, kilka razy pod rząd
zdobywają miejsce na podium. Lubię Brazylijczyków, ale jestem
wiernym kibicem Polaków i bardzo bym chciał żeby Polacy go
wygrali, ale będzie, będzie bardzo trudno. Niestety ten mecz
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przegraliśmy, pomimo bardzo dobrego początku. Cóż taki jest sport, ale co
jest najważniejsze jedziemy na IGRZYSKA OLIMPIJSKIE!!!,
Ostatnim rywalem, na zakończenie turnieju, byli Rosjanie, z nimi
walczyliśmy o 1 lub 2 miejsce. Po długiej walce przegraliśmy ten mecz.
Zdobyliśmy 2 miejsce w Pucharze Świata ostatni raz triumfowaliśmy
(uwaga!) 1965 roku, wtedy też zdobyliśmy 2 miejsce, i jeszcze, co jest
najważniejsze to jedziemy na Igrzyska Olimpijskie do Londynu, które
odbędą się 2012 roku. Ten rok 2011 należał do Polaków: 3 Miejsce na
mistrzostwach Europy, 3 miejsce w Lidze Światowej, teraz 2 miejsce
w Pucharze świata + awans na igrzyska, po raz 1 w historii
zdobyliśmy medale 3 wielkich turniejach. Trener Anastasi
naprawdę nas dobrze przygotował, szczerze ja w tego trenera nie
wierzyłem myślałem, że znów źle wypadniemy na takim turnieju jak
Puchar Świata, ale się myliłem po tym turnieju wręcz go teraz uwielbiam
niech zostanie u nas na wiele lat.
Wszystkiego najlepszego Polacy, wracajcie do Polski, kibice już na was
czekają 
Napisał Przemek Nowakowski z grupy XI

autor: Robert Makłowicz

Karp po zydowsku
składniki



1 kg oczyszczonej ryby
1 kg cebuli
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10 dag rodzynków
10 dag migdałów i
orzechów

sposób przygotowania
Cebulę kroimy w talarki, zalewamy
wodą (tylko tyle, aby przykryć
cebulę) i gotujemy do miękkości.
Wkładamy głowy z ryb i
obgotowujemy na bardzo małym
ogniu (około 10-15 minut). Głowy wyjmujemy. Orzechy i migdały siekamy w
paseczki, wrzucamy do cebuli razem z rodzynkami. Oczyszczoną rybę kroimy w
dzwonka i wkładamy do cebuli. Gotujemy na małym ogniu 10-15 minut.
Ugotowane dzwonka wykładamy na półmisek i zalewamy cebulą z bakaliami.
Odkładamy w chłodne miejsce do stężenia. Smacznego!

Jest taki czas, co lzy w smiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radosc przemienia,
jest taka sila, co spelnia marzenia...
To wlasnie magia Swiat Bozego Narodzenia.
Serdecznych Swiat otulonych śniegiem
i cieplem rodzinnym
oraz wiele szczescia w Nowym Roku...
Zyczy
redakcja „Slimaczka”

Redakcja „Ślimaczka”

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