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WESOŁYCH ŚWIĄT…
Najpiękniejszych Świąt Bożego
Narodzenia, miłości najbliższych,
życzliwości bliskich, ciepła i
spełnienia. W Nowym Roku 2011
zdrowia, szczęścia i wszelkiej
pomyślności. Każdego dnia lepszego
od poprzedniego.
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DO SIEGO ROKU
ZIMA
Pada śnieg, prószy śnieg,
wszędzie go nawiało.
Dachy białe juŜ są.
Na ulicach biało.
Strojne w biel, w srebrny puch,
latarnie się wdzięczą.
Dziń-dziń-dziń-dzińdzwonki sanek brzęczą.
Pada śnieg, prószy śnieg
bielutki jak mleko.
W sklepach gwar, w sklepach ruch:
- Gwiazdka niedaleko!
Jeszcze dzień, jeszcze dwa,
chłopcy i dziewczynki!
Będą stać niby las
na rynku choinki
Józef Czechowicz

Projekt okładki – Sylwester Warański

 Katarzyna Jeziółkowska i Sebastian Szlinka zdobyli wyróżnienia w Konkursie
Poetyckim o Pierścień Dąbrówki
Dnia 16. listopada br. członkowie koła poetyckiego działającego w naszym Ośrodku
wzięli udział w konkursie poetyckim zorganizowanym przez Klub Literacki Dąbrówka
mającym swą siedzibę na Osiedlu Chrobrego w Poznaniu.
W konkursie udział wzięli:
Mikołaj Grzechowski
Marcin Kosakowski
Sebastian Szlinka
Tomasz Tarnowski
oraz opiekunka koła Katarzyna Jeziółkowska
 3 miejsce i brązowy medal dla naszej drużyny w Turnieju Siatkówki na Siedząco
W dniach 23-24 października odbył się w Poznaniu Finałowy Turniej Siatkówki na
Siedząco. W turnieju uczestniczyło 10 drużyn. Mecz z drużyną z Elbląga w ostatnim dniu
turnieju przysporzył widowni wiele emocji i choć nasza drużyna przegrała 3:0, naszym
zawodnikom należą się gratulacje za zajęcie 3 miejsca i zdobycia brązowego medalu.
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 Pokaz szermierki
W sobotę 6 listopada zawodnicy sekcji szermierki poznańskiej AWF przygotowali dla
społeczności Ośrodka pokaz tej ciekawej dyscypliny sportu. Sekcja integracyjna umoŜliwia
uprawianie tej dyscypliny przez osoby na wózkach inwalidzkich.

 Razem Damy Radę
Uprzejmie informujemy, Ŝe w dniu 27.11.2010 r. odbyło się zebranie załoŜycielskie
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i
MłodzieŜy Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu – Razem Damy Radę. Na
zebraniu podjęto uchwałę o utworzeniu i zarejestrowaniu Stowarzyszenia oraz uchwalono
statut.

Horoskop noworoczny
Baran
21 marca - 20 kwietnia

Byk
21 kwietnia - 21 maja

Bliźnięta
22 maja - 21 czerwca

Baran, dzielny i wytrwały,
Bywa łasy na pochwały
I bez przerwy, z każdej strony,
Bardzo lubi być chwalony.

Byk porządnie się nagłowi,
Zanim krok do przodu zrobi,
Lecz gdy wreszcie iść zaczyna,
Prze do przodu jak maszyna.

Świat bez ruchu i hałasu

Lecz czasami sam się łaje,
Gdy coś mu się nie udaje
I ze złością szczęką kłapie,
Że sto srok za ogon łapie!

Choć rozłościć trudno Byka,
Lepiej niech mu nikt nie fika,
Bo gdy Byk się zdenerwuje,
Każdy przed nim respekt czuje!

Rak
22 czerwca - 22 lipca

Lew
23 lipca - 22 sierpnia

Panna
23 sierpnia - 22 września

Rak, gdy tylko czuje drakę,
Woli się wycofać rakiem,
Lecz gdy tkwi w rodzinnym kole,
Wreszcie w swoim jest żywiole!

