W zek
Miesięcznik Wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu,
nr 84-85 (94-95) marzec-kwiecień 2016

Ptak
Na gałązce usiadł ptak:
Zaszczebiotał, zatrzepotał,
Ostry dzióbek w piórka otarł,
Rozkołysał cały krzak.
Potem z świrem frunął w lot!
A gałązka rozhuśtana
Jeszcze drży, uradowana,
Że ją tak rozpląsał trzpiot.
Julian Tuwim
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Ważne wydarzenia – III i IV 2016
Pożegnanie absolwentów klas trzecich
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Z bibliotecznej półki

Projekt okładki – Sylwester Warański

Australia quiz part four…
Uwaga! Konkurs o Australii! Nie przegap! Weź udział! Wygraj nagrodę! W
tym numerze “Wózka” możecie przeczytać czwartą i ostatnią już część
informacji o Australii, które przydadzą się Wam w konkursie. Aby mieć
szansę na wygraną należy uważnie przeczytać wszystkie tegoroczne numery
„Wózka”. Już niedługo rozstrzygnięcie zabawy. Arkusze konkursowe będą
dostępne w czerwcu. Miłej lektury!
Joanna Kowalkiewicz

Captain James Cook claimed Australia for England in 1770. It was first used
as a prison colony by the English. The first free settlers landed in Sydney in
1793. Today Sydney is Australia's largest city. The Sydney Opera House is
one of the most unique buildings in the world.

Australia's national sport is Cricket. Cricket is a little bit like our baseball
but it is played with eleven players and wickets. Australia won the Cricket
World Cup in 1999 and 2003. Another favorite sport in Australia is
Australian Rules Football. It is a little bit like soccer and rugby. Rugby and
soccer are also extremely popular. Australia is also famous for the
boomerang. The aborigines used the boomerang as a weapon. Today,
children use it as a toy.

What was that again?
Australians speak English just like you and me, but there are some
words that Australians use that are very different.

American Say

Australians Say

countryside

bush

good day or hello

g'day

sweater

jumper

candy

lollies

large ranch or
farm

station

ketchup

tomato sauce

diaper

nappy

cotton candy

fairy floss

cookie

biscuit

This is the end of our information about Australia. Read all Wózek issues and take part in a quiz on 3rd
June 2016 at 11 a.m. in room 25. See you there.
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II debata szkolna - Wielokulturowość w dziejach Polski
Obchody 1050. rocznicy chrztu Polski w SOSW im. Z. Tylewicza
Światowy Dzień Książki
Turniej Bocci
Warsztaty językowe
Pożegnanie absolwentów klas trzecich liceum

Ważne 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

WIELOKULTUROWOŚĆ W DZIEJACH POLSKI
14 kwietnia 2016 r. odbyła się druga debata szkolna
poświęcona tym razem kwestiom tolerancji i
otwartości na drugiego człowieka w zglobalizowanym
świecie. Punktem wyjścia było spojrzenie w przeszłość
na przykładzie historii Polski. Debata składała się z
czterech części:
1) Przedstawienie celu debaty;
2) Wielokulturowość miasta Poznania w XVI wieku;
3) Wielokulturowość w literaturze polskiej;
4) Debata z udziałem uczniów.
W ogólnym ujęciu debata miała, zatem dwie fazy: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej
odsłonie nauczyciel historii występując w roli przedstawiciela Towarzystwa Miłośników
Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego zaprezentował bogatą wielokulturowość miasta
Poznania w XVI wieku, w którym przebywało i żyło w zgodzie wiele narodowości, tj.
niemiecka, żydowska. czeska, włoska i inne. W drugiej części została wyemitowana
prezentacja multimedialna pt. „Wielokulturowość w literaturze polskiej” przygotowana przez
polonistę, Sylwestra Warańskiego. Ta część pokazała bogate wpływy obce (nie tylko
europejskie) obecne w literaturze polskiej.
Po wspomnianych wydarzeniach nastąpiła debata, którą prowadził Mateusz Hurysz, zaś jako
przedstawiciele poszczególnych klas uczestniczyli w niej: Pola Przyłuska z 1 s, Sebastian
Schulz z 2 Lb. Anna Wdzięczna z 1 La, Kamil Miłowski z 1 La oraz Krzysztof Kardzis również z 1
La. Każdy uczestnik odpowiadał na następujące pytania:
1. Czy Polska jest gotowa na wielokulturowość, jaką doświadczyła w przeszłości?
2. Jakie zmiany czekają Polskę w XXI wieku w tym względzie?
3. Jaką postawą należy się wykazać wobec czekających nas zmian? – głos młodego
pokolenia…
Należy przyznać. że odpowiedzi były rzeczowe i stały na wysokim poziomie.
Ostatnim etapem były pytania od publiczności do uczestników debaty, co spowodowało, że
rozwinęła się interesująca dyskusja w oparciu o argumenty, a nie emocje. Debata umocniła
nas w przekonaniu, że uczniowie chcą uczestniczy ć w życiu
społecznym i publicznym, interesują się sprawami mającymi
wpływ na losy Polski, Europy i świata. Tego typu spotkania
są doskonałymi okazjami do konfrontacji swoich przemyśleń
z poglądami innych ludzi.
Debaty będą kontynuowane, a w tym roku szkolnym
odbędzie się jeszcze jedna ostatnia debata z udziałem
uczniów.
Mateusz Hurysz
Sylwester Warański

