ŚLIMACZEK
Gazetka Internatu
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2
w Bydgoszczy
wrzesień - październik 2010r.

Ważne daty:
1.09 – Rozpoczęcie roku szkolnego
29.09 – Międzynarodowy Dzień Głuchego
30.09 – Dzień chłopaka
14.10 – Dzień K.E.N

WYDARZENIA
SPRZATANIE SWIATA

D

nia 20 września 2010 braliśmy udział w akcji „Sprzątanie
Świata”. Każda grupa sprzątała wybrany kawałek lasu.

Najpierw nałożyliśmy rękawiczki i wzięliśmy worki do
śmieci. Zbierałyśmy do niego papiery, butelki,
puszki, plastikowe worki, szmaty, opony od
rowerów, druty itp. rzeczy. Było bardzo dużo śmieci,
a my zostawiliśmy w lesie porządek.
Napisała Weronika Antkowiak z grupy XV
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DZIEN CHŁOPAKA

D

zień chłopaka odbył się w internacie dnia 5.10.2010 na sali
gimnastycznej. W tym roku zasady były trochę inne: chłopcy

brali udział nie sami, lecz cała grupa walczyła o tytuł „Gentelmeni roku”.
Pierwsi uczestnicy musieli przejść próbę odwagi – czyli zaprosić
dziewczynę do tańca, próba humoru
polegała na rozśmieszeniu wybranej
osoby, w trzeciej próbie uczestnicy
musieli wykazać się umiejętnością
chodzenia na dość wysokich obcasach.
Czwarta konkurencja, to umiejętność
rzucania do celu i wreszcie piąta próba
sprawdzała znajomość damskich
kosmetyków. Wszyscy uczestnicy
wykazali się dużą odwagą i humorem.
Okazało się, że chłopcy potrafią pięknie
chodzić w butach na wysokich
obcasach, oraz wiedzą, co to jest i do
czego służy np. zalotka. Zwycięzcą
i zdobywcą tytułu „Gentelmeni Roku”
okazała się grupa XI. Gratulujemy!!!
Na koniec imprezy wystąpiła grupa taneczna „Zocura Futuro”
( Monika Dekowska, Justyna Chmielewska, Karolina Mądrowska, Angelika
Martenka). Dziewczyny zatańczyły własny układ taneczny do piosenki
Shakiry.
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Zakończeniem święta chłopców była dyskoteka w Klubie Tilburg,
spontanicznie zorganizowana przez mieszkańców internatu. Myślę, że
wszyscy dobrze się bawili, a chłopcy mówili, że bardzo im się podobało.
Napisała Karolina Mądrowska z grupy XVII

AKTUALNOŚCI...

MODA JESIENNA.
CO NOSIMY W TYM SEZONIE?

J

esień. Oto kilka nowych trendów, które będą królować w tej
porze roku.

KOLORY:
- W tym sezonie modne są barwy
mocne, od nasyconej czerwieni,
po amaranty.
-

Wszechobecny jest fiolet
z bogatą paletą odcieni śliwki,
bakłażana, po tonacje przełamane
granatem.

- Stonowane szarości, odcienie
stalowe i gołębie.
- Królują też biele, śnieżnobiałe
z delikatną błękitną poświatą,
oraz ecru.
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WZORY
- Klasyczna kratka angielska – zarówno w kolorach czerwonym,
zielonym, granatowym, ale również i pastelowym.
- Ubrania zdobią wyraziste nadruki – twarze skopiowane
z komiksów, bajek dla dzieci, lub wyjęte ze starych plakatów.
- Hitem w tym sezonie są tez desenie etno: orientalne, indyjskie
i w stylu carskiej Rosji.
- A do tego modna biżuteria ludowa. Wracają tez modne wzory
geometryczne z lat 60.
TKANINY:
- modne są klasyczne trendy
w kratkę, jodełka, oraz
stonowane melanże szarości
i beżu.
- Koronki bawełniane
z delikatnych niteczek
układające się w kwiatowe
wzory.
- Powraca też do mody
dzianina: gruba, ciepła i naśladująca robótki ręczne.
- Zawsze w modzie jest skóra.
Napisała: Paulina Budner z grupy XIV

NOWA SZKOŁA, NOWY INTERNAT

W

pierwszym dniu pobytu w szkole i w internacie było dość
ciężko, wiadomo - byłam nowa, nikogo nie znałam. Na
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szczęście po paru dniach było już lepiej. Poznałam
dużo fajnych dziewczyn i chłopaków, bardzo fajnie
mieszka mi się w internacie. Moja klasa w szkole jest
bardzo zgrana, a nauczyciele są w porządku. Przyjście
do tej szkoły i internatu to był dobry wybór, nie
myślałam, że tu będzie tak super!

