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Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej oraz uczniowie zespołów edukacyjno terapeutycznych 

wreszcie powrócili w mury naszego Ośrodka, aby kontynuować naukę w trybie stacjonarnym. 

Cieszymy się wszyscy, że po tak długiej przerwie mogliśmy się spotkać. 

Tegoroczna zima zaskoczyła wielu swoją srogością, ale na pewno nie bali się jej 

wychowankowie naszego internatu i świetlicy. Grom i zabawom na białym puchu nie było końca. 

  

 

 

 

 

 

 



Dawno nie widziana mroźna i śnieżna zima zainspirowała swoim pięknem do twórczości 

artystycznej . Po powrocie ze szkolnego terenu  miło było wykonywać wspólnie pracę 

plastyczną.  

  

Efektu tej pracy nie powstydziłby się profesjonalny artysta malarz. 

 



Lecz nie samą nauką, zabawą i sztuką człowiek żyje. Samodzielne przygotowanie „czegoś na 

ząbek” jest również bardzo rozwijające. 

Najbardziej zaś satysfakcjonuje, kiedy można ze smakiem spożyć takie samodzielnie 

wykonane delikatesy. 

 



Jednak największymi artystami kuchni są uczniowie naszej szkoły branżowej. Wyznają oni 

zasadę, że nie sam talent, lecz głownie praktyka czyni mistrza. Pracują więc pilnie, aby na 

miano mistrzów zasłużyć. 

 

 

 



Ich zaangażowanie i dyscyplinę doskonale odzwierciedla efekt końcowy w postaci 

smakowitych potraw i napojów. Aż człowiek robi się głodny, widząc takie oto przysmaki.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Walentynki to bardzo popularne w Polsce święto dla zakochanych. Obchodzimy je 14 

lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie 

listów zawierających wyznania miłosne. Walentynki są obchodzone w południowej i 

zachodniej Europie od średniowiecza. Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z 

kultem świętego Walentego. Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90- tych 

XX wieku. 

 

Walentynki w innych krajach - ciekawostki  

W Ameryce, a właściwie w USA, kartki walentynkowe wysyła się do wszystkich osób. Do 

przyjaciół, rodziny, szefów, pracowników, znajomych. Niezależnie od płci i wieku. 

Podstawowym prezentem dla ukochanej od lat są bombonierki, najlepiej w kształcie 

serca, a do tego czerwone róże. W Anglii istniał zwyczaj, że dzieci przebierały się za 

dorosłych. Później odwiedzano domy z radosnym śpiewem. Piosenki oczywiście miały 

charakter miłosny. Do najbardziej popularnych upominków należą kartonowe serca z 

postaciami Romea i Julii. W Walii ciekawym zwyczajem jest obdarowywanie ukochanej 

osoby prezentem - drewniana łyżeczką, zdobioną serduszkami, kluczami i kłódeczkami. 

Przesłanie jest oczywiście proste "Otwórz moje serce". W Niemczech prezentem są 

czerwone róże, świadczące o miłości i wiecznej świeżości uczucia oraz czekoladowe 

serca (koniecznie z marcepanu w polewie z mlecznej czekolady) lub piernikowe (w 

polewach lukrowych z miłosnymi wzorkami). Do tradycji należy również uroczysta 

kolacja par, najczęściej w lokalu pośród innych zakochanych. We Włoszech kupuje się 

odzież w kolorze czerwonym. We Francji zaprasza się w Walentynki ukochaną osobę na 

kolację lub do teatru oraz wysyła się bukiecik kwiatów z bilecikiem. W Hiszpanii daje 

się praktyczne prezenty - kobietom sprzęt AGD (lodówki, pralki) zaś mężczyznom 

sprzęt elektroniczny: mp3, dvd, gry. W Japonii Walentynki to święto mężczyzn! Tego 

dnia kobiety starają się rozpieścić swoje sympatie i obdarowują je czekoladkami, 

jednocześnie mając nadzieję, że wkrótce ich ukochani odwdzięczą się tym samym.  

Rzymianie 14 lutego udają się do Bazyliki Santa Maria in Cosmedin, gdzie znajduje się 

czaszka św. Walentego. Następnie modlą się przed relikwią i proszą lub dziękują za 

znalezioną miłość. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Być blisko  

Nigdy się nie oddalać  

Budować szczęście  

I zawsze je wychwalać  

Łapać uśmiechy  

I rozdawać je smutnym  

Ale nie wszystkim  

Nie należy być rozrzutnym  

Całować wiatr  

Lub gonić go po górach  

Śnić marzenia  

I skakać po różowych chmurach  

Fruwać lekko jak ptaki na niebie  

I najważniejsze   

Jak najdłużej ..............  

KOCHAĆ CIEBIE ! ! ! 

(anonimowy wiersz walentynkowy) 

 



 

 

 

 

 

Światowy Dzień Kota wypada 17 lutego. Koty to jedne z najpopularniejszych 

zwierząt domowych. W starożytnym Egipcie uważane były za święte. Człowiekowi 

towarzyszą już od wielu tysięcy lat, a pomimo tego nigdy nie wyzbyły się swojej 

niezależności. 

W Japonii  obchodzi się go 22 lutego, w Rosji - 1 marca, w Stanach 

Zjednoczonych - 29 października, a w Wielkiej Brytanii - 8 sierpnia. Dzień Kota 

obchodzony jest w różnych terminach na całym świecie. 

