Nowinki z Internatu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
listopad-grudzień Nr: 5/2014

„Być kobietą być kobietą ” to właśnie to wspaniałe hasło przyświeca damom
zamieszkującym internat w tym roku szkolnym. Z drobną pomocą wychowawców
dziewczyny postanowiły podjąć wyzwanie i ukazać światu swoją kobiecość ☺
Do sprawy podeszły bardzo powaŜnie, poniewaŜ postanowiły ująć temat
wielowymiarowo i skupić się na wewnętrznej i zewnętrznej stronie kobiecości.
Jak przystało na prawdziwe kobiety w pierwszej kolejności postanowiły skupić się na
swoim ciele i wyglądzie zewnętrznym i ta o to myśl poprowadziła je na Termy
Maltańskie, gdzie pod opieką wykwalifikowanej kadry trenerskiej miały przyjemność
uczestniczyć w zajęciach „Aqua zumba bez granic”. JuŜ od pierwszych minut treningu
dziewczyny wiedziały, Ŝe to jest właśnie ten rodzaj aktywności, którego szukały.
Woda, ruch i dobra muzyka spowodowały, iŜ z twarzy naszych wychowanek nie chciał
zejść uśmiech, a swoja dobrą energią „zaraŜały” wszystkich ćwiczących w basenie. Po
zajęciach poziom endorfin u dziewcząt jeszcze długo nie chciał opaść, a ich
entuzjazmem zostali obdarowani chyba wszyscy pasaŜerowie tramwaju, którym
wracaliśmy oraz mieszkańcy internatu.
Mamy nadzieję, Ŝe nie był to nasz ostatni z tego typu wypadów i Ŝe
Termy Maltańskie oraz inne poznańskie obiekty sportowe będą częściej organizowały

tego typu imprezy gdzie wszelkie bariery będą zdawały się znikać, poniewaŜ w pełni
zminimalizowane staną się dla nas nieodczuwalne ☺
Na sam koniec chcielibyśmy podziękować jeszcze Pani Agnieszce Haremskiej (mamie
Kosmy ☺ ) za pomoc w uzyskaniu wejściówek.
Pani Agnieszko Dziękujemy raz jeszcze. Bez Pani nasze wyjście mogłoby się stać
niemoŜliwe, albo przynajmniej o wiele trudniejsze.

27 listopada 2014 r. Samorząd Mieszkańców zaprosił wszystkich na Andrzejki.
Mieliśmy okazję dowiedzieć się, co czeka nas w najbliŜszej przyszłości.
Okazało się, Ŝe przed nami: miłość, szczęście, śluby, zakon, wielkie podróŜe.
Poznaliśmy takŜe cechy charakteru, wynikające z dat naszych urodzin. Karty
powiedziały nam, w jakich miejscach szukać męŜa, Ŝony albo wielkich
pieniędzy. Z kolei ciasteczka z wróŜbą, lanie wosku, czerwone serca z
imionami dały nam wiele radości i dobrej zabawy. Z zaczarowanego kuferka
kaŜdy mógł wyjąć słodki upominek z sentencją. Później przy muzyce
rozpoczęła się zabawa andrzejkowa. Niektórzy z nas naprawdę szaleli na
parkiecie.
Iwona Andrzejewska

Więcej zdjęć na www.sosw.poznan.pl

Upominki dla dzieci ze Szpitala
Klinicznego w Poznaniu
Pani Sylwia Lorens w ramach autorskiego projektu - Przygarnij sowę udała się
z uczniami naszego Ośrodka do Szpitala Klinicznego w Poznaniu przy ulicy
Szpitalnej. Celem wyjścia było obdarowanie najmłodszych pacjentów
filcowymi sówkami, brelokami oraz sówkami podgrzewaczami. Mały
upominek wywołał duŜo uśmiechu na twarzach dzieci.

Wielki wypiek pierników
W związku z nadchodzącymi świętami BoŜego
Narodzenia oraz spotkania świątecznego
organizowanego w internacie p. Sylwia Lorens w
ramach koła kulinarnego przygotowywała pyszne
pierniczki…

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE
W środowy wieczór, 17 grudnia 2014 roku w internacie Ośrodka odbyło się
spotkanie przy choince. Na początku, Pani Dyrektor ElŜbieta Olszak złoŜyła
wszystkim najlepsze Ŝyczenia świąteczne i noworoczne. W blasku kolorowych
lampek młodzieŜ wspominała mijający rok i robiła plany na przyszłość,
składała sobie Ŝyczenia zdrowia, szczęścia i udanego Sylwestra. Samorząd, z
pieniędzy otrzymanych od Rady Rodziców, przygotował poczęstunek. Pierniki,
ciasteczka, cukierki, orzeszki i napoje oraz inne słodkości były przyjemnym
uzupełnieniem wieczoru. Piękne kolorowe pierniczki w kształcie choinek,
zwierzątek i bombek przygotowało koło kulinarne. Przy piosenkach
wprowadzających w świąteczny klimat, kaŜdy mógł napisać coś miłego dla
koleŜanki, kolegi na specjalnie przygotowanych tablicach.
Iwona Andrzejewska
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Uwaga !!!
Jeśli chcesz mieć swój wkład w tworzeniu gazetki,
zapraszamy na spotkania w kaŜdy wtorek od godziny
16 -17 w pokoju 23 (Internat)
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Sprawdź się sam…
Który fragment został wycięty z oryginalnego wzoru?

