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ACH, CÓŻ TO BYŁ ZA ROK…
Radość pisania

Witamy Was gorąco
czytelnicy naszej szkolnej
gazetki!
Ten numer to juŜ wakacyjne
PoŜegnanie z Wami oraz
Ośrodkiem, w którym
spędziliśmy niezapomniane
chwile. Zanim odjedziemy na
wakacje, przypomnijmy sobie
niektóre wydarzenia z
mijającego juŜ roku
szkolnego 2010/2011
Na stronach naszej gazetki
publikujemy teŜ wybrane
prace naszych koleŜanek i
kolegów ze Szkoły
Przysposabiającej do Pracy.
Sami oceńcie efekty…

Dokąd biegnie ta napisana sarna przez napisany las?
Czy z napisanej wody pić,
która jej pyszczek odbije jak kalka?
Dlaczego łeb podnosi, czy coś słyszy?
Na poŜyczonych z prawdy czterech nóŜkach wsparta
spod moich palców uchem strzyŜe.
Cisza - ten wyraz teŜ szeleści po papierze
i rozgarnia
spowodowane słowem las gałęzie.
Nad białą kartką czają się do skoku
litery, które mogą ułoŜyć się źle,
zdania osaczające,
przed którymi nie będzie ratunku.
Jest w kropli atramentu spory zapas
myśliwych z przymruŜonym okiem,
gotowych zbiec po stromym piórze w dół,
otoczyć sarnę, złoŜyć się do strzału.
Zapominają, Ŝe tu nie jest Ŝycie.
Inne, czarno na białym, panują tu prawa.
Okamgnienie trwać będzie tak długo, jak zechcę,
pozwoli się podzielić na małe wieczności
pełne wstrzymanych w locie kul.
(…)
Radość pisania.
MoŜność utrwalania.
Zemsta ręki śmiertelnej.

Projekt okładki – Sylwester Warański

ODSŁONIĘCIE GŁAZU
Dnia 3. czerwca 2011 roku delegacja naszego
Ośrodka, w której skład, oprócz pocztu sztandarowego
weszli uczniowie klasy I LO pod opieką pań: Barbary Nowak i
Lidii Czabańskiej, miała zaszczyt uczestniczyć w
uroczystym odsłonięciu głazu pamiątkowego, poświęconego
Wawrzyńcowi Engeströmowi – patronowi jednej z
poznańskich ulic dzielnicy Ogrody. Uczczono w ten sposób
setną rocznicę śmierci tego wielkiego poznaniaka, patrioty i
społecznika Ŝyjącego w czasach, gdy Polski nie było na
mapach Europy.
Odsłonięcie głazu odbyło się w asyście licznie przybyłych gości, delegacji
poznańskich szkół i przedszkoli dzielnicy Ogrody, a takŜe prawnuczki
Engeströma, pani Dagmary Pickles, na co dzień mieszkającej w Szwecji.
Po występach tanecznych dzieci z przedszkola Mały Olimpijczyk, barwny
korowód, złoŜony z wszystkich gości, przeszedł ulicami Przybyszewskiego i
Szamarzewskiego, by w Auli naszego Ośrodka podziwiać program artystyczny
przygotowany przez Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Cepelia – Poznań.
Barbara Nowak