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW KLAS TRZECICH LICEUM
Nadszedł czas pożegnania
kolejnych absolwentów naszego
Ośrodka… Tymi słowami w dniu 29
kwietnia 2016 roku rozpoczęła się
uroczystość zakończenia nauki dla
uczniów klas trzecich liceum. Był to
czas zadumy i refleksji, czas
wspomnień
i
podsumowań,
wreszcie moment pożegnania i
podziękowań… Przenieśmy się na
chwilę myślami do tych pięknych
chwil.
Tradycyjnie już akademię
pożegnania przygotowali uczniowie
i wychowawcy klas drugich liceum.
W roli prowadzących znakomicie
spisały się Ewa Majer i Dominika Raś, a dzielnie wtórowali im na scenie Julia Knopińska,
Angelika Marciniak, Remigiusz Gruba, Krzysztof Ptasiński i Sebastian Schulz, którzy wcielili
się w aktorów spektaklu pt. –Jaki dzisiaj jesteś Mickiewiczu? Nasi szkolni artyści utwierdzili
nas w przekonaniu, że obcowanie z literaturą i sztuką skłania do głębokich refleksji na temat
ważnych problemów dotyczących współczesności, między innymi związanych z budowaniem
prawidłowych relacji międzyludzkich. Również o tym „opowiedzieli” nam tancerze Grupy
Tanecznej Związani, którzy w przepięknym tańcu pokazali, jak ważne jest obecność innych
ludzi w naszym życiu. Nie zabrakło też solowego występu muzycznego, który obecnym
licealistom kończącym naukę w Ośrodku, dedykowała Pola Przyłuska. Specjalnie dla nich
zaśpiewała przebój zespołu Metallica pt. Nothing Else Matters.
Wszystkie występy wzbudziły głośny aplauz uczestników uroczystości. Absolwenci
nie kryli łez wzruszenia, zwłaszcza wtedy, gdy mieli sposobność obejrzenia prezentacji,
której byli głównymi bohaterami. Jeszcze raz zobaczyli siebie podczas wielu ważnych chwil
spędzonych w Ośrodku: w trakcie wspólnych wycieczek, konferencji naukowych, studniówki i
wielu innych wydarzeń. Znakomitym dopełnieniem tej części akademii były słowa Pani
Dyrektor Elżbiety Olszak, skierowane do absolwentów. Dotyczyły one dokonywania
właściwych wyborów życiowych, które decydują później o przyszłości człowieka. W tę myśl
wpisała się również swoim wystąpieniem Pani Hanna Baryłkowska – Przewodnicząca Rady
Rodziców Ośrodka, która życzyła młodzieży realizacji wszystkich marzeń i planów
życiowych.
Miłym akcentem uroczystości były podziękowania dla wieloletniego opiekuna
Samorządu Szkolnego – Pani Hanny Gawrońskiej, która zakończyła sprawowanie tej funkcji.
Młodzież wyraziła uznanie dla wielu cennych inicjatyw charytatywnych, które były
podejmowane przez Samorząd pod opieką właśnie Pani Gawrońskiej.
Wreszcie nadszedł najbardziej oczekiwany przez absolwentów moment – wręczenie
świadectw ukończenia liceum. Pani Dyrektor Elżbieta Olszak w asyście wychowawców klas
III – Pań: Lidii Czabańskiej i Joanny Kowalkiewicz gratulowała licealistom ukończenia szkoły
i wręczyła im świadectwa, nagrody i wyróżnienia.
Tak oto pożegnaliśmy kolejnych wychowanków naszego Ośrodka, którzy wraz z
rodzicami, przedstawicielami grona pedagogicznego i społeczności uczniowskiej świętowali
zakończenie ważnego etapu w życiu – uzyskanie statusu absolwenta liceum
ogólnokształcącego.
Sylwester Warański