Napisała Justyna Chmielewska z grupy XVI

NOWOS
NOWOSCI NA PRAKTYKACH W ELEKTRONIKU
WAGA! Dobra informacja dla uczniów szkoły elektronicznej!

U

Dzisiaj, siódmego października miałem okazję zobaczyć w

gabinecie kierownika warsztatów ZSE p. Winkowskiego nowe narzędzia
(jeszcze zafoliowane). Są one przeznaczone dla uczniów naszego
Ośrodka, którzy odbywają praktyki
w „elektroniku”. Narzędzia zastąpią
dotychczasowe, 17 letnie
narzędzia, z których korzystaliśmy
w sali W – 1.
Na wyposażeniu każdego
stanowiska znajdują się jeszcze
inne, dodatkowe przyrządy, które mają ułatwić nam wykonywanie prac.
Nie będę tutaj wymieniał nazw owych narzędzi. Niech to będzie taka
mała niespodzianka dla wszystkich, przyszłych użytkowników nowego
sprzętu. Całe wyposażenie jest umieszczone w 8 skrzynkach, jedna
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skrzynka przypada na jedno stanowisko. Wszystko zostało rozmieszczone
tak samo, jak w skrzynkach
narzędziowych w sali W- 1.
Również dobrą informacją jest to, że w
wyposażeniu są nowe stacje lutownicze.
Będą one chyba największym
ułatwieniem prac.
Mam nadzieję, że ta informacja
ucieszy wszystkich odbywających praktyki
w ZSE, oraz powiększy grono
elektroników w naszym Ośrodku.
Chcę tez serdecznie podziękować dyrekcji OSW za przeznaczenie
pieniędzy na ten cel, oraz kierownikowi warsztatów, panu Zenonowi
Winkowskiemu, który zakupił ten sprzęt.
Napisał: Wiktor Mackiewicz z grupy VIII

SPOTKANIE Z…

TOMASZ
GOLLOB
INDYWIDUALNY
MISTRZ SWIATA
NA ZUZLU
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U

rodzony w Bydgoszczy w 1971 roku, polski żużlowiec,
aktualny, indywidualny mistrz świata. Odznaczony Orderem

Odrodzenia Polski.
Karierę w sporcie żużlowym rozpoczął w 1988r w Polonii Bydgoszcz,
z którą był związany do 2003r.
W 1999 i 2009 roku zdobył srebrny medal mistrzostw świata, ponadto
ma na swoim koncie cztery medale brązowe (1997, 1998,2001,2008r).
W dorobku ma również 5 złotych medali: 1996, 2005,2007,2009 i 2010,
oraz 4 srebrne: 1994,1997,2001 i 2008, z mistrzostw świata w drużynie
(wraz z Drużynowym Pucharem
Świata).
W latach 1992 -1995, oraz 2001
-2002, 2006 i 2009 zdobywał
złote medale indywidualnych
mistrzostw Polski, w karierze
ponadto wywalczył 5 srebrnych
medali (1998,1999,2003,2005
i 2007) i 3 brązowe
(1989,1990,1997) medale tych
rozgrywek.
Jako junior trzykrotnie z rzędu
zdobył tytuł młodzieżowego
mistrza Polski (w latach 1990 –
1992). W 2004 i 2005 zdobył
tytuł drużynowego mistrza Polski
z zespołem Unii Tarnów. W 1999 roku wygrał plebiscyt Przeglądu
Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski.
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Mimo zmiany barw klubowych cały czas mieszka z rodziną w Bydgoszczy,
w dzielnicy Miedzyń.
W 16 sezonie Grand Prix MŚ w roku 2010 Tomasz Gollob, jako drugi
Polak w historii został indywidualnym mistrzem świata.
Z wielkim szacunkiem i podziwem można stwierdzić, że ten zwykły
chłopak z Bydgoszczy przez bardzo trudne lata w swojej karierze –
upadki, kontuzje, złamania itp. – przez upór, ciężką pracę, ambicję i chęć
zdobycia tytułu, osiągnął dla siebie i dla kraju to upragnione „złoto”.
Panie Tomku czapki z głów!!!
Napisał pan Łukasz Pawelec z grupy VIII

Na koniec, z okazji Święta K.E.N:
Dziękujemy
Dzi kujemy za wszystkie starania,
które wkładacie w nasze wychowanie
i edukację.
edukacj .
Wierzymy, ze Wasz wysiłek
uczyni z nas ludzi mądrych
drych i szlachetnych.
Dziękujemy
Dzi kujemy za codzienne,
niezwykle trudne i mozolne
budowanie naszych wnętrz.
wn trz.
Samorząd
Samorz d Ośrodka
O rodka
oraz młodzież
młodzie z Klubu Młodego
Dziennikarza
Dziennikarz

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