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Już skończyły się wakacje
Już skończyły się wakacje
Żegnaj morze, góry, las
Do plecaka spakuj książki
Już do szkoły przyszedł czas
Szkoła pięknie odnowiona
Szkolny dzwonek w uszach gra
Każdy uczeń uśmiechnięty
Do nauki zapał ma.
Trzeba się przyłożyć mocno
Aby dobre stopnie mieć
Uczyć i odrabiać lekcje
Tylko musisz bardzo chcieć.
Do widzenia ciepłe lato
Do widzenia jasne słonko
Do widzenia góry ,morze
I pachnąca zielem łąko.
Ale pewnie każdy uczeń
Cieszy się nie smuci
Przecież ciepłe piękne lato
Za rok znów powróci.
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Projekt okładki – Sylwester Warański

TO BYŁY WAKACJE…
Jeszcze niedawno żegnaliśmy się, a tu już koniec wakacji. Pora wracać do szkoły, do
naszych codziennych obowiązków, do matematyki, fizyki, biologii i tego wszystkiego, co
nazywamy szkołą. Czy jednak nauka i pokonywanie własnych słabości nie przynosi nam
satysfakcji? Przecież chyba o to chodzi, by rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i osobowość.
Tak, jak czytamy w refrenie hymnu naszego Ośrodka – Praca nad sobą ważna rzecz (…)
powinniśmy dobrze wykorzystać czas. Czas roku szkolnego 2014/2015.
A co to były za wakacje? Niechaj poniższe zdjęcia dadzą odpowiedź…
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Kącik
cik maturzysty...
Przykładowe tematy wypracowań z języka polskiego…
Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej stronie
www.cke.edu.pl przykładowe tematy wypracowań maturalnych,
jakie mogą pojawić się na maturze od 2015 roku. Poniżej
zamieszczamy przykłady.
Temat 1. Czym może być dla człowieka podróżowanie? Rozważ
problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego
fragmentu reportażu Ryszarda Kapuścińskiego oraz innych,
wybranych przez siebie, tekstów kultury. Twoja praca powinna
liczyć co najmniej 250 słów.
Temat 2. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną
i uzasadnij ją. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
(zamieszczony w arkuszu tekst to Pieśń IX z Ksiąg wtórych Jana
Kochanowskiego).
Wyciąg z informatora CKE

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W naszym Ośrodku to dzień szczególnie ważny. Czcimy
bowiem aż trzy ważne wydarzenia: obchody Dnia Patrona, Dnia
Edukacji Narodowej i Ślubowanie Pierwszoklasistów na
Sztandar Ośrodka. Może warto właśnie dlatego przypomnieć, że
Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty
i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r.
określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako
Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy – Karta
Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.
Święto to upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji
Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm
Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten
nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.
Drodzy Pedagodzy i Pracownicy oświaty!
W tym szczególnym dniu życzymy Wam dużo zdrowia i
nieograniczonej ilości zapału i cierpliwości. Oby Wasza ciężka
praca zawsze natrafiała na podatny grunt i wydawała plon
stokrotny… Niechaj się kwiecą ścieżki Waszych wędrówek
pedagogicznych. Wszystkiego najlepszego!