Kto czyta książki, żyje podwójnie,
czyli ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
Raz w roku KSIĄŻKA obchodzi swoje
święto. Dzień ten przypada 23 kwietnia, bo
jest to data urodzin l ub śmierci ludzi
zasłużonych dla literatury i kultury światowej
(m.in. Szekspira, Cervantesa, Nabokova). W
tym
roku
kalendarz
spowodował,
że uczciliśmy KSIĄŻKĘ w poniedziałek, 25
kwietnia.
Spotkanie w auli Ośrodka, według scenariusza opracowanego przez Panią Barbar
Nowak, poprowadzili uczniowie z klasy 1 LA – Krzysztof Kardzis i Kamil Miłowski.
Zapoznali zgromadzonych z genezą Święta, przypomnieli, że w tym roku to Wrocław
jest Światową Stolicą Książki i zaprosili do wysłuchania prelekcji o historii książki i
dziejach Biblioteki Raczyńskich. Wykład wygłosiła Pani Anna Hajdasz – gość
specjalny uroczystości, na co dzień pracująca w jednej z filii Biblioteki Raczyńskich.
Następnie Pan Sylwester Warański poszukiwał wśród przedszkolaków i uczniów z
zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej odpowiedzi na pytanie: czy warto czytać
książki? O tym, co najmłodsi mieli na ten temat do powiedzenia dowiedzieliśmy się
z krótkiego filmu – reportażu.
Wreszcie przyszedł czas na konkursy. Najpierw nagrody dla Czytelnika Roku
odebrały: uczennica – Zuzanna Młodzińska (kl. 3 LB) i pracownik Ośrodka – Pani
Grażyna Kosman.
Później odbył się Konkurs Pięknego Czytania, w którym wzięli udział uczniowie z
różnych klas LO i ZSZ. Umiejętności młodzieży oceniało jury w składzie: Dyrektor
Ośrodka, Pani Elżbieta Olszak, Wicedyrektor Pani Teresa Kopeć oraz dzisiejszy
gość – Pani Anna Hajdasz. Fragmenty Potopu Henryka Sienkiewicza przyniosły
zwycięstwo Julii Knopińskiej (kl. 2 LB), II i III miejsce zajęli kolejno: Filip
Wystraszewski (kl. 1 LB) i Jolanta Maciejewska (kl. 3 LB).
Tego dnia ogłoszono również wyniki konkursu plastycznego Proza pędzlem
malowana. Tym razem jury postanowiło oprócz miejsc na podium, przyznać 4
wyróżnienia. Oceniano pomysł i wkład pracy. I miejsce przypadło Ewie Majer (kl. 2
LA), II – Angelice Marciniak (kl. 2 LB), a III – Dominice Raś (kl. 2 LB). Wyróżnienia
otrzymali: Hubert Borówczak (kl. 2 ai), Tomasz Kominowski (kl. 2 LC), Aleksander
Krawczyk (kl. 1 LB) oraz Krzysztof Pielka (kl. 2 ai).
Barbara Nowak

HUMOR Z ZESZYTÓW UCZNIOWSKICH

o
o
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o
o

Duży wpływ na rozwój kultury miał Cyryl i jego metody.
Węgiel może być kamienny i brutalny.
Najmniejszą częścią chemii jest pierwiosnek.
Barak, burak, czy jak mu tam, to kierunek w sztuce.
Linie papilarne pozwalają zdezynfekować przestępcę.
Znalezione w sieci – Remigiusz Ogrodowski

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…
Lubisz tajemnicze historie z wampirami, czarownicami i innymi nadnaturalnymi
postaciami? Sprawia ci przyjemność pokonywanie wraz z bohaterami książek przeszkód?
Jeśli tak, to musisz sięgnąć po Mechanicznego anioła – pierwszą część trylogii o
przygodach szesnastoletniej Tessy Gray, która by odnaleźć brata pokonuje ocean i musi
się zmierzyć z siłami ciemności. W trakcie podróży przekonuje się, że magia jest
niebezpieczna, ale miłość jeszcze bardziej… (Kasandra Clark: Mechaniczny anioł. Diabelskie maszyny).

Barbara Nowak
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