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Ślimaczek                                       

Gazetka Internatu 

Kujawsko – Pomorskiego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 
 

w Bydgoszczy 

Numer 139                                                                                           maj 2022r 

 
 
 

U Krzysztofa Krawczyka 
 

Dnia 09.04.22r.bylismy z całą grupą młodzieży z Ośrodka 

na grobie Krzysztofa Krawczyka na cmentarzu w Grotnikach 

koło Łodzi.  
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Śpiewaliśmy jego piosenkę pod tytułem ,,Lot 205”. 

Uczestniczyliśmy we Mszy świętej poświęconej zmarłemu 

Krzysztofowi na cmentarzu przy grobie. 

Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tym wydarzeniu, bo 

tylko w ten sposób mogliśmy uczcić jego pamięć. 

Napisała Maria Tułodziecka z gr I 

 

 
 
 
 

DZIEŃ MATKI 
 

 

Choć serduszko moje małe, 

Tobie dziś oddaję całe.  

Byś na zawsze pamiętała i 

podziękę moją znała.  

Za to wszystko coś zrobiła, 

za to żeś mnie urodziła,  

i że byłaś mą ostoją, za to 

żeś jest mamą moją.  

Ślę życzenia a nie kwiatki  

oraz miłość na Dzień Matki. 

Życzenia wybrała Alicja Wiśniewska z gr III 

 



 3 

 

W maju najważniejszym świętem jest Dzień Matki. W naszym kraju 

powszechnie to święto obchodzimy corocznie dnia 26 maja. Celem tego 

święta jest wyraz szacunku dla naszych mam. 

Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem 

otaczano wtedy matki – boginie, symbole płodności i urodzaju. W 

późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym 

samym zabroniono wyznawania innych bogów. 

Zwyczaj ten powrócił w XVII wiecznej Anglii pod nazwą „Niedziela u 

matki”. Początkowo co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modły 

w kościołach. Był to dzień wolny od pracy. Do tradycji należało składanie 

matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy. Zwyczaj ten przetrwał 

do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po 

zakończeniu II Wojny Światowej.  

W wielu krajach to ruchome 

święto. Dzień Matki w Armenii 

świętowany jest 7 kwietnia, w 

Meksyku - 10 maja, w Boliwii - 27 

maja, w Tajlandii - 12 sierpnia, a 

w Indonezji - 22 grudnia, w 

Norwegii jest to druga niedziela 

lutego, a w Stanach 

Zjednoczonych - 8 maja. 

Amerykanie są hojni, Włosi - bardzo rodzinni, a 

mieszkańcy Egiptu i Jordanii - traktujący matki z szacunkiem, ale 

wszystkich łączy jeden wspólny mianownik: Dzień Matki to okazja do 

spędzenia razem czasu, niezależnie od szerokości geograficznej. 

 
Napisała Weronika Karwasz z gr VII 
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CIEKAWA KSIĄŻKA 
 
 
 
 

Niedawno przeczytałam 

ciekawą książkę o przygodach 

dziewięcioletniej Neli. Jest to 

książka, którą napisała sama. 

Opisuje w niej swoje przeżycia 

po kontynentach świata. 

Zobaczcie sami, co Nela pisze: 

„Gdy miałam pięć lat zaczęłam 

podróżować po świecie i nagrywać filmy. Moim idolem jest 

Steve Irwin i pragnę zostać prezenterką podróżniczką. Byłam w 

wielu ciekawych krajach, na wielu kontynentach. Na przykład w 

Afryce zwiedziłam Etiopię, Zanzibar, Tanzanię, Kenię i ostatnio 

Mauritius. W Azji - Indonezję, Filipiny i ostatnio też Wietnam. W 

Ameryce Południowej – Peru, Boliwię i Chile. Zapraszam cię w 

niezapomnianą podróż. Opowiem ci o pięknych miejscach, które 

poznałam i o fascynujących zwierzętach, które zobaczyłam. 

Świat jest cudowny i oczami wyobraźni możesz podróżować ze 

mną oraz przeżywać wspaniałe przygody!”  

Tak Nela zachęca do przeczytania jej książki. Wierzcie mi, 

naprawdę warto! 

