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Echa zimowe

ROK 2013

Motyli białych — kwiatów białych,
Padły na ziemię gęste roje:
W dziecinnych pląsach rozszalałych,
Złożyły senne płatki swoje.
Spuściło niebo swe muśliny,
I otuliło świat ich bielą...
Nadeszły białych snów godziny,
Pod śnieżną, ciepłą ich pościelą.
Z niebieskich wyżyn pozaświatów,
Dziewica zeszła niewidzialna:
W wieńcu srebrzystych białych kwiatów,
Spokoju wróżka tryumfalna.
I rzekła: Stańcie — płynnym zdrojom.
Spocznijcie! — rzekła kwiatom leśnym,
Uśnijcie! — rzekła pszczelnym rojom —
I polom niemym i bezkreśnym.
I szkłem osnuła wód kryształy,
Osnuła ziemię futrem puchów;
Śpi duch przyrody w bieli cały,
Lecz nie ma snu dla ludzkich duchów.
Antoni Lange

Witamy wszystkich czytelników i
sympatyków gazetki uczniowskiej
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im.
Zbigniewa Tylewicza w Nowym Roku
2013. Gdy już zupełnie ochłoniemy po
uroczystościach Bożego Narodzenia i
karnawałowych „baletach” zapraszamy do
lektury gazetki Wózek.
Redakcja gazetki W

Projekt okładki – Sylwester Warański

zek

STYCZEŃ MIESIĄCEM BABCI I DZIADKA
ZNALEZIONE W SIECI…
Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli.
XXX

Niech od Bałtyku
aż do stóp Tatr
Żyją nam Babcie, Dziadkowie 100
lat!
XXX

Aby babcia i dziadziunio
w zdrowiu długo żyli.
Aby uśmiech dla nas mieli
w każdej wolnej chwili.
XXX

Niechaj Dziadzio z Babunią tak
nam długo żyją,
póki komar i mucha morza nie
wypiją.
Oj, ty mucho, ty komarze, pijcie
wodę powoli,
aż się Babcia i Dziadzio nażyją do
woli!

Dzień Babci i Dzień Dziadka to
przemiłe święto. W Polsce obchodzone
jest odpowiednio 21 i 22 stycznia.
Pomysł obchodzenia tego dnia zrodził
się w 1964 roku w tygodniku – Kobieta
i śycie.
Warto kochać i szanować swoich Dziadków, którzy
nas rozpieszczają, często się nami opiekują, wspomagają
naszych Rodziców.
Wszystkim Babciom i Dziadkom Ŝyczymy zdrowia,
wielu radości i samych przyjaznych osób wokół.
Wszystkiego najlepszego!
W
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Znane przysłowia o styczniu i lutym…









Gdy styczeń burzliwy z śniegami lato burzliwe z deszczami.
Gdy trzech Króli mrozem trzyma będzie jeszcze długa zima.
Jak styczeń zachlapany to lipiec zapłakany.
Kiedy styczeń najostrzejszy tedy roczek najpłodniejszy .
Kiedy Paweł się nawróci, zima się na wspak obróci.
Po styczniu jasnym i białym będą w lato upały.
Kiedy w styczniu lato, w lecie zimno za to.












Luty – obój ciepłe buty.
Gdy na Gromnice roztaje, rzadkie będą urodzaje.
Maria pogodna, będzie jesień dorodna.
Kiedy w lutym rosa pada, nowe mrozy zapowiada.
Jak luty nastaje, śnieg jeszcze nie taje.
Luty stały, latem upały.
Na Św. Walentego bywa mróz już do niczego.
Gdy luty bez mrozów i nieburzliwy, rok bywa słotny i nieurodziwy.
Gdy ciepły luty, patrz jakie masz buty.
Gdy luty ciepły i o wodzie, wiosna późna i o chłodzie.

UCZ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH!
Winter is a hard time sometimes…. When it is sunny and a little frosty,
walks are a good idea. But when the weather is bad, our mood goes down…
What to do?
Here are the students’ suggestions:
Justyna 2Sb: I think baking cakes, watching TV, playing computer games and
visiting friends are good proposals for wintertime.
Anita 2Sb: I read books, relax, surf the Internet or write poems in winter.
Adrian 2Sb: According to me snowballs fight, sledging, ice-skating or playing board games
may be a good idea.
Interview by Joanna Kowalkiewicz

Pochodzenie słowa Walentynki
Walentynki (ang. Valentine's Day) – coroczne święto
zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od
św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele
katolickim obchodzone jest również tego dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających
wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie,
zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych,
czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14
lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi
upominkami.

Dlaczego w tym dniu patrona chorych na epilepsję i choroby umysłowe obrano także
patronem zakochanych? Może dlatego, że stan uczuciowy zakochanych niezależnie od
ilorazu inteligencji, płci i wieku chwilami przypomina umysłową chorobę? Być może ma
też symboliczny związek z okresem godowym ptaków łączących się w pary, który na
Wyspach Brytyjskich przypada na ten właśnie czas? Para gołębi przecież także stała się
symbolem zakochanych.
Aleksandra Tonder

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…
Jeśli lubisz historie o wampirach, to musisz przeczytać trylogię Dary
Anioła. Na kartach powieści spotkasz dziewczynę ze skłonnością do wpadania w
tarapaty, wampira, który zmaga się ze swoją naturą i półanioła – pogromcę
demonów. Na pierwszy rzut oka dzieli ich więc wszystko. A ci sprawiło, Ŝe stali
się nierozłączni? Miłość i walka. Kogo kochają i z kim walczą – odpowiedź
znajdziesz w ksiąŜce.
(Kasandra Clare: Miasto kości. Miasto popiołów. Miasto szkła).
Barbara Nowak
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