Jest odważny, silny, dzielny
I okropnie samodzielny!
Czasem takie ma pomysły,
Że rodzice tracą zmysły!

Jak świat światem, każda Panna
Jest dokładna i staranna,
Nawet w głowie ma porządek,
Bo ustawia myśli w rządek.

Tu kuzyni, wujków krocie,
Tam kuzynki, babcie, ciocie Kiedy wszyscy są w komplecie,
To cudownie jest na świecie!

Dzierżąc berło i koronę,
Lubi słabych brać w obronę
I królewskim obyczajem
Potem im się wielbić daje...

Panna boi się ryzyka,
Niczym ognia go unika,
Więc przeszkody całą zgrają
Same z drogi jej znikają!

Waga
23 września - 23 października

Skorpion
24 października - 22 listopada

Strzelec
23 listopada - 21 grudnia

Waga chce wieść rajskie życie Hulać, spać i jeść obficie!
Nie ma nawet ciut ochoty
Na zmartwienia i kłopoty!

Skorpion pamięć ma nie lada,
Przy tym głową nieźle włada,
Ale bywa nieżyczliwy
I okropnie pamiętliwy!

Strzelec wielbi ruch i zmiany!
Wciąż jest strasznie zalatany Meksyk, Chiny, Rzym, Hawaje,
Tokio, Kaukaz, Himalaje...

Zanim jakąś myśl wysmaży,
Wszystko dobrze zmierzy, zważy...
Za to potem nie ma mowy,
By tę myśl jej wybić z głowy!

A gdy już do celu zmierza,
Ustępować nie zamierza.
Sieje przy tym straszny zamęt,
Bo ma wielki temperament!

Szybko, szybko, byle prędzej!’
Dużo, dużo, byle więcej!
Czemu tak bez przerwy gna?
Jakiś cel w tym chyba ma...

Koziorożec
22 grudnia - 20 stycznia

Wodnik
21 stycznia - 20 lutego

Ryby
21 lutego - 20 marca

Koziorożec jest uparty
I wytrwały nie na żarty!
Idzie w górę pomalutku,
Powolutku, lecz do skutku!

Wodnik wizje i marzenia
W rzeczywistość umie zmieniać.
Jeśli ma tylko okazję,
Wykorzysta swą fantazję!

Wszystkie Ryby wprost zachwyca
Niezgłębiona tajemnica Wyczyniają jakieś czary,
Jakieś cuda nie do wiary...

A gdy znajdzie się na szczycie,
To go stamtąd nie zrzucicie Będzie siedział zadumany,
Snując jakieś nowe plany...

Zrobi rzeźbę lub obrazek,
Machnie jakiś wynalazek...
Sto pomysłów w jednej chwili
Ma, choć wcale się nie sili!

Lecz są także z tego znane,
Że są niezdecydowane,
Więc bez przerwy się wahają,
Czy w te czary wierzyć mają...

Jest dla Bliźniąt stratą czasu!
Zamiast lekcji i klasówek
Wolą słuchać miłych słówek!
Zwykle pracą się nie chlubią
I leniwy żywot lubią,
Lecz gdy precz wygonią lenia,
To pracują bez wytchnienia.
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Jak wykonać tradycyjne pierniczki?
Potrzebne nam będą następujące składniki:
- 60 dag mąki,
- 15 dag miodu (moŜe być prawdziwy bądź sztuczny),
- 10 dag cukru pudru,
- 12 dag masła,
- dwa Ŝółtka,
- dwie łyŜeczki proszku do pieczenia,
- przyprawa do pierników lub do grzańca,
- 2 łyŜki kakao holenderskiego.

Wykonanie:
Miód zrumieniamy z przyprawami i rozpuszczonym masłem, dodajemy pozostałe składniki i
wyrabiamy ciasto. Powinno być gładkie, idealna do wałkowania, nie powinno się przyklejać do rąk.
MoŜna podsypywać mąką, jeśli czujemy, Ŝe jest zbyt kleiste i niezbyt zwarte. Wałkujemy ciasto
do grubości około pół centymetra i wykrawