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Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota Oto co czynić wam każe
Miłość - największa cnota.
J. Kasprowicz
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Ważne wydarzenia w naszym Ośrodku
Wszystkich zainteresowanych wspomnianymi wydarzeniami odsyłamy
na stronę internetową naszego Ośrodka – sosw.poznan.pl, na której są
dostępne lub wkrótce pojawią się sprawozdania z poszczególnych
wydarzeń
W

zek

Skąd pochodzę?
Podróże to jedyna rzecz, na którą wydajemy pieniądze, a stajemy się bogatsi. Słowa
anonimowego autora świetnie oddają idee projektu edukacyjnego – Skąd pochodzę. Zgodnie z
jego założeniami grupa licealistów z naszego Ośrodka poznaje miejsce urodzenia i
zamieszkania poszczególnych członków oddziału. I tak w dniu 16 września 2016 r. klasa III
LOc odwiedziła Wschowę. Żywe pozostają wspomnienia i emocje związane z wyjazdem i
wspólnie spędzonymi chwilami w tym „magicznym” mieście. Czas jednak wymaga od nas
pokory, „gna nas naprzód”, więc tym razem w dniu 28 października 2016 r. zawitaliśmy do
regionu urodzenia Bartłomieja Nowaczyka – miasta Leszna, w okolicach którego znajduje się
dom rodzinny naszego licealisty z Czajkowa.
W tym miejscu warto nadmienić, że w Muzeum Okręgowym w Lesznie
dowiedzieliśmy się o początkach tego niegdysiejszego miasta wojewódzkiego. Jak
wspominała Pani Przewodnik – pierwsza wzmianka historyczna o Lesznie pochodzi z 1393
roku. Wówczas osada Leszczno stanowiła własność Stefana z Karnina, który posiadał pieczęć
herbu Wieniawa. W początkach XVI w. Leszno stało się znaczącym centrum reformacji. W
1543 Rafał IV Leszczyński herbu Wieniawa, kasztelan przemęcki, otrzymał od króla
Zygmunta Starego zgodę na założenie na gruntach wsi o tej samej nazwie osady miejskiej. W
1547 nadano prawa miejskie miastu, które posiadało już wtedy gimnazjum, w którym
wykładał między innymi Jan Amos Komensky oraz Jan Jonston. Między XIV a XVIII
wiekiem, miasto należało do rodu Leszczyńskich.
Niezwykłe wrażenie zrobiło na nas Archiwum Państwowe. Poznaliśmy sposoby
archiwizacji najważniejszych dokumentów, tj. dokumenty miejskie, sądowe, szkolne, ale
także dawne plakaty czy widokówki. Materiały te przechowywane są w specjalnych
pomieszczeniach, gdzie obowiązuje stała temperatura ok. 16-17˚C. Nowoczesne regały zaś,
pozwalają na prowadzenie przejrzystej ewidencji zgromadzonych zasobów archiwalnych.
Warto zauważyć, że zbiory dokumentacji obfitują w źródła służące do poszukiwań
genealogicznych. Przede wszystkim są to akta metrykalne (księgi urodzeń, małżeństw i
zgonów). Kto zatem chciałby poznać protoplastów swojego rodu, informacji może szukać
właśnie w archiwach państwowych.
Po odwiedzeniu muzeum i archiwum przyszedł czas na spacer po mieście. Jako, że
Leszno posiada wiele cennych zabytków, np. kościół św. Mikołaja, kościół św. Jana
Chrzciciela, kamienice rynkowe, ratusz, pałac Sułkowskich czy wreszcie synagogę – atrakcji
nie zabrakło również i tu. Ciekawą pamiątkę minionych czasów spostrzegliśmy na cegłach
kościoła św. Jana Chrzciciela, a były to liczne ryte napisy – imiona, nazwiska, inicjały, daty.
Naszą uwagę zwróciły także zabytkowe metalowe elementy (kółka wystające z muru domów)
do wiązania koni, znajdujące się przy budynkach usytuowanych na placu rynkowym miasta.
Można by zatem rzec, że Leszno odkryło przed nami swoje uroki… Zmęczeni, ale szczęśliwi
dotarliśmy do restauracji, gdzie Bartek i Państwo Nowaczykowie zarezerwowali dla nas
pyszny obiad.
I tak mamy za sobą kolejne „odwiedziny”. Znów przypomnieliśmy sobie o ważnej
prawdzie głoszonej przez Tolkiena: Nikt prawie nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie
stanie u celu.
Sylwester Warański

JĘZYK POLSKI USTNY – OBOWIĄZKOWY
Język polski ustny trzeba zdawać na maturze obowiązkowo. Ustna matura z
polskiego trwa do 30 minut. Na ten czas składa się:
- wypowiedź monologowa zdającego,
- rozmowa z zespołem egzaminacyjnym.
W części ustnej z języka polskiego nie ma podziału na maturę podstawową i
rozszerzoną. Ustna matura z języka polskiego sprawdza umiejętność tworzenia
wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej,
logiki i retoryki. Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury. Maturzysta losuje
zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny lub
popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego
polecenie i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie wypowiedzi. Następnie
przez około 10 minut wygłasza wypowiedź monologową na zadany w poleceniu
temat. Tekst kultury powinien zainspirować zdającego, którego zadaniem jest
rozwinięcie i poszerzenie zasygnalizowanych w poleceniu wątków – także poprzez
odwołanie się do innych, dowolnie wybranych tekstów. Ostatnia część to 5minutowa rozmowa z komisją. Może ona dotyczyć wyłącznie wygłoszonej przez
zdającego wypowiedzi monologowej. W trakcie rozmowy członkowie komisji mogą
prosić o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcać do pogłębienia wybranych aspektów
wypowiedzi, itp.

HUMOR Z ZESZYTÓW UCZNIOWSKICH

o Najmniejszą częścią chemii jest pierwiosnek.
o Kain zamordował Nobla.
o W Palestynie panował król Salami.

Znalezione w sieci – Remigiusz Ogrodowski

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…

Niektórzy pewnie znają go z bestsellerowej gry – Mistrz
Asasynów – Edzio Auditore da Firenze wyrusza na kolejną
niebezpieczną wyprawę. Tym razem jego celem jest odnalezienie
zaginionej biblioteki, która skrywa nie tylko tajemną wiedzę, ale
także sekret, mogący ułatwić templariuszom zawładnięcie losami
ludzkości. Edzio musi się spieszyć, jego przeciwnikiem jest nie tylko
czas… (Olivier Bowden: Assassin’s Creed. Objawienia).
Barbara Nowak
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