Napisała Magdalena Jarmołkowicz z gr I 
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FAJNE FILMY 
 

Film w reżyserii Juliusza 

Machulskiego. Kręcony od 1980 

do 1982 roku. Był to debiut 

reżysera. Akcja filmu dzieje się  

w Warszawie w latach 

trzydziestych XX wieku. 

Opowiada o tym, jak słynny 

kasiarz Henryk Kwinto (w tej roli 

ojciec reżysera Jan Machulski) 

obmyśla zemstę na Kramerze 

(Leonard Pietraszak) właścicielu 

banku, przez którego został 

aresztowany. W pozostałych 

rolach w filmie występują Witold 

Pyrkosz jako Duńczyk, Ewa 

Szykulska jako Marta Rychlińska, Jacek Chmielnik jako Moks i 

Krzysztof Kiersznowski jako Nuta.  

Historia Henryka Kwinto inspirowana była losami Szpicbródki – 

kasiarza z okresu międzywojennego.  

Cztery lata później nakręcono Vabank II. 
Napisał Mikołaj Zalech z gr VIII 

 

 
 

Fantastyczne Zwierzęta: Tajemnice 

Dumbledore’a 

 

Uniwersum Harrego Pottera kilka lat temu poszerzyło się o 

serię pt. „Fantastyczne Zwierzęta”. 
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W ostatnim czasie mogliśmy 

oglądać w kinach trzecią i 

ostatnią część serii, czyli 

„Fantastyczne Zwierzęta: 

Tajemnice Dumbledore’a”. 

W Fantastycznych 

zwierzętach 3 zaczyna robić 

się poważniej. Gellert 

Grindelwald (Mads Mikkelsen) 

chce przejąć kontrolę nad 

magicznym światem. W 

obronie staje Albus 

Dumbledore (Jude Law), 

który zleca Newtowi Scamanderowi ważną misję. Bohater musi 

zebrać uzdolnionych czarodziejów, którzy będą w stanie 

walczyć z potężnym czarnoksiężnikiem, i zniweczyć jego plany. 

Produkcja miała premierę w Londynie 29 marca 2022 

roku, a do kin wszedł 7 kwietnia 2022 w Polsce, 8 kwietnia 

2022 roku w Wielkiej Brytanii i 15 kwietnia w Stanach 

Zjednoczonych. Film otrzymał mieszane recenzje krytyków, 

choć uznano go za lepszy od poprzednika. Chwalono głównie 

kreację Mikkelsena. 

Film zawiera wystarczająco dużo powalających efektów 

specjalnych i uroczych zwierzątek, by zapewnić Ci dobrą 

rozrywkę przez 2,5 godziny. 

Z Internetu wybrał Damian Morawski z gr VIII 
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Batman  

 

Batman (ang. The Batman) 

– amerykański 

fantastycznonaukowy film akcji 

na podstawie serii komiksów o 

super bohaterze o tym samym 

imieniu wydawnictwa DC Comics. 

Za reżyserię odpowiadał Matt 

Reeves, który napisał scenariusz 

wspólnie z Peterem Craigiem. 

Tytułową rolę zagrał Robert 

Pattinson, a oprócz niego w 

głównych rolach wystąpili: Zoë 

Kravitz, Paul Dano, Jeffrey 

Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis i Colin 

Farrell. 

Fabuła skupia się na postaci Batmana, który próbuje 

wytropić grasującego w Gotham seryjnego mordercę. Na swojej 

drodze spotyka jednak wielu przeciwników, którzy skutecznie 

utrudniają mu jego misję. Odkrywa także, że w jego rodzinie 

mogło dojść do zbrodni. 

Film bardzo mi się podobał, warto wybrać się do kina. 

 

Napisał Damian Morawski z gr VIII 
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KĄCIK FOTOGRAFICZNY 

 

Na koniec przedstawiamy Wam 

trzy zdjęcia autorstwa Pawła 

Maćkowskiego z gr XI.  

Paweł od lat interesuje się fotografią, 

swoje fantastyczne zdjęcia robi 

aparatem fotograficznym, nie 

telefonem.  
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