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Twórca baśni przyrody, baśni universum, wsłuchany w śpiew wiatru i
wielorybów, ożywiający kamień i usypiający lęki. Świat, jako wielowarstwowa
struktura istot powiązanych kosmiczną pępowiną oraz wnikanie w naturę
rzeczy, to główny kierunek poszukiwań twórczych artysty – pisze znany
poznański artysta Tadeusz Sobkowiak, prezentując swe najnowsze obrazy.
Zapraszamy na spacer...
Wsłuchany w śpiew wiatru i wielorybów
Spotkanie z malarstwem Tadeusza Sobkowiaka
w jeżyckiej Galerii Sztuki Rozruch.
6.05.2015
W słoneczne majowe popołudnie wybraliśmy się na spacer po Jeżycach. Naszym celem było
odwiedzenie bardzo ciekawego miejsca - Galerii Sztuki Rozruch, aby zwiedzić wystawę i spotkać się ze
znanym poznańskim malarzem Tadeuszem Sobkowiakiem.
Określając swoje credo oraz kim jest autor wystawy, pan Tadeusz pisze w katalogu towarzyszącym
wystawie: Twórca baśni przyrody, baśni universum, wsłuchany w śpiew wiatru i wielorybów, ożywiający
kamień i usypiający lęki. Świat, jako wielowarstwowa struktura istot powiązanych kosmiczną pępowiną
oraz wnikanie w naturę rzeczy, to główny kierunek poszukiwań twórczych artysty.
Mogliśmy osobiście porozmawiać z panem Tadeuszem oraz zadać mu wiele pytań. Dowiedzieliśmy
się m.in., że maluje obrazy różnymi technikami już od 40 lat, studiował w Państwowej Szkole Sztuk
Plastycznych (dziś Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu, a obrazTaniec, który nam podobał się najbardziej,
mówi o wolności, radości, zabawie i byciu razem we wspólnocie.
Poznaliśmy również prowadzącego galerię artystę Witolda Zakrzewskiego, który opowiedział nam
o kolejnych wydarzeniach artystycznych, mających odbyć się w galerii i zaprosił nas do udziału w nich.
Jeszcze w tym roku szkolnym będziemy mogli obejrzeć wystawę o Krymie oraz uczestniczyć w degustacji
potraw krymskich.
Bardzo dziękujemy panom Tadeuszowi i Witoldowi za interesujące spotkanie i mamy nadzieję na
kolejne wizyty w Galerii Sztuki Rozruch.
(Informacje w imieniu uczestników spotkania zebrała i zapisała
wychowawczyni Teresa Kopeć)

„SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY”
16 czerwca podsumowano konkurs profilaktyczny „Żyję zdrowo, aktywnie i bezpiecznie”. Wykonane przez uczestników prace
nawiązywały do tematyki promocji zdrowego i aktywnego trybu życia. Organizatorami konkursu była Komenda Miejska Policji w
Poznaniu oraz Wydziału Zarządzani Kryzysowego Urzędu miast Poznania.

W Cinema City Poznań – Plaza odbyło się podsumowanie konkursu „Żyję zdrowo, aktywnie i bezpiecznie” zorganizowanego w ramach
programu prewencyjnego „Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy”. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej
Policji oraz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a także przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu
Miasta Poznania, Wydziału Oświaty, Kuratorium Oświaty oraz Straży Miejskiej.
Poza wręczeniem wyróżnień i nagród częścią uroczystości było obejrzenie przedstawienia przygotowanego przez uczniów z Gimnazjum
Nr 63 pt. „Śpiąca królewna”, natomiast uczennica Aleksanda Kiłyk uraczyła wszystkich swoim śpiewem.
Celem konkursu „Żyję zdrowo, aktywnie i bezpiecznie” było zachęcenie uczestników do przedstawienie swoich przemyśleń na temat
problematyki zapobiegania przestępczości, patologiom, uzależnieniom oraz promowania zdrowego i aktywnego życia. Prace konkursowe
wykonane w trzech kategoriach: fotografia, komiks i film oceniano pod względem merytorycznym i artystycznym.
Wyniki konkursu ukształtowały się następująco:
KATEGORIA FILM
I – Film „Dwa światy” – autorzy: Julia Oleksa, Aleksandra Bednarek, Joanna Starosta z Gimnazjum Nr 26
II – Film „Dwie drogi” – autor: Dominik Kostka z Zespołu Szkół Pijarów
III – Film „Ty” – autorzy: Zofia Jamrozik, Zofia Mrek z Gimnazjum nr 26
Wyróżnienie: Film ” Narkotyki – historia bez odwrotu” – autorzy Daria Biderman, Emilia Radecka, Jessica Drewniak, Małgorzata Zięciak,
Michalina Kwaśny z Gimnazjum Nr 60.
KATEGORIA KOMIKS
I – Komiks „Pasja” – autor – Paulina Antoniak z Gimnazjum Nr 63
II – Komiks „Sen Błażeja” – autor – Pola Przyłuska z Liceum przy Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
III – Komiks „Stop cyber przemocy” – autor – Adrianna Hardzińska z Gimnazjum Nr 60
Wyróżnienie: Komiks „Wirtualne wartości” –autor – Laura Wiśniewska z Gimnazjum Nr 60
KATEGORIA FOTOGRAFIA
I - Fotografia „ Zażywasz – przegrywasz” – autor –Agata Pietrzak z Gimnazjum Nr 22
II - Fotografia „Jesteś tym co jesz” – autor – Krystyna Jurek z Gimnazjum Nr 63
III - Fotografia „ Przyprawiają życie na różne sposoby. Nie zmieniaj swoich nawyków żywieniowych” – autor Mikołaj Haczyk z Gimnazjum
Nr 63
Wyróżnienie: Fotografia „Przyjaźń” – autor – Klaudia Brzezińska z Gimnazjum Nr 44.

