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W

ażne daty:

8 marca – Dzień Kobiet
17,18 marca – Święto Patrona, Święto
Ośrodka
21 marca – pierwszy dzień wiosny

AKTUALNOŚCI
8 marca Dzień Kobiet
„Dla dziewcząt, które znamy
moc życzeń dzisiaj mamy,
dużo zdrowia, szczęścia i miłości
oraz kwiatów i radości,
niechaj się to niesie na cały kraj,
dziś dla pań wszystko naj... naj... naj.”
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D

rogie panie przy okazji Waszego święta zrobiliśmy mały
wywiad wśród męskiej części

naszego Internatu, pytając, jaki jest ideał
kobiety? Oto, co chłopcy nam
odpowiedzieli:
Chłopakom podobają się dziewczyny
średniego wzrostu, o normalnej figurze (nie
za chude, nie za grube), kolor włosów
obojętny, za to lepiej żeby dziewczyna
miała długie włosy. Ubrane ładnie i
starannie, trochę makijażu na twarzy też
może być (nie za dużo!). Najważniejsze
jednak jest to, żeby dziewczyna była mądra, miła, towarzyska,
rozmowna i wesoła. Taki jest ideał dziewczyny dla chłopców z naszego
Internatu.

ŚWIĘTO PATRONA, ŚWIĘTO OŚRODKA
Program obchodów Święta Ośrodka:
17.03.2011r. (czwartek)
W godzinach popołudniowych w Internacie odbędzie się:
- Konkurs wiedzy o gen. Stanisławie Maczku, przygotowany przez klub
„Eponiks”.
- Przedstawienie i prezentacja multimedialna w wykonaniu dzieci z
Zespołu do Spraw Integracji Grup Młodszych.
2

18.03.2011r.(piątek)
9 45 – złożenie kwiatów pod tablicą generała Stanisława Maczka
- poświęcenie nowego autobusu marki „Mercedes” zakupionego
przezSamorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego
1000 – uroczysta akademia
1300- obiad
1600- Spacer po centrum Bydgoszczy (Wyspa Młyńska)
2000- uroczysta kolacja

CIEKAWOSTKI

Wiosna! Wiosna!
Tradycje, obrzędy, zwyczaje
Jako, że pierwszy dzień wiosny związany jest z
końcem zimy i przebudzaniem się przyrody do
życia, miał on przez wieki ogromny wpływ na
ludzi. Jeszcze z czasów pogańskich pochodzi
święto wiosny o nazwie "Jare" - bogate w
obrzędy powitania wiosny. Niektóre z tych
obrzędów, np. topienie Marzanny znane i
praktykowane są do dzisiaj. Także malowanie
jajek, czy śmigus-dyngus utożsamiane dzisiaj z
Wielkanocą związane są z obrzędami Słowian.
Jajko było symbolem życia, a oblewanie wodą
symbolizowało pozimowe oczyszczenie i w pewnym sensie dawało sygnał "skończyła
się zima, już można szaleć".
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W Indiach kolorowo
Świętem Holi witają Indie wiosnę. To drugie z najważniejszych świąt w tym
zakątku świata, które obchodzą hindusi, muzułmanie, sikhowie i chrześcijanie.
Obchodzone jest
zwykle w dniu,
kiedy księżyc jest
w pełni, w
miesiącu
nazwanym
Phalguna, w
północnych
Indiach.
Uważa się, że na
tych terenach
dzieciństwo i młodość spędził Kriszna - jeden z najważniejszych hinduskich bogów.
Holi nazywane jest także świętem kolorów, ponieważ mieszkańcy oblewają się
kolorową wodą, obsypują się kolorowymi proszkami i smarują sobie nimi twarze. Po
żywiołowej zabawie i panującej radości, w powietrzu roznosi się zapach słodkich
przysmaków - pączków, ciasteczek, syropu szafranowego, a także bhang, czyli
zielonej pasty z konopi, mleka, masła ghee, która stanowi bazę napoju thandai. Holi
ma także swój romantyczny wymiar za sprawą miłości, jaka łączyła Krisznę i jego
ukochaną Radhy. Co roku święto obchodzone jest w innym terminie, ponieważ w
Indiach obowiązuje kalendarz księżycowy.
W Norwegii pożegnanie z ciepłymi gaciami
Nad norweskim jeziorem Femund wiosna witana jest 17 maja, w Święto
Niepodległości. Zniknięcie ostatniej lodowej kry na jeziorze, które zaczyna odmarzać
dopiero na początku maja, jest sygnałem do zmiany odzieży i pożegnania z ciepłymi
gaciami. Tego dnia ludzie odwiedzają sąsiadów, zapraszają ich na panekaker og
multer - naleśniki z dżemem z moroszki, wychodzą na długi spacer i kolorowo się
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ubierają. Pojawiają się wtedy pierwsi turyści, a farmerzy zaczynają prace na
pastwiskach.
W Hiszpanii płonie ogień
Jedną z najbardziej znanych fiest w Hiszpanii jest Fallas de San Jose, która
celebrowana jest w wielu miastach między 14 a 19 marca. Jej częścią - niezwykle
widowiskową, jest parada wielkich kukieł z papieru, które przedstawiają znane
osobistości z życia publicznego Hiszpanii i świata. Na zakończenie fiesty, w noc
świętego Józefa (19 marca) kukły zostają spalone. Zwyczaj ten ma wieloletnią
tradycję i jest związany z patronem cieśli - św. Józefem. Dawniej to właśnie cieśli
rozpoczynali obchody La Fallas, paląc kaganki i świece, które wraz z wydłużającym
się dniem nie były już tak bardzo potrzebne. Obecnie Fallas towarzyszy nadejściu
wiosny i oznacza pożegnanie ze wszystkim, co złe.
W Bułgarii Marcowa Babcia
1 marca mieszkańców Bułgarii
odwiedza Baba Marta, czyliBabcia
Marcowa, która jest złośliwą i kapryśną
staruszką. Dlatego, aby odgonić
wiedźmę i przebłagać ją, by zima nie
wracała, Bułgarzy noszą na rękach
amulety - gałganki, nitki, laleczki, w
kolorze białym i czerwonym (biały jest
symbolem niewinności, czerwony ma
natomiast odstraszać złe duchy). Takie
same amulety mają zawieszone na
kopytach zwierzęta. W niektórych
regionach Bułgarii przetrwał też zwyczaj wróżenia za pomocą martiniczek bransoletek, pomponików z włóczki. Ludzie noszą je do momentu ujrzenia pierwszej
jaskółki albo bociana. Wówczas wieszają bransoletkę na gałęzi drzewa, na którym
rozkwitły już pąki albo wkładają ją pod kamień. Jeżeli po dziewięciu dniach pod
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kamieniem jest sucho, oznacza to, że rok będzie kiepski, jeśli jednak będą pod nim
robaki, należy spodziewać się roku urodzajnego.
W Chinach wiosna w Nowym Roku
Lap Chun- tak nazywa się pierwszy dzień wiosny w Chinach, który obchodzony
jest w Nowy Rok zgodnie z księżycowym kalendarzem. To ruchome święto, którego
korzenie sięgają kilku tysięcy lat wstecz. Wigilię Nowego Roku mieszkańcy Chin
spędzają w rodzinnych domach, jedzą pierożki jiaozi z mięsem i kapustą, kurczaki,
ryby oraz małże, makaron a na deser ciasteczka ryżowe. Obdarowują się też
kopertami z "pieniążkami szczęścia” i przepowiadają sobie przyszłość. Na ulicach
ludzie się bawią, biorą udział w paradach i przy huku wystrzeliwanych petard żegnają
zimę i stary rok, a witają nowy i wiosnę.
Dwa razy w Kraju Kwitnącej Wiśni
Japończycy witają wiosnę aż dwa
razy. Po raz pierwszy w czasie wigilii
wiosennej równonocy, która zgodnie z
kalendarzem lunarnym przypada 3 lutego.
Wówczas ma miejsce ceremonia
polegająca na oczyszczeniu domostwa,
podczas której mieszkańcy Japonii rzucają
ziarnami fasoli i wypowiadają formułę fukuwa uchi, oni-wa soto, co oznacza niech
szczęście zawita w dom, a zło odejdzie
precz. Kolejny raz wiosna witana jest 20
lub 21 marca według kalendarza
solarnego. To także święto państwowe i dzień wolny od pracy. Japończycy wybierają
się wówczas za miasto, aby podziwiać budzącą się do życia przyrodę.

„DIETA- CUD”
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N

a wiosnę chcemy wyglądać ładnie.
Jak to zrobić? Oto porady Karoliny

Mądrowskiej z grupy XVII.
Najlepsza metoda, aby skutecznie się
odchudzić to:
- mniej jeść – unikać zwłaszcza słodyczy i
rzeczy tłustych.
- pić dużo wody- po to, aby oczyścić
organizm, wypłukać wszelkie toksyny,
- koniec z leniuchowaniem na kanapie! Czas
zacząć się ruszać (np. na zajęciach z aerobiku u pani Magdy!). Ćwiczenia
gimnastyczne to najlepszy sposób, abyzgubić trochę zbędnych
kilogramów.

PRZEPIS NA….
 Tłusty Czwartek – święto pączka
Składniki:
- 60 dag mąki
- 25 dag cukru
- 15 dag masła
- 6 jaj
- ¼ l mleka
- 5 dag drożdży
- 1 olejek śmietankowy
- szczypta soli
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- 50 dag marmolady
- cukier puder
- olej do smażenia
Sposób wykonania:
Z 1/3 części mąki, oraz drożdży i mleka wykonać rozczyn. Gdy podrośnie
dodać jaja, cukier, olejek, resztę maki, sól

i stopione masło.

Wyrobić ciasto. Gdy podrośnie formować kulki, a do ich środka wkładać
marmoladę. Kłaść je na wysypanej mąką serwetce. Kiedy pączki
podrosną smażyć je na gorącym oleju. Po usmażeniu posypać cukrem
pudrem. Smacznego!
Przepis podała Ania Mazurkiewicz z grupy XIV

 Tłusty czwartek – w kalendarzuchrześcijańskim ostatni czwartek
przed Wielkim Postem, znany także, jako zapusty. Tłusty czwartek
rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce wedle tradycji,
w tym dniu dozwolone jest objadanie się.Najpopularniejsze
potrawy to pączki i faworki, zwane również w niektórych regionach
chrustem lub chruścikami.
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