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kalendarium wesołych świąt na luty: 

7 luty - Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar śmiertelnych SSRI, 200 rocznica urodzin 

Charlesa Dickensa, 

8 luty - Dzień Bezpiecznego Internetu, 

9 luty - Międzynarodowy Dzień Pizzy, 131. rocznica śmierci FIODORA 

DOSTOJEWSKIEGO (1821-1881), 

11 luty - Światowy Dzień Chorego, 

12 luty - Dzień Darwina, 

14 luty - Dzień Chorego na Padaczkę, Walentynki, Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, 

15 luty - Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej, 

16 luty - Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek, Dzień Poczty Polskiej, 
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17 luty - Światowy Dzień Kota, 

18 luty - 11. rocznica śmierci BALTHUSA (właśc. Balthasar Klossowski de Rola, 1908-

2001), 

19 luty - 61. rocznica śmierci ANDRE GIDE'A (1968-1951), 

20 luty - Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej, 

21 luty - Dzień Języka Ojczystego; Międzynarodowy Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym, 

61. rocznica śmierci KATARZYNY KOBRO (1898-1951), 

22 luty - Europejski Dzień Ofiar Przestępstw; Dzień Myśli Braterskiej (święto skautowe), 

23 luty - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, Międzynarodowy Dzień Pomocy 

Potrzebującym, 

24 luty - 71. rocznica śmierci EMILA ZEGADŁOWICZA (188-1941), 

25 luty - Dzień Masturbacji, 

26 luty - Dzień Spania w Miejscach Publicznych, Dzień Pozdrawiania Blondynek, Dzień 

Dinozaura, 

27 luty - Dzień Niedźwiedzia Polarnego, 

28 luty - Dzień Kibica Cracovii 

29 luty - Dzień Przestępc(z)y 

 

HOROSKOP 

 Ryby 

21 lutego - 20 marca 

 

Wszystkie Ryby wprost zachwyca 

Niezgłębiona tajemnica - 

Wyczyniają jakieś czary, 

Jakieś cuda nie do wiary... 

 

Lecz są także z tego znane, 

Że są niezdecydowane, 

Więc bez przerwy się wahają, 

Czy w te czary wierzyć mają... 
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U W A G A ,  P R Z E D  N A M I … .  

Z kalendarza imprez…. 

1. OLIMPIADA DOBREGO WYCHOWANIA  - I połowa marca – pani Kinga  

 

2. DZIEŃ KOBIET –  8 marca - pani Kinga i pan Radek 

 

3. POWITANIE WIOSNY – II połowa marca – pani Kinga i pani Dorota 

 

4. KONKURS WIELKANOCNY – II połowa marca – pani Iwona  

 

5. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU – II połowa marca – pani Krysia w pani 

Dorota  
 

Zachęcamy do udziału we wszystkich konkursach!!! 

 

 

Mimo, że za oknem śniegu mnóstwo, wszyscy czekamy 

na cieplejsze dni, zapach kwiatów i śpiew ptaków. 

 

Przysłowia mądrością narodu! Oto przed Wami przysłów kilka… 

 
 A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy. 

 Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. 

 Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje. 

 Na marzec narzeka każdy starzec. 

 W marcu jak w garncu. 

 Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 
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 Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze. 

 Jak przygrzeje słonko, przyjdzie kwiecień łąką. 

 Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie chłody się 

zapowiadają. 

 Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. 

 Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie. 

 Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha. 

 Pogody kwietniowe - słoty majowe. 

 W kwietniu gdy pszczoła jeszcze nieruchliwa, mokra wiosna 

zwykle bywa. 

 W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki. 

 Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. 

 Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa. 

 Witaj nam maiczku, ze słowiczkiem w gaiczku. 

 Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące. 

 Jedna jaskółka wiosny nie czyni. 

 Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata. 

 

LUDZIE MÓWIĄ, CZYLI WYWIAD, WYWIAD… 

Rozmowa z Panią Ewą Studzińską (Doradztwo Zawodowe) 

Adrian- Witam Panią. 

Pani Ewa – Witam. 

Adrian - Jak się Pani czuje w ośrodku? 

Pani Ewa - Dobrze i bezpiecznie. 

Adrian - Podoba się Pani praca z naszymi Wychowankami? 

Pani Ewa - Podoba się, ponieważ jest to bardzo ciekawe wyzwanie, bo mogę 

chłopcom pokazać jakie zawody mogą wybrać i jaką szkołę.  Cieszę się, że 

mogę pomóc im w tak ważnym kroku w życiu. 

Adrian - Co dają im zajęcia z Panią? 

javascript:void(0)
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Pani Ewa - Możecie inaczej spojrzeć na swoją przyszłość zawodową. Poznać 

swoje możliwości osobowościowe, które w przyszłości pomogą Wam  

w wybraniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Nie stracić czasu i nie 

zmarnować szansy na lepszą przyszłość. 

Adrian - Dziękuję Pani za ciekawy i interesujący wywiad oraz wskazówki na 

przyszłość. 

Pani Ewa - Ja również dziękuję 

 

UŚMIECHNIJ  SIĘ  ! ! !  

Podchodzi informatyk do fortepianu i ogląda wnikliwie: 

-Hmm, tylko 84 klawisze, z czego 1/3 funkcyjnych, wszystkie nieopisane, chociaż... shift 

naciskany nogą. Oryginalnie.  

Przyszedł krasnal do apteki i pyta: 

- Czy jest aspiryna? 

- Jest. Zapakować? 

- Nie, potoczę. 

Mamut idzie sobie spokojnie przez łąkę. Nagle nadbiega stado słoni i tratuje biednego 

Mamuta. Ten wstaje, otrzepuje się i mruczy niezadowolony do siebie: 

- ech, te skiny 

Dwie mrówki wybrały się na polowanie. Kiedy udało im się upolować słonia jedna mówi do 

drugiej: 

- Popilnuj go a ja pójde po drewno na opał. 

Kiedy wróciła znalazła zapłakaną przyjaciółkę. 

- Co się stało? 

- Słoń uciekł- odpowiada zapłakana mrówka. 

- Kłamiesz! Na pewno sama go zeżarłaś! 

Mama pyta Jasia: 

- Jasiu dlaczego nie bawisz się już z Kaziem? 

- Mamo, a czy ty byś chciała się kolegować z kimś kto pali, pije i przeklina? 

- Nie Jasiu. - odpowiada dumna mama. 

- No widzisz. Kaziu też nie chce. 
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W przyszłym miesiącu planowana jest wycieczka II grupy do Kłodzka  

 

 

Tu będziemy Wchodzić  

 

Piękne Widoki z Twierdzy w Kłodzku  

 

Zapraszamy do relacji z wycieczki w następnym numerze gazetki. 

Zespół redakcyjny:  

 Adrian Basiński 

 Kamil Klim 

 Dawid Kuliński 

 


