Cena: 0,50 zł

W zek
Miesięcznik Wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu,
nr 15 (25) listopad 2009

Listopad i listonosz
Jest listopad czarny, trochę złoty,
mokre lustro trzyma w ręku ziemia.
W oknie domu płacze żal tęsknoty:
Nie ma listów! Listonosza nie ma!
Już nie przyjdzie ni we dnie, nie w nocy,
złote płatki zawiały mu oczy,
wiatr mu torbę otworzył przemocą,
list za listem po drodze się toczy!
Listonosza zasypały liście,
serc i trąbek złocista ulewa!
ach i przepadł w zamęcie i świście
list, liść biały z kochanego drzewa!...
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Projekt okładki – Sylwester Warański

(łac. festum omnium sanctorum) –
chrześcijańska uroczystość obchodzona
1 listopada ku czci wszystkich znanych
i nieznanych świętych, którzy przebywają
już w chwale zbawionych.
W dniu tym przypomina się tylko
osoby oficjalnie uznane za święte i takimi
ogłoszone, ale przede wszystkim ludzi,
których życie nacechowane było
świętością. Jest to także święto
wszystkich zmarłych, dla których celem
jest zbawienie.
Uroczystość Wszystkich Świętych
wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla
Chrystusa, a których nie wspominano ani w martyrologiach, ani w kanonie Mszy Świętej.
W III wieku rozpowszechniła się
tradycja przenoszenia całych relikwii świętych,
lub ich części na inne miejsca. W ten sposób
chciano podkreślić, że święci są własnością
całego Kościoła. Kiedy w 610 r. papież
Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną
świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć liczne
relikwie i poświęcić tę budowlę na kościół pod
wezwaniem Matki Boskiej Męczenników. Od
tego czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym
męczennikom 1 maja.
Grzegorz III w 731
przeniósł tę
uroczystość na dzień 1 listopada, a w 837 papież Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1
listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych
Kościoła katolickiego. Jednocześnie na prośbę Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto na
cały Kościół.
Następnego dnia po Wszystkich Świętych (2 listopada) obchodzony jest dzień
wspominania zmarłych (Zaduszki). Dla chrześcijan jest to dzień modlitw za wszystkich
wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata.
(Na podstawie – www.wikipedia.pl – Mikołaj Grzechowski)

WYWIAD Z PANIĄ KATARZYNĄ JEZIÓŁKOWSKĄ PRZEPROWADZONY
PRZEZ UCZENNICĘ KLASY IT – PATRYCJĘ CHUDZIŃSKĄ
Pani Katarzyna Jeziółkowska jest inżynierem elektrykiem. Pracuje jako
nauczyciel przedmiotów zawodowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu. Prowadzi w
Ośrodku Koło Poetyckie. Jej uczniowie zdobyli już wiele poetyckich laurów. Jest też
członkiem Koła Literackiego przy Klubie Nauczycieli Miasta Poznania. Zajmuje się
publicystyką i poezją. Prywatnie jest matką trzech synów i babcią dwóch wnuków.
Z gałęzi się urwałam?
Nie potrafię i nie chcę tworzyć
wiersza na zadany temat
Nie potrafię udawać uczucia,
którego w sercu nie mam
Pisanie z myślą o zadziwieniu czytelnika,
to jakby kpić z tego, że ktoś nieświadomy
admiruje falsyfikat
Katarzyna Jeziółkowska

P.CH.
- Dzień dobry. Czy zechciałaby Pani udzielić wywiadu dla gazetki szkolnej
Wózek?
K. J.
- Witam, bardzo chętnie.
- Kiedy właściwie zaczęła Pani pisać?
- To było jakiś czas temu…Zaczęłam pisać jeszcze w liceum.
- Jakie rodzaje tekstów tworzy Pani najczęściej?
- Piszę wiersze, artykuły, eseje. Szczególnie bliska jest dla mnie
poezja.
- Kiedy i gdzie debiutowała Pani oficjalnie?
- Pierwszy artykuł, w którym zadebiutowałam został
wydrukowany w Głosie Wielkopolskim w 1993r.
- A w jakich pismach obecnie można czytać Pani teksty?
- W Głosie Wielkopolskim, Akamie, Głosie Nauczycielskim.
Moje wiersze są też zamieszczane w almanachach poetyckich
przygotowywanych przez rozmaite koła literackie.
- Czy należy Pani do organizacji związanych z twórczością
literacką?
- Obecnie związana jestem z gronem poetów z koła
literackiego, przy Klubie Nauczycieli Miasta Poznania.
- Dziękuję bardzo za rozmowę.
- Również dziękuję. Wszystkich młodych poetów oraz
czytelników gazetki Wózek pozdrawiam i życzę powodzenia
tak w zmaganiach literackich, jak i szkolnych.
Patrycja Chudzińska

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…
Dziennik pisany z perspektywy mężczyzny – hmmm, brzmi interesująco,
prawda :). Jeśli dodam, że powieść pełna jest błyskotliwych dialogów, że wzrusza i
rozśmiesza, to z pewnością znajdą się chętni do przeczytania Mężczyzny i
chłopca - historii ojca, który dopiero po popełnieniu wielu błędów dojrzał do tego,
by stać się prawdziwym tatą dla swego czteroletniego syna (Tony Parsons,
Mężczyzna i chłopiec).
„Ośmioro przyjaciół. Niby znają się jak łyse konie. Niby… Bo cierpią,
błądzą, potykają się i upadają, zanim po omacku dojdą do najoczywistszej
prawdy: w życiu liczy się tylko miłość i tylko ona pozwala dokonywać właściwych
wyborów. Wszystko inne zawodzi.” – Tak do przeczytania swojej książki pt.:
Osobowość ćmy zachęca sama autorka – Katarzyna Grochola. Czy trzeba dodać
coś więcej? Czytałam, polecam
Barbara Nowak-Baryś

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Narodowe Święto Niepodległości
– polskie święto narodowe, obchodzone
co roku 11 listopada, „dla upamiętnienia
rocznicy odzyskania przez Naród Polski
niepodległego bytu państwowego” w
1918 po 123 latach rozbiorów
dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję.
Ustanowione w ostatnich latach II RP,
przywrócone w 1989. Jest dniem wolnym
od pracy.

Co jeszcze w listopadzie?
ANDRZEJKI
Andrzejki, inaczej – jędrzejówki, andrzejówki.
Andrzejki obchodzimy w wigilię (czyli w przeddzień)
dnia świętego Andrzeja - 29 listopada
Andrzejki obchodzone są w całej Europie.
Andrzejki to wieczór poświęcony wróżbom które
dotyczą małżeństwa, miłości.
Tego wieczoru spotykają się młode kobiety, dziewczyny
i wróżą sobie która pierwsza i za kogo wyjdzie za mąż.
Jedną z najbardziej popularnych wróżb andrzejkowych
jest lanie wosku.
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