Zdjęcia do wglądu na stronie
http://www.poznan.policja.gov.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=4168&Itemid=75

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ SÓWKI
Dnia 23.06. podsumowaliśmy konkurs Łamigłówki Mądrej Sówki:
I miejsce zajął
Mariusz Nowak
II miejsce zajął
Kajetan Jurek
III miejsce zajęła
Krzysztofa
Rosolska

Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali
zestaw Logic cards

Wspaniałe nagrody gry: „Geniusz”, „ Set” i „ Off board”
ufundowała Rada Rodziców. Zwycięzcy i organizatorzy
zapraszają do wspólnego grania w przyszłym roku szkolnym.

„KRYM - NIEDOKOŃCZONA PODRÓŻ”
Udział w wernisażu wystawy fotografii i degustacji potraw krymskich w Galerii Sztuki Rozruch w
ramach Festiwalu Kultury Ukraińska Wiosna.
22.05.2015 r.
Co miały ze sobą wspólnego „Sonety krymskie” Adama Mickiewicza, wystawa fotografii w Galerii Sztuki
Rozruch i młodzież z naszego ośrodka dnia 22 maja 2015 r.? Poskładajmy te puzzle w całość.
•

•

•

1823 rok - Adam Mickiewicz przyjeżdża do Petersburga. Od tego momentu rozpoczyna się trwające do końca
życia wygnanie poety. W gronie poznanych osób poeta uczestniczy w podróżny na Krym. Mickiewicz podróżuje
stepem, żegluje okrętem, wspina się po górach. Owocem tej wyprawy są „Sonety krymskie”.
2013 rok - Dwaj fotograficy - Polak Ryszard Karczmarski i mieszkający od trzydziestu lat na Krymie Ukrainiec
Roman Kravchenko –wyruszyli w podróż szlakiem Adama Mickiewicza. Ta niecodzienna wyprawa miała służyć
odnalezieniu miejsc, motywów i wzruszeń, które okazały się ważne dla romantycznego wieszcza.
2015 rok – zainteresowani Festiwalem Kultury Ukraińska Wiosna udajemy się do Galerii Sztuki Rozruch, gdzie
zwiedzamy wspólne dzieło pana Romana i pana Ryszarda - wystawę fotografii „Krym niedokończona podróż”.
Jak niegdyś polski poeta na Krymie Adam Mickiewicz, tak dzisiaj w Polsce pan Roman Kravchenko jest
politycznym wygnańcem. Na Krymie pozostawił cały dorobek swojego życia. Do Polski przywiózł tylko walizkę ze
sprzętem, który pozwala mu robić fotografie.

Bardzo dziękujemy artystom i organizatorom wieczoru za pełne wrażeń spotkanie, a restauracji za pyszne potrawy.
Asia, Celestyna, Julia, Marlena, Paulina, Sebastian
oraz wychowawcy pani Marta i pani Teresa

Wieczór Argentyński
Wieczór 22 czerwca 2015 r. w internacie można nazwać wyjątkowym.
Odwiedzili nas wyjątkowi goście z Argentyny Amanda Gris i Jorge
Maximiliano Carroz. Opowiedzieli nam o swoim kraju, zwyczajach
i potrawach, pokazali jak się zaparza i pije popularną Yerba Mate.
Przede wszystkim zatańczyli dla nas tango argentyńskie i zumbe.
Goście z Polski Sylwester Polaco i Marta Tan opowiedzieli jak spełnili
swoje marzenia i pojechali w wielką podróż do Argentyny.
Przygotowaliśmy również niespodzianki dla naszych argentyńskich
tancerzy – były: występ Grupy Teatralnej „Bezsenni”, upominki i kwiaty.
Kulminacyjnym punktem wieczoru było tango zatańczone przez
wszystkich i sesja zdjęciowa.
Odbył się również konkurs wiedzy o Argentynie i na zakończenie
dyskoteka.
Zapraszamy do obejrzenia cudownej fotorelacji

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)
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