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Na dzień dobry
Czasem wiatr zdmuchnie
smutek przelotny,
Ciepłym tchnieniem znów dłonie ogrzeje,
I przegoni wszystkie kłopoty,
Więc dziękuję wiatrowi, Ŝe wieje.
Czasem deszcz o szyby zadzwoni
Mokra trawa kroplami lśni
Łzami łatwiej tęsknotę zasłonić,
Więc dziękuję deszczowi za łzy.
Czasem słońce w gonitwie do lata
Znowu ogród barwami roznieci
Pozapala iskry na kwiatach,
Więc dziękuję słońcu, Ŝe świeci.
No, a czasem się do mnie uśmiechniesz
Znikną smutki szaro – niebieskie
Stoisz w progu i słońce masz w oczach,
Więc dziękuję Ci za to, Ŝe jesteś...
Czesław Miłosz

Luty to miesiąc
miesi c zakochanych. Oby w
Waszym Ŝyciu
yciu nigdy nie zabrakło
miłości,
miło ci, a kaŜd
ka dy dzień
dzie obfitował w tyle
uczucia, ile dajemy go w dzień
dzie
zakochanych.
zakochanych.
Wózek
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Projekt okładki – Sylwester Warański

Australia quiz part three…
Uwaga! Konkurs o Australii! Nie przegap! Weź udział! Wygraj nagrodę! W
tym numerze “Wózka” możecie przeczytać trzecią część informacji o
Australii, które przydadzą się Wam w konkursie. Następnych szukajcie w
kolejnych wydaniach naszej szkolnej gazetki. Aby mieć szansę na wygraną
należy uważnie przeczytać wszystkie tegoroczne numery „Wózka”. Arkusze
konkursowe będą dostępne w czerwcu. Miłej lektury!
Joanna Kowalkiewicz

There are not many schools in the outback. Children who live on stations
and can not get to school use a two way radio to hear their teachers' lessons.

The most famous animals in Australia are marsupials. A marsupial is a
mammal that has a pouch to carry its young. Some kangaroos can jump 30
feet. The koala sometimes stays in the same tree for days and is endangered.
Kangaroo

Koala

Wallaby

There are many other interesting animals in Australia. When the
kookaburra calls, it sounds like a laugh.
Duck-billed Platypus

Emu

Kookaburra

The Great Barrier Reef is also in Australia. It is made
up of coral and algae. Coral are tiny invertebrate
animals. The Great Barrier Reef is about 1250 miles
long. There is a channel of water that separates the reef
from the Queensland coast. It is the largest deposit of
coral in the world. It is also the world's largest living
structure.

Harmonogram waŜniejszych wydarzeń – styczeń/luty 2016







Dzień Japoński
Zakończenie zbiórki pieniędzy na odbudowę szkoły w Nepalu
Połowinki klas II liceum
Konkurs – Bezpieczeństwo wokół mnie
Studniówka
Dzień Języka Ojczystego

WaŜne wydarzenia w naszym Ośrodku
Wszystkich zainteresowanych wspomnianymi wydarzeniami odsyłamy
na stronę internetową naszego Ośrodka – sosw.poznan.pl, na której są
dostępne lub wkrótce pojawią się sprawozdania z poszczególnych
wydarzeń
W

zek

Dzień Języka Ojczystego
„A niechaj narodowie wŜdy postronni znają, iŜ Polacy
nie gęsi, iŜ swój język mają” głosił w renesansie ojciec literatury
polskiej – Mikołaj Rej. A o tym, Ŝe nie posługujemy się językiem
„gęsim”, przekonaliśmy się 19 lutego 2016 r., kiedy to
obchodziliśmy w naszym Ośrodku Dzień Języka Ojczystego.
Zanim jednak opowiemy o tej pięknej uroczystości, warto
przypomnieć, Ŝe to niezwykłe święto zostało ustanowione przez
UNESCO 17 listopada 1999 roku i upamiętnia wydarzenia z
Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu
w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu
statusu języka urzędowego…
Wróćmy jednak do obchodów Dnia Języka Ojczystego w naszej placówce. Rozpoczęliśmy je
od ogólnoszkolnego dyktanda, w którym wzięła udział cała społeczność Ośrodka. To właśnie
wówczas przypomnieliśmy sobie, jak piękny i jednocześnie niełatwy jest nasz rodzimy język polski.
Na potwierdzenie zacytujmy zatem fragment tekstu, z którym musieliśmy się zmierzyć:
„…Chyłkiem przetworzyły się w coś na kształt telewizyjnego programu publicystycznego. Nierzadko
było słychać jak ten czy ów dowodził, Ŝe Warszawa to centrum kultury, a warszawianie to hojni
mecenasi artystów. Dało się słyszeć wówczas nawet głośne okrzyki niezadowolenia i protestu.
Panował wtedy nie najmniejszy chaos. Sytuację uratował nie kto inny, jak kierowca. Poczuwał się on
bowiem do obowiązku uspokojenia pasaŜerów. Zatrzymał zatem wóz, wziął dwie butle z zimną wodą
i przechodząc wzdłuŜ siedzących, polewał ich z obu stron „uspokajającym
płynem”. W ten przedziwny sposób zwrócił uwagę na konieczność
przestrzegania autobusowego regulaminu. Wkrótce pojazd ruszył w dalszą
drogę. I znów dyskusja rozgorzała z nową siłą”.
Po wtorkowym dyktandzie (w dniu 16 lutego) poprzedzającym
galę obchodów piątkowych, (19 lutego) znaliśmy juŜ wyniki konkursu o
tytuł Mistrza Ortografii Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i
MłodzieŜy Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu. Nim jednak
ogłosiliśmy zwycięzców, mieliśmy okazję i wielką przyjemność podziwiać występy znakomitych
aktorów teatralnych oraz przedstawicieli… policji… Tak, właśnie policji.
Gdy wszyscy zebrali się juŜ w odświętnie udekorowanej auli, którą przygotował na ten dzień
wraz z uczniami Pan Krystian Reszel, delektowaliśmy się pięknem języka polskiego podczas
oglądania mini spektaklu pt. „Terroryści”, w wykonaniu aktorów teatralnych Piotra Kaźmierczaka i
Michała Kalety. Artyści w swoim znakomitym przedstawieniu zaprezentowali kunszt słowa i gestu,
toteŜ społeczność Ośrodka nagrodziła aktorów rzęsistymi brawami. Następnie Pani Kinga Fechner –
zawodowa policjantka – w wystąpieniu pt. „Język polski na komisariacie, czyli oblicze policji, którego
nie znacie” przybliŜyła Ŝargon, wykorzystywany w codziennej pracy przez funkcjonariuszy prawa.
Znakomitym podsumowaniem części artystycznej było pojawienie się w auli aspiranta Pyrka. W tej
roli wystąpił Pan Szymon Witczak, równieŜ zawodowy policjant. Sympatyczna maskotka Pyrka
natychmiast zdobyła sympatię uczniów, dlatego jeszcze długo po uroczystości Dnia Języka
Ojczystego trwały rozmowy młodzieŜy ze stróŜami prawa.
Po występach zaproszonych gości przyszedł wreszcie czas na ogłoszenie wyników konkursu
na Mistrza Ortografii Ośrodka. Ten moment dostarczył wszystkim wielu
emocji. Wśród uczniów tytuł Mistrza przypadł Witoldowi
Kundegórskiemu z klasy 1s, zaś w gronie pracowników triumfowała Pani
Daria Pawlaczyk – nauczycielka geografii. Organizatorzy imprezy –
Hanna Kaczmarek, Sylwester Warański i Łukasz Wencel w asyście Pani
Dyrektor ElŜbiety Olszak wręczyli nagrody i pogratulowali zwycięzcom
i wszystkim uczestnikom konkursu wysokiego poziomu wiedzy i
umiejętności ortograficznej.
I tak Dzień Języka Ojczystego kolejny juŜ raz uświadomił nam, Ŝe polska mowa to wielki dar.
Dlatego z dumą i satysfakcją powtarzamy dziś słowa ojca literatury polskiej - A niechaj narodowie
wŜdy postronni znają, iŜ Polacy nie gęsi, iŜ swój język mają.
Sylwester Warański