W Polsce przyjęło się celebrować to święto tego samego dnia, co we Włoszech, 

czyli 17 lutego, choć po raz pierwszy miało to miejsce dwa dni wcześniej. 19 

lutego 2006 roku z inicjatywy Miesięcznika "Kot" oraz Cat Club Łódź po raz 

pierwszy w historii naszego kraju obchodzono święto wszystkich kotów. 

Dzień Kota to oczywiście dobra okazja, by docenić naszego własnego pupila, ale 

przede wszystkim warto pomyśleć o tych ze zwierząt, które nie miały szczęścia. 

Jak podaje prasa,  w 2019 roku do schronisk trafiło ponad 31 tysięcy kotów. To 

10 tysięcy więcej niż w roku 2010. 

Dzień Kota - jak go uczcić? 

17 lutego warto zaangażować się w pomoc bezdomnym czworonogom. Zima to 

szczególnie trudny dla nich czas. Rozważmy adopcję z pobliskiego schroniska - 

ważne jednak, by była ona przemyślana. Jeżeli nie możemy sobie na nią obecnie 

pozwolić, postarajmy się przynajmniej wspomóc instytucje, które na co dzień 

troszczą się o los zwierzaków. Mogą to być darowizny pieniężne, ale także 

rzeczowe - przede wszystkim karmy, koce czy zabawki. 

Pamiętajmy także, że nie wszystkie koty spotykane przez nas na ulicach są 

bezdomne. 

Zwierzęta  wolnożyjące są ważnym elementem ekosystemu - zapobiegają 

rozmnażaniu się gryzoni. Według prawa stanowią ogólnonarodowe dobro i 

wszyscy powinniśmy o nie dbać. Nie zabierajmy ich siłą do naszych domów, ale 

też nie wyganiajmy tych, które zadomowiły się w naszych piwnicach. Jeżeli mamy 

podwórko, możemy wystawić na nie ciepłe legowisko i odrobinę świeżej wody albo 

uchylić drzwiczki od pomieszczenia gospodarczego. 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=Rosja#anchorLink
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=Razem#anchorLink
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=%A3%F3d%BC#anchorLink
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=schronisko+dla+zwierz%B1t
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=koty
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=zwierz%EAta


 

 

 

 

 

 

 

MARZEC 

 

1 marca –Dzień Żołnierzy Wyklętych 

3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy,   

5 marca – Dzień Teściowej, Dzień Dentysty 

6 marca – Europejski Dzień Logopedy, Dzień Czystego Stołu 

8 marca – Dzień Kobiet 

10 marca – Dzień Mężczyzny 

11 marca – Dzień Sołtysa 

12 marca – Dzień Matematyki 

15 marca – Światowy Dzień Praw Konsumenta, Europejski Dzień Konsumenta,  

17 marca – Światowy Dzień Morza, Dzień Św. Patryka 

19 marca – Dzień Wędkarza 

21 marca – Dzień Wagarowicza, Światowy Dzień Zespołu Downa, 

Międzynarodowy Dzień Poezji, Światowy Dzień Lasu, Światowy Dzień Walki z 

Dyskryminacją Rasową 

24 marca – Narodowy Dzień Życia, 

27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 

 

 

 

 

http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-zolnierzy-wykletych/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/miedzynarodowy-dzien-pisarzy/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-tesciowej/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-dentysty/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/europejski-dzien-logopedy/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-czystego-stolu/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-kobiet/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-mezczyzny/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-soltysa/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-matematyki/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/swiatowy-dzien-praw-konsumenta/


 

 

 

 

 

                                                                                Dziś Mól Książkowy poleca... 

„Supercepcja. Początek” 

Autor: Katarzyna Gacek 

A gdybyście mogli usłyszeć, jak bije serce wiewiórki 

w parku? Albo bezszelestnie wspiąć się po gładkiej 

metalowej ścianie? A może wytropić dowolną osobę 

na podstawie... jej drugiego śniadania? 

 

 

Julka, Klara i Tymon poznają się przez przypadek, jednak jest coś, co ich łączy: wszyscy mają 

pewien tajemniczy dar. Sprawia on, że mogą dokonywać niemożliwego, ale i sprowadza na nich 

mnóstwo kłopotów. Być zwyczajnym nastolatkiem z niezwykłymi zdolnościami – to nie takie 

proste, jak się wydaje! Na dodatek kiedy wychodzi na jaw, że oszuści planują zagarnąć dom 

Julki, cała trójka musi wykorzystać swoje moce, by uratować rodzinę dziewczynki przed 

bankructwem. I przy okazji – nie dać się zdemaskować! 

To ten rodzaj książki, przy którym zagryza się palce z nerwów 

i z podekscytowaniem przewraca kolejne kartki. Opowieść o 

grupce przyjaciół, którzy posiadają różne moce i postanawiają 

je wykorzystać w imię wspólnego działania. Napisana 

świetnym, lekkim językiem książka sprawia, że pomimo dużej 

objętości, można połknąć ją w jeden dzień. Dużo 

zaskakujących przygód, które młody czytelnik sam chciałby 

przeżyć. 

Katarzyna Gacek to pisarka i scenarzystka, autorka 

scenariusza filmu „Za niebieskimi drzwiami”, który 

spotkał się z fantastycznym przyjęciem krytyków i pobił 

rekord frekwencji, stając się najchętniej oglądanym 

polskim filmem dla młodej widowni. 
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