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                                                                                                                                                                     Projekt okładki – Sylwester Warański 

W numerze: 

 Dzień Matki 
 WaŜne wydarzenia w naszym Ośrodku 
 Z bibliotecznej półki 
 Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii 

 

                       Lato, lato 
 
Lato, lato, lato czeka 
Razem z latem czeka rzeka 
Razem z rzek ą czeka las 
A tam ci ągle nie ma nas 
 
Lato, lato, nie płacz czasem 
Czekaj z rzek ą, czekaj z lasem 
W lesie schowaj dla nas chłodny cie ń 
Przyjedziemy lada dzie ń 
 
Już za parę dni, za dni par ę 
Weźmiesz plecak swój i gitar ę 
Pożegnania kilka słów 
Pitagoras b ądźcie zdrów 
Do widzenia wam canto, cantare 
 
Lato, lato, mieszka w drzewach 
Lato, lato, w ptakach śpiewa 
Słońcu ka że odkry ć twarz 
Lato, lato, jak si ę masz? 
 
Lato, lato, dam ci ró żę 
Lato, lato, zosta ń dłu żej 
Zamiast si ę po krajach włóczy ć stu 
Lato, lato, zosta ń tu 
 
Pożegnania kilka słów 
Pitagoras b ądźcie zdrów 
Do widzenia wam canto, cantare 
 
                                                    Ludwik Jerzy Kern 

 



 

 

 

        
Kochaj matkę, bo masz jedną, 

czy bogatą, czy też biedną, 

Bo gdy w życiu matkę stracisz, 

nigdy szczęścia nie zobaczysz! 
 

  
 
 

Słowa powyższego wiersza zapamiętane    
z akademii i uroczystości, które odbywały 
się w szkole podstawowej, gdzie 
uczęszczałam, utkwiły w mojej pamięci 
do dnia dzisiejszego. Z perspektywy czasu 
mogę potwierdzić, że moja Mama w 

znaczy sposób przyczynia się do mojego szczęścia. Nie wyobrażam sobie, by jej 
nie było ze mną. Zawsze wspiera mnie w trudnych chwilach, doradza, kiedy ją o 
to poproszę. Wspominając lata wczesnoszkolne doskonale pamiętam piękne 
laurki, które wykonywaliśmy dla naszych kochanych Mam. Dlatego szanujmy 
nasze kochane Mamusie i nie przysparzajmy im trosk i kłopotów. Specjalnie zaś 
dla wszystkich Mam poniżej cytuję słowa wiersza Tadeusza Kubiaka.  

 
 

                               Wiersz na Dzień Matki 
 

W zielonych oczach Matki  
Świeci wiosenna łąka. 
Słońce na drzewach śpiewa 
i budzi kwiaty w pąkach. 
 
W niebieskich oczach Matki 
szepcze kwitnący strumień. 
Tak opowiadać bajki 
to tylko Mama umie. 
 
W błękitnych oczach Matki 
pogodne niebo fruwa. 
Kiedy zasypiasz - Matka 
jak gwiazda nad snem czuwa. 
 
A w czarnych oczach Matki 
noc od samego świtu 
okrywa cię skrzydłami 
ze srebra i błękitu. 

 
Patrycja Łuczak 



 

 
WaŜne wydarzenia w naszym Ośrodku 

 
 Maj i czerwiec to dwa ostanie miesiące obecnego roku szkolnego 
2014/15. To takŜe miesiące, w których co roku wiele się dzieje. A 
jakie waŜne wydarzenia zaplanowano na najbliŜsze tygodnie? O kilku z 
nich wspominamy poniŜej: 

� Matury 2015 
� Warsztaty językowe 
� Dzień Matki w Szkole Przysposabiającej do Pracy 
� Projekt – Zwiedzamy  
� Egzaminy zawodowe 
� Festyn z okazji Dnia Dziecka 
� Udział w Mistrzostwach Świata w bocci. 
� Wycieczka do Szreniawy 
� Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 

