
-12.00 rozpoczęcie 

-12.30 start konkursów na placu 

-13,30 występ grupy tanecznej D.A.P 

-14.00 prezentacja najnowszych modeli samochodowych marki 

 AUDI oraz Volkswagen 

-14.45 kwadrans recytatorski 

-15.00 spotkanie z kierowcą rajdowym  

Andrzejem Zembrzuskim 

-15.30 aukcja prac wychowanków 

-15.45 wręczenie nagród finału rozgrywek piłki nożnej 

-16.00 największe hity lat 80’ 90’ zespołu 7 Sekund 

-17.00 występ gwiazdy hip- hopu LIBER oraz gościnnie Arek 
Adamski  

-17.30 gwiazda festynu Grupa Lombard 

-18.30 zakończenie festynu 

KUPON KONKURSOWY
Imię ..................................     Nazwisko.........................................
Wiek .......

Życzenia dla mamy:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Witamy wszystkich czytelni-
ków gazetki WÓZEK, którzy zechcieli 
spędzić z nami ten majowy dzień. 
Jest nam szczególnie miło, gdyż jest 
to pierwsza tego typu impreza, któ-
rej organizacji podjęli się wspólnie: 
nauczyciele, wychowawcy oraz 
uczniowie naszego Ośrodka. 

Fakt, że nigdy nie mieliśmy 
okazji zaprosić Państwa do wspólnej 
zabawy nie oznacza, że w naszym 
Ośrodku nic się nie dzieje. Wręcz 
przeciwnie… 
Każdy z uczniów może znaleźć coś 
dla siebie. 

Najaktywniej działają nasi 
sportowcy. 

Odnoszą oni wiele sukcesów 
w takich dyscyplinach sportu jak: 
siatkówka na siedząco, koszykówka 
na wózkach oraz bilard. 
        Znajdzie się również coś dla 
miłośników teatru. 

Przy Ośrodku działa kółko 
teatralne ELEKTRA,  w którym każdy 
z nas może sprawdzić się w roli po-
czątkującego aktora. 

        Wielkie Zwycięstwo Empatycznej 
Kreatywności… 

13. stycznia 2006 roku do rąk 
społeczności OSW trafił pierwszy nu-
mer szkolnej gazetki pod tajemniczą 
nazwą WÓZEK (Wielkie Zwycięstwo 
Empatycznej Kreatywności). 

Poszczególne numery ukazują 
się na okoliczność ważnych wydarzeń 
i świąt, które obchodzimy. Nie mogło 
więc zabraknąć naszych „czterech 
stron” i dziś, w dniu festynu integra-
cyjnego. 

Na kolejnych stronach mogą 
Państwo  przeczytać o tym, jak po-
wstała idea dzisiejszej imprezy, a 
także zapoznać się z programem 
atrakcji, które organizatorzy przygoto-
wali dla Państwa. 

W gazetce znajduje się również 
kupon, który upoważnia jego posia-
daczy do udziału w konkursie na naj-
bardziej oryginalne życzenia dla ma-
my.  

Mamy nadzieje, że spędzą 
Państwo z nami radosne chwile prze-
pełnione pozytywnymi emocjami i 
świetnym humorem. 
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Już ponad dwa tygodnie temu 
przygotowania do festynu ruszyły 
„pełną parą”. Każdy w większym 
lub mniejszym stopniu interesował 
się tą sprawą. Ja, jako osoba, któ-
ra lubi dokładniej wiedzieć, co 
dzieje się wokół, postanowiłam 
porozmawiać z panią Sylwią Lo-
rens – pomysłodawczynią i główną 
organizatorką naszej majowej im-
prezy. 

Pytanie: Jak narodziła się idea 
festynu? Skąd pomysł na jego zor-
ganizowanie? 

Sylwia Lorens: Niedawno po-
myślałam, że fajnie byłoby zorgani-
zować pożegnanie dla naszych 
maturzystów. Gdy przedstawiłam 
tą propozycję swojemu mężowi, 
oboje zaczęliśmy zastanawiać się, 
co mogłoby znaleźć się wśród 
atrakcji, które urozmaiciłyby to 
pożegnanie. Pomysłów było tak 
wiele, że impreza dla tegorocznych 
maturzystów przerodziła się w fe-
styn integracyjny na skalę Ogro-
dów. 

Pyt.: A jak dyrekcja zareagowa-
ła na propozycję podjęcia się tak 
dużego przedsięwzięcia? Czy po-
mysł przyjęto z entuzjazmem, czy 
raczej z niepewnością usłyszała 
Pani: „dobrze, spróbujmy”? 

S.L.: Pani dyrektor zgodziła się 
właściwie od razu. Mówiąc szcze-

rze obawiałam się, że może to 
zostać ucięte i nic z tego nie bę-
dzie, a tymczasem rozpoczęło się 
ustalanie terminu. Początkowo 
miał on być inny, jednak został 
zmieniony tak, by mogli wziąć w 
nim udział zaproszeni goście. 

Pyt.: Jeżeli już przeszłyśmy do 
tematu gości, proszę powiedzieć, 
ja udało się Pani dotrzeć do tych 
wszystkich osób? 

S.L.: Mówiąc szczerze odbyło 
się to na zasadzie „poczty panto-
flowej”. Podobnie było również w 
przypadku sponsorów. Dotarłam 
do nich dzięki ludziom z naszego 
najbliższego otoczenia. 

Pyt.: Jak zachęciłaby Pani 
czytelników WÓZKA do udziału w 
naszym festynie? Dlaczego warto 
do nas przyjść? 

S.L.: Po pierwsze, dlatego, że 
nigdy wcześniej nie organizowali-
śmy tego typu imprez. W tej kwe-
stii jesteśmy debiutantami. Po-
nadto będzie wiele atrakcji: kon-
kursy, dobre jedzenie, świetna 
muzyka. Zapraszam wszystkich 
bardzo serdecznie w niedzielę na 
boisko szkolne na godzinę 12.00. 

Dziękuję bardzo za rozmowę. 
Do zobaczenia na festynie. 

AngelikA Kowalczewska 
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Organizatorski debiut 
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KONKURSY 

• Choć pomaluj mój    
świat 

• Wyścig na jednej nodze 

• Kartka dla mamy • Posmaruj mi chlebek 
• Kółko graniaste • Kawiarenka 
• Młody Picasso • Młode talenty 
• Razem raźniej • Nasze prace 
• Origami • Kwadrans recytatorski 
• Ale jaja • Życzenia dla mamy 
• Skoki • Maczugi 
• Nie lej wody • Pakowanie bagażnika 
• Zabawa z kocem • Zmiana opon 
• Pokaz siatkówki na 
siedząco 

• Rzut ringiem 

• Ale jazda • Turniej darta 
• Trzymaj się ciepło   

Wypełnij kupon konkursowy na najoryginalniejsze  
życzenia dla mamy. 

Wypełniony kupon wrzuć do urny. 
NAGRODY CZEKAJĄ!!! 


