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Narkotyk - Śmierci Dotyk !
21 października 2013 roku w ramach projektu "Narkotyk - Śmierci Dotyk" gościem w Internacie Ośrodka był starszy sierżant Pan
Piotr Garstka, z posterunku policji przy ulicy Kochanowskiego. Przedstawił nam, od strony prawnej, problem spożywania alkoholu i
zażywania narkotyków. Dowiedzieliśmy się między innymi o tym, że prowadzenie pojazdu pod wpływem środków
psychoaktywnych, czyli narkotyków jest karane. Z kolei bycie pod wpływem substancji odurzających samo w sobie nie jest
uznawane w prawie za przestępstwo, więc nie grozi za nie żadna kara przewidziana kodeksem karnym. Policjant wspomniał również
o tym, że do ukończenia 18 roku życia sposobami ukarania osób niepełnoletnich są m.in.: umieszczenie w zakładzie poprawczym lub
nałożenie prac społecznych na osobę ukaraną. Z chwilą osiągnięcia pełnoletniości, człowiek w pełni odpowiada za swoje czyny, jest
karany jako osoba dorosła; w najgorszym wypadku – umieszczeniem w więzieniu.
Mieszkańcy Ośrodka zadawali pytania związane głównie z narkotykami. Zażywanie tych substancji jest problemem, który
uwidacznia się dziś szczególnie wśród młodzieży. Nasz gość rozmawiał ze słuchaczami otwarcie, odpowiadając szczegółowo na
zadawane pytania. Uzyskaliśmy informację o tym, gdzie należy kierować sprawy dotyczące uzależnień osób po 18 roku życia, jak i
tych młodszych, jakie instytucje mogą pomóc w leczeniu osób, które nie widzą świata poza narkotykami czy alkoholem. Omawiany
był też sposób uzyskania zaświadczenia o niekaralności, które jest coraz częściej wymagane przez pracodawców w chwili ubiegania
się o pracę.
Na zakończenie prelekcji nasz gość otrzymał podziękowania i upominek w postaci Sowy w mundurze policyjnym (Sowa powstała w
naszej Art.-pracowni).
Agnieszka Skrzydlewska
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„Postrzyżyny” - jak za dawnych lat.
Dnia 20 listopada 2013 roku, o godzinie 19:30 w Auli Ośrodka odbyły się
„Postrzyżyny” dla nowych mieszkańców internatu. Każdy z wychowanków,
wchodząc do Auli, miał zakładany na głowę wianek z zaplecionym warkoczem.
Wszyscy usiedli przy stole, gdzie były rozgrywane konkurencje. Na Aulę zostali
również zaproszeni pozostali wychowankowie internatu, którzy obserwowali
zmagania pierwszaków. Przedstawiciele Samorządu jako prowadzący w skrócie
opowiedzieli o tym, co będą musieli zrobić wychowankowie przechodzący
próbę wejścia do grona Naszej Społeczności Ośrodka. Pierwszą konkurencją
było wypicie mleka z talerza przez dziurawą słomkę. Wychowankowie nie mieli
większych problemów z wykonaniem tego zadania. Druga konkurencja, a
zarazem ostatnia polegała na odpowiadaniu na pytania dotyczące Naszego
Ośrodka. Jak się okazało pytania również nie sprawiły większych problemów.
Po tych konkurencjach przyszedł czas na ślubowanie pierwszaków. Każdy z
nich musiał wypowiedzieć słowa przysięgi, po czym ucinano im kawałek
warkocza i pasowano na wychowanka Ośrodka. Wychowankowie otrzymali
Glejt, upoważniający ich do bycia prawowitymi wychowankami Ośrodka.
Marlena Radwańska
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Wyprawa Szlakiem Piastowskim .....
W dniu 10 października 2013 roku o godzinie 9:00 wychowankowie
Ośrodka wraz z opiekunami wyruszyli na wycieczkę edukacyjną do Gniezna. W
czasie podróży powtarzali sobie przygotowane wcześniej informacje dotyczące
katedry gnieźnieńskiej czy pomnika Bolesława Chrobrego, świętego Wojciecha.
Ostrów Lednicki to kolejny etap odbytej przez Nas podróży. Największa z
pięciu wysp na jeziorze Lednica, położona w jego południowej części,
najbardziej prawdopodobne miejsce Chrztu Polski. Z daleka już witali nas woje
książęcy (dzieło lokalnego artysty metaloplastyka). Przeprawa promowa na
wyspę była dla niektórych nie lada atrakcją, a dla wszystkich wspaniałą okazją
do podziwiania przepięknych widoków w kolorach złotej polskiej jesieni.
Zgromadzeni przy makiecie przedstawiającej gród książęcy próbowaliśmy
wyobrazić sobie jak wyglądało życie na takiej wyspie w czasach średniowiecza.
Następnie grupa wycieczkowiczów udała się do Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy, gdzie obejrzeliśmy niezwykle cenne eksponaty wydobyte z dna
jeziora lednickiego oraz z wykopalisk prowadzonych w okolicy.