Studniówka - potoczna nazwa balu przedmaturalnego, który
odbywa się w przybliŜeniu sto dni przed rozpoczynającymi się w
maju maturami.
Studniówki zwykle odbywają się w styczniu lub w lutym. W
balu udział biorą uczniowie klas maturalnych z osobami
towarzyszącymi oraz z zaproszonymi przez nich nauczycielami,
którzy uczyli ich przez okres szkoły średniej. Zazwyczaj
obowiązują stroje wieczorowe.
Pierwszym tańcem jest polonez, który tańczą maturzyści z
zaproszonymi
osobami
towarzyszącymi
oraz
niekiedy
nauczycielami.
Zródło - Wikipedia

STUDNIÓWKA W NASZYM OŚRODKU
Poloneza czas zacząć…

Tradycji stało się zadość, gdy dnia 06.02.2016 r. o godzinie
18.00 w auli Ośrodka zabrzmiał „Polonez”. Przedstawicielki
klas trzecich – Klaudia Czabajska i Jolanta Maciejewska –
powitały wszystkich zgromadzonych gości.
Następnie głos zabrała pani dyrektor ElŜbieta Olszak, która
skierowała do maturzystów kilka ciepłych słów i dobrych rad na
drogę dorosłego Ŝycia.
Po toaście wzniesionym przez wychowawczynie klas trzecich – p.
Lidię Czabańską i p. Joannę Kowalkiewicz – rozpoczęła się
zabawa na całego.
O to, by maturzyści wraz z gośćmi bawili się znakomicie,
zadbał Patryk Szostak (DJ Gufu). Mnóstwo zabawy przysporzył
teŜ konkurs karaoke oraz „gorące krzesła”, a wzruszeń pokaz
zdjęć z trzech lat pobytu naszych uczniów w Ośrodku.
W przerwach między tańcami goście mogli posilić się smacznymi
potrawami podawanymi przez bardzo pomocnych rodziców naszych
maturzystów.
Studniówka zakończyła się o godzinie 1.00. Pozostały po niej
wspomnienia wspaniałej zabawy oraz dokumentacja fotograficzna,
która zapewne pozostawi ślad niezapomnianych wraŜeń.
Lidia Czabańska
Joanna Kowalkiewicz

HUMOR Z ZESZYTÓW UCZNIOWSKICH

o
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o
o

Wokulski spotkał Izabelę na spacerze w łazience.
Krasicki zawsze wesoły i uśmiechnięty zmarł w roku 1801.
Obok grobów smutnych i zaniedbanych stały groby tętniące Ŝyciem.
Straszne były te krzyŜackie mordy.

Znalezione w sieci – Remigiusz Ogrodowski

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…
KtóŜ z nas nie chciałby otrzymać spadku po bogatym i bezdzietnym wujku?
Pewien siedemdziesięcioletni lord postanowił odszukać potomka swego
wydziedziczonego przed laty brata. Spodziewa się, Ŝe juŜ wkrótce do jego drzwi
zapuka młody, kulturalny młodzieniec, któremu będzie mógł przekazać tytuł i
majątek. Los szykuje mu jednak niespodziankę… Jaką? Odpowiedzi na to pytanie
szukaj w powieści Elizabeth Adler – Spadek.
Barbara Nowak
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