 
Wszystkich zainteresowanych wspomnianymi wydarzeniami odsyłamy 
na stronę internetową naszego Ośrodka – sosw.poznan.pl, na której 
wkrótce pojawią się sprawozdania z poszczególnych wydarzeń 
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI… 
 
Powstanie warszawskie ’44 roku budzi wiele kontrowersji, ale niezmiennie 

zadziwia odwagą i determinacją tych, którzy postanowili stanąć w obronie stolicy. 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Warszawie z 1944 r. i jej obrońcach, sięgnij 
po publikację Mirosława Orłowskiego, która została zilustrowana pełnymi 
dynamizmu zdjęciami, zrealizowanymi przez grupę rekonstrukcyjną. To bardzo 
ciekawa, wręcz filmowa podróŜ w czasie, napisana przystępnym językiem, 
przynosząca wiedzę o walkach, alei Ŝyciu codziennym walczącej stolicy. 

 

(Mirosław Orłowski: Warszawa ‘44) 
 
Coś dla miłośników piłki noŜnej – pełna autoironii, szczera, prowokująca, ale 

i zabawna, bogata w anegdoty autobiografia piłkarza, nazywanego jednym z 
największych artystów futbolu naszych czasów. Andrea Pirlo odsłania swoją 
prawdziwą twarz. Czym chce się z nami podzielić? 

 

(Andrea Pirlo: Myślę, więc gram)  
 

Barbara Nowak 



 
 

Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii Ośrodka 

 

Poniżej zamieszczamy fragment tegorocznego dyktanda o tytuł Mistrza 

Ortografii Ośrodka.  Jak można ocenić jego trudność? 

 
Wycieczka do (u, ó)m…zeum  

Pewnego razu (H, Ch)…enryk (u, ó) um…wił się z (rz, sz)P…emkiem, (rz, 

ż)G…egorzem i (rz, ż)Małgo…atą na (e, ę)wycieczk… do (u, ó)m…zeum. Wszyscy są (W, w) 

…arszawianami, więc mają duży (u, ó)wyb…r (u, ó)m…ze…w. (rz, sz)P…emek, jak to (rz, 

sz)P…emek, trochę narzekał. (ę, en)Ten malkont…t (rz, ż)skar…y się zawsze i wszędzie.  

- Nie chce mi się. (u, ó)C…ż to za pomysł? Też coś – (u, ó)m…zeum. I co my w tym (u, 

ó)m…zeum (rz, ż)obej…ymy? Jestem głęboko przekonany, że (u, ó)d…żo więcej ciekawych 

(rz, ż)…eczy można zobaczyć w (ch, h)…ali sportowej lub galerii (ch, h)…andlowej.  

(rz, sz)P…yjaciele (rz, sz)P…emka (rz, ż)spoj…eli na siebie. Byli (rz, ż)obu…eni.  

- (u, ó)C…ż on (u, ó)wygad…je? – (rz, ż)…ekł (rz, ż)G…egorz. Przecież chodzenie    do (u, 

ó)m…zeów jest bardzo (rz, sz)k…tałcące i niezwykle (rz, ż)ko…ystne. Nauka historii w 

szkolnych murach musi być podparta częstymi wizytami w (u, ó)m…zeach, inaczej 

wiadomości szybko (u, ó)wypar…ją z głowy. 

Gratulujemy Ani Tuliszkiewicz z klasy 2S, która nie popełniła żadnego błędu i 

zdobyła tytuł Mistrza Ortografii. Zapraszamy do sprawdzenia swoich 

umiejętności ortograficznych w przyszłym roku szkolnym. 
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Redakcja gazetki Wózek żegna się ze swoimi wiernymi czytelnikami 
na czas wakacji. Życzymy, aby nadchodzący czas był 
niezapomnianym czasem odpoczynku i wakacyjnej przygody. Do 
usłyszenia w nowym roku szkolnym 2015/2016 
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