NA CYTADELĘ
CYTADEL – MARSZ!
W dniu 10 czerwca Uczniowie i Nauczyciele Szkoły
Przysposabiającej do Pracy wyruszyli zwiedzać Cytadelę. Wszyscy
uczestnicy wycieczki mogli podziwiać Dzwon Wolności, plenerową
rzeźbę Magdaleny Abakanowicz – Nierozpoznani oraz Muzeum
Broni i cmentarze poznańskie na Cytadeli. Wyprawa stanie się
częścią większego projektu edukacyjnego, o którym napiszemy po
wakacjach.
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WYKŁADY OTWARTE NA UAM
Dnia 8 czerwca 2011 roku nasza klasa – 2 L wraz z panią wicedyrektor Ewą Michalak
wzięła udział w 7 wykładzie otwartym na wydziale fizyki UAM w Poznaniu. Wykład ten
kończy już 10 edycję spotkań młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z wykładowcami
wyższych uczelni. Treść wykładu prezentowanego przez pana prof. dr. hab. Ryszarda
Naskręckiego nawiązywała do powstania nowego, unikatowego w skali kraju, Centrum
Nano-Bio-Medycznego. Tematem wykładu była integracja fizyki , biologii i medycyny, która
jak się okazuje, stała się koniecznością przy opracowywaniu coraz doskonalszych urządzeń
w diagnostyce medycznej.
Wielu z Was na pewno spotkało się z takimi badaniami jak np. : EEG, USG, EKG,
fizykoterapia czy radioterapia. Dowiedzieliśmy się, że metody te powszechnie stosowane
obecnie w medycynie nie byłyby możliwe bez rozwoju i współpracy takich dziedzin jak np.
fizyka, chemia czy biologia.
Aż trudno uwierzyć, że podział na odrębne dyscypliny naukowe to „wynalazek”
przełomu XVIII i XIX wieku. To wtedy zaczęła tworzyć się w nauce wąska specjalizacja, bo
„skupienie się na węższym problemie pozwala na osiągnięcie głębszego wglądu w
zagadnienie”
Największą wadą takiego podejścia jest pojawienie się w nauce różnych metod i
terminologii, co powoduje oddalanie się od siebie różnych dziedzin naukowych. Zwrócił na
to uwagę fizyk Richard Feymann – laureat nagrody Nobla w 1952 roku, który także
dostrzegł potrzebę interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów naukowych.
Wyraził to w jakże nietypowy wydawałoby się dla fizyka sposób – wierszem :
A jakiż dziwny zespół związków chemicznych znajdujemy w winie ! Jak one powstały? Mamy
fermentację , enzymy , substraty i produkty.
W winie znajdujemy potwierdzenie słynnego uogólnienia : wszelkie życie związane jest z fermentacją.
Nie można badać chemii wina , nie odkrywając przy tym , podobnie jak Pasteur, przyczyn wielu
chorób.
A jak żywy wpływ wywiera wino na świadomość obserwatora ! Nasz mały umysł dla wygody dzieli tę
szklankę wina, ten mały wszechświat, na działy: fizykę, biologię, geologię, astronomię, psychologię
itd.
Pamiętajmy jednak, że przyroda nic o tym nie wie! A więc połączmy wszystko z powrotem, nie
zapominając, czemu to ma służyć …
W powstającym na terenie kampusu uniwersyteckiego budynku, zatrudnieni tam
naukowcy będą mieli do swojej dyspozycji unikalne, warte wiele milionów złotych,
urządzenia, takie jak np. :
* posturograf (badanie motoryki ciała za pomocą wzroku)
* TMS (przyrząd do badania mózgu)
* mikroskop AFM (służy do „ oglądania „ struktur na poziomie atomów)
Wszystkie te urządzenia zaprezentowano nam na tym wykładzie.
Już dzisiaj usłyszeliśmy zaproszenie skierowane do najbardziej wiernych słuchaczy tych
wykładów, by mogli na własne oczy zobaczyć pierwszy i jedyny w Polsce budynek o tak
zaawansowanej technologii.
A zatem niech szklanka wina da nam jeszcze jedną, ostateczną radość: wypijmy wino i zapomnijmy
o wszystkim!
Artykuł napisały wraz z pomocą pani wicedyrektor Ewą Michalak uczennice klasy 2L :
Adrianna Boińska
Magdalena Hajduk
Weronika Piątek
Joanna Marciniak

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…
Dlaczego w brutalny sposób zamordowano starego, barcelońskiego
antykwariusza? Jaką tajemnicę ukrywa dziennik piętnastowiecznego mistrza
murarskiego? Czym jest Kamień BoŜy? Policyjne śledztwo niczego nie wyjaśniło.
W tej sytuacji Enrique Alonso - znany pisarz, a zarazem przybrany syn
zamordowanego znawcy sztuki postanawia na własną rękę znaleźć mordercę
ojczyma. Jest zdeterminowany, bo w ostatnim liście do niego ojczym przewidział
swój los. Czy uda mu się rozwiązać zagadkę? Rozwiązanie na kartach powieści ☺
(Julián Sánchez: Antykwariusz).
Susie Salmon to czternastolatka, która opowiada czytelnikowi o swoim
Ŝyciu. Pewnie nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, Ŝe Susie jest… w
niebie. Spoglądając w dół snuje swoją opowieść, która okazuje się koszmarem, bo
dziewczyna została zamordowana. Przez długie tygodnie po swej śmierci
obserwuje Ŝycie, które toczy się bez niej. Współczuje zrozpaczonym rodzicom,
widzi jak ten, który ją zamordował, zaciera ślady zbrodnii…Ale widzi teŜ, jak z
bólu i cierpienia rodzi się miłość, radość, ozdrowienie duszy… Polecam lekturę tej
zadziwiającej powieści.
(Alice Sebold: Nostalgia anioła).
Barbara Nowak

JuŜ za parę dni, za dni parę… nadejdą nasze
ukochane wakacje. Wszystkim pracownikom Ośrodka, Dyrekcji,
Gronu
Pedagogicznemu,
Pracownikom
Niepedagogicznym
oraz
Wychowankom
Ŝyczymy
dobrego
odpoczynku,
wspaniałej
pogody,
fascynujących wycieczek oraz uśmiechu i zadowolenia. Oby czas spędzony
poza Ośrodkiem okazał się bezpieczny i niezapomniany.
W
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