Ostatnim punktem naszej wyprawy były Pola Lednickie. Zanim jednak pan
Cyprian Konieczny przybliżył nam historię tego miejsca, okoliczności
powstania Bramy Tysiąclecia uzupełniliśmy kalorie kosztując muffinki
upieczone w internacie w ramach koła kulinarnego.
W fantastycznych humorach, późnym popołudniem wróciliśmy do Poznania. W
ten oto sposób zakończył się pierwszy etap programu Skąd jesteśmy, dokąd
idziemy – historie małe i duże.
Sylwia Lorens
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Spotkanie wigilijne
Grudzień - czas oczekiwania i przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Świąt, w
trakcie których nie może zabraknąć dobrych życzeń, płynących prosto z serca oraz wzajemnej
życzliwości i akceptacji. Dlatego, tak też było w naszej internackiej społeczności.
Przygotowania swe rozpoczęliśmy z dużym wyprzedzeniem. Tworzyliśmy ozdoby, piekliśmy
pierniki a w holu stanęła, naszym zdaniem, najpiękniejsza choinka na świecie. Nie ominęła
nas również gorączka świątecznych zakupów. Napracowaliśmy się naprawdę sporo, ale dzięki
temu udało nam się, w dniu 18 grudnia, zorganizować internacki spotkanie wigilijne. W
trakcie spotkania życzeń i dobrego słowa nie zabrakło dla nikogo. Pani Dyrektor Elżbieta
Olszak przypomniała nam o prawdziwym sensie Świąt i o tradycji pielęgnowanej od stuleci.
A wszystko to miało miejsce przy syto zastawionym stole wigilijnym. Ci, którzy mieli
niedosyt dzielenia się dobrym słowem, mogli to uczynić na wielkiej tablicy, na której
zapisywali życzenia, dobre myśli, marzenia i przemyślenia. Skoro spotkanie wigilijne, stół i
choinka, to nie mogło też zabraknąć prezentów. Tak więc każdy mieszkaniec internatu,
otrzymał drobny upominek zapakowany w własnoręcznie wykonane przez wychowawców i
wychowanków pudełka z origamii.
Czas świąteczny co prawda już za nami, jednak dla nas, było to ważne wydarzenie. Dlatego
dziękujemy wszystkim, którzy tak bardzo zaangażowali się w trakcie naszych wspólnych
starań: wychowawcom, wychowankom oraz Radzie Rodziców, bez wsparcia której byłoby
nam trudno zorganizować nasze spotkanie przy zastawionym stole i upominkami pod
choinką.
A życzenia i marzenia niech się spełniają cały rok!
Ewa Michalewicz
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NAWET ŚWIĘTY LUBI PREZENTY
Nawet Święty lubi prezenty to tytuł kolejnego projektu realizowanego w tym
roku szkolnym w naszym Ośrodku.
Inauguracja projektu miała miejsce w połowie listopada, podczas
warsztatów dla rodziców. Wówczas to rodzice wraz z wychowawcami i
praktykantkami przygotowywali podarki bożonarodzeniowe dla Przyjaciół
Ośrodka. Natomiast uczniowie tworzyli upominki dla swoich najbliższych. W
tym roku postanowiliśmy wykonać ikony.
Tworzenie ikon poprzedzone zostało prelekcją na temat ikonopisania, roli
Świętych patronów, znaczenia imion. Autorem prelekcji był znany już naszym
uczniom pan Mateusz Hurysz - doktorant Wydziału Historii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, który w bardzo interesujący sposób opowiedział o historii
pisania ikon, o znaczeniu kolorów i symboli umieszczanych w tych dziełach
sztuki sakralnej. W drugiej części spotkania każdy mógł własnoręcznie wykonać
ikonę.
Podczas tego jednego spotkania powstało kilkadziesiąt ikon, natomiast w
trakcie trwania całego projektu - ponad sto.
Wychowankowie z ogromnym
zaangażowaniem malowali i zdobili swoje dzieła, by móc je ofiarować
rodzicom, rodzeństwu, bliskim. Powstawały również ikony na specjalne
zamówienie. Zanim jednak dzieła znalazły się pod choinkowym drzewkiem,
zostały zaprezentowane na wystawie przygotowanej w auli Ośrodka.
Ikony wykonane przez wychowanków wzbudzały spore zainteresowanie
zarówno wśród pracowników, jak i gości odwiedzających placówkę, z których
wielu zapragnęło mieć taką niepowtarzalną pamiątkę w swoim domu . Dzięki
hojności ofiarodawców może uda nam się doposażyć którąś z pracowni
w internacie :)
Sylwia Lorens
więcej zdjęć na:
www.sosw.poznan.pl

Sprawdź się sam ...

Uwaga !!!
Jeśli chcesz mieć swój wkład w tworzeniu gazetki.
Zapraszamy na spotkania w każdy wtorek od godziny
16 -17 w pokoju 23 ( Internat)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opiekun gazetki: Agnieszka Skrzydlewska
Redagują: Zuzanna Pilarska, Marlena Radwańska, Angelika Staniewska, Filip Darmowski
Siedziba gazetki: Internat pokój 23
Druk i adres redakcji: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa
Tylewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań, e-mail do sekretariatu szkoły sekretariat@sosw.poznan.pl

