W zek
Miesięcznik Wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej im.
Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu,
nr 36-37 (46-47) wrzesień-październik 2011

Julian Tuwim

Dwa wiatry
Jeden wiatr - w polu wiał,
Drugi wiatr - w sadzie grał:
Cichuteńko, leciuteńko,
Liście pieścił i szeleścił,
Mdlał...
Jeden wiatr - pędziwiatr!
Fiknął kozła, plackiem spadł,
Skoczył, zawiał, zaszybował,
świdrem w górę zakołował
I przewrócił się, i wpadł
Na szumiący senny sad,
Gdzie cichutko i leciutko
Liście pieścił i szeleścił
Drugi wiatr...
Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat,
Parsknął śmiechem cały sad,
Wziął wiatr brata za kamrata,
Teraz z nim po polu lata,
Gonią obaj chmury, ptaki,
Mkną, wplątują się w wiatraki,
Głupkowate mylą śmigi,
W prawo, w lewo, świst, podrygi,
Dmą płucami ile sil,
Łobuzują, pal je licho!...
A w sadzie cicho, cicho...

Redakcja gazetki Wózek gorąco wita wszystkich
członków Ośrodka oraz czytelników naszej prasówki w
nowym roku szkolnym 2011/2012. Co ciekawego nas
spotka, jakie znajomości zawrzemy, ile wiedzy
zdobędziemy…? to tylko nieliczne z pytań, które dziś
sobie zadajemy. śyczymy, aby nowy rok szkolny był
wyjątkowy – bezpieczny, szczęśliwy i niezapomniany.
W

Projekt okładki – Sylwester Warański
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KALENDARIUM
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

1 września 2011

Dzień wolny od zajęć
Wszystkich Świętych

31 października
1 listopada

Zimowa Przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2011

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2012

Ferie zimowe – województwo wielkopolskie

13-26 lutego 2012

Wiosenna przerwa świąteczna

5-10 kwietnia 2012

Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyŜszych w szkołach ponadgimnazjalnych

27 kwietnia 2012

Dzień wolny od zajęć

1 maja 2012
2 maja 2012
3 maja 2012

Dni wolne od zajęć dla LO i TU
(pisemne egzaminy maturalne)

4, 8, 10 maja 2012

Egzaminy maturalne

4-25 maja 2012

Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyŜszych zasadniczych
szkół zawodowych i szkół policealnych:
Dzień wolny od zajęć dla ZSZ, TU, Szkoły
Policealnej
(pisemne egzaminy zawodowe)

15 czerwca 2012

18 czerwca 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe – sesja letnia
- etap praktyczny:
1. Technikum Uzupełniające i Szkoła
Policealna
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa

2 lipca – 10 sierpnia 2012

Zakończenie zajęć

29 czerwca 2012

19 – 22 czerwca 2012

Na początku imprezy nowicjusze byli bardzo nieśmiali, wszyscy
troszkę się denerwowali, ale to szybko minęło. Posłusznie wcielili się
w rolę kotów i pili ze smakiem mleko przez dziurawe słomki (hi, hi).
W tym roku nowymi członkami naszej społeczności byli nie tylko
uczniowie, dlatego w „koceniu” brał udział równieŜ wychowawca Pan Krystian Reszel i to on wygrał konkurencję, a finiszującą
uczennicą była Kasia Szymankiewicz.
Później uczestnicy tradycyjnego kotowiska odpowiadali na dość
skomplikowane i śmieszne pytania. Wszystkie nowe koty po paru
minutach straciły swoje ogony dzięki Sebastianowi Koteckiemu. Aby
na twarzach naszych uroczych „zwierzaków” pojawiły się uśmieszki,
rozdano im czekoladki. Mniam! Palce lizać! Prezent się wyraźnie
spodobał. Dzień ten chyba wszystkim bardzo się podobał. Kotki
pięknie miałcząc, uroczyście ślubowały rotę przysięgi.
Kasia Szymankiewicz i Angelika Kucharzak ☺

Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2011 roku odbył się w
naszym Ośrodku uroczysty apel. Tego dnia
uczciliśmy Święto Edukacji Narodowej,
Dzień Patrona oraz Ślubowanie
Pierwszoklasistów. W tym szczególnym
momencie – jak pokazuje wieloletnia juŜ
tradycja – zostały wręczone Sowy dla
przyjaciół Ośrodka, czyli osób szczególnie
zasłuŜonych dla naszej placówki.
Marek Landzwojczak

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…
Co byś zrobił, gdybyś nagle odziedziczył 20 miliardów funtów? Gerald został właśnie
najbogatszym nastolatkiem na naszej planecie. Szczęście, a moŜe wielki kłopot, tym bardziej, Ŝe
trzeba zrezygnować z wymarzonych wakacji, by towarzyszyć w ostatniej drodze ciotce, której
nie widziało się na oczy. No a do tego morderstwo i kradzieŜ wielkiego diamentu. Czy trzeba
więcej, by zachęcić do sięgnięcia po Klątwę miliardera i tajemniczy diament? Jeśli tak, to powiem
tylko, Ŝe to pierwsza ksiąŜka z wirtualnymi ilustracjami. Chcesz zobaczyć, jak to działa –
zapraszam do biblioteki ☺

(Richard Newsome: Klątwa miliardera i tajemniczy diament).
Barbara Nowak
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