Patrycja Łuczak

Dzień Edukacji w naszym Ośrodku
KWIATY POD TABLICĄ PAMIĄTKOWĄ, CZYLI 14. PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU
Uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej, Dnia Patrona oraz Ślubowania
Uczniów Klas Pierwszych rozpoczęła się punktualnie o godzinie 1000. W tym roku aula,
dzięki staraniom naszych nadwornych scenografów (Pan Krystian Reszel i Pani Marta
Chlebna), przemieniła się w las pełen sów, będących nawiązaniem do statuetki wręczanej
Przyjaciołom Ośrodka.
W roli konferansjerów zadebiutowały uczennice klasy pierwszej liceum: Dominika i Julia,
które poprowadziły uroczystość według scenariusza przygotowanego przez Panią Barbarę
Nowak.
Po powitaniu przybyłych gości i wręczeniu kwiatów Pani Teresie Tylewicz – żonie naszego
Patrona, na scenie pojawiły się Angelika i Patrycja (z kl. 1 LOb), które przypomniały
wszystkim zgromadzonym życiorys Dyrektora Zbigniewa Tylewicza, będącego naszym
Patronem już 10 lat.
Do wartości moralnych, na straży których stał Pan Tylewicz, nawiązywała pierwsza etiuda,
przygotowana pod kierunkiem Państwa Reszel i Pani Marty Chlebnej przez Bezsennych.
Stanowiła ona jednocześnie wstęp do drugiej części uroczystości, dedykowanej wszystkim
pracownikom Ośrodka.
Życzenia gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom niepedagogicznym złożyli
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Później komentarz do prezentacji
multimedialnej, ukazującej jak w różnych egzotycznych miejscach na świecie honoruje się
pedagogów w dniu ich święta, przeczytały Natalia (kl. 3 LO a) i Iza (kl. 2 LO a).
Wreszcie głos zabrała Pani Dyrektor Aleksandra Skorniak: złożyła życzenia z okazji Dnia
Edukacji, przypomniała poczet osób nagrodzonych statuetką Sowy oraz zaprosiła do tego
grona Panią Dr Elżbietę Szczepaniak i Pana Leszka Górnego.
Ciepłe słowa do nauczycieli i pierwszoklasistów z okazji ich święta skierowała również
Inspektor Wydziału Oświaty – Pani Ewa Harmaciej.
O pomocy, współdziałaniu, dostrzeganiu potrzeb drugiego człowieka i przyjaźni, czyli tym
wszystkim, czym charakteryzują się ludzie wielkiego serca, była druga etiuda, przygotowana
przez Bezsennych.
Później odbyło się Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych szkół działających w Ośrodku.
Zamknęło ono tegoroczną uroczystość.
Barbara Nowak

Przysłowia mądrością narodu…
Warto
pamiętać,
że
przysłowia to ponadczasowe
mądrości, o których nie możemy
zapominać. Może wydają się
zbyt proste, zbyt oczywiste, są
jednak prawdziwe i aktualne
nawet w świecie powszechnej
globalizacji i nieograniczonej
komunikacji
internetowej.
Wsłuchajmy się zatem w sens
poniższych przysłów…
Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień.
Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego
wrzesień nie dosmaży.
Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez
miesiąc pogoda się trzyma.
Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie
wiatrów pełno wszędzie.
Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie
oszczędzi nam pluchy.
Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń.
Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.
Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi.
Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny.
Wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota.
Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.
Gdy październik ze śniegiem przybieży, na wiosnę długo śnieg
na polach leży.
Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju.
Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima.
W
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NASZE ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W FOTOGRAFII

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…

Kto kocha JeŜycjadę, ten z pewnością sięgnie po kolejny tom serii. Tym
razem bohaterką jest pewna tajemnicza dziewczyna, dla której Józef Pałys
stracił głowę. Dlaczego? Rozwiązanie w niezwykle wesołej, lirycznej i krzepiącej
ksiąŜce poznańskiej autorki.
(Małgorzata Musierowicz: Wnuczka do orzechów).

HUMOR Z DZIENNICZKÓW UWAG

Mateusz leży pod ławką na lekcji geografii udając rodzącą kobietę i
wydając przy tym realistyczne odgłosy.
Zamknął panią szatniarkę w szatni i żąda okupu.
Cieszy się, że dostaje coraz więcej uwag.
Cieszy się, bo kolega się cieszy, że dostaje coraz więcej uwag.
Wysłany po kredę, przyniósł cały karton twierdząc że pani woźna
zwiększyła wydobycie rudy kredy.
Znalezione w sieci – Łukasz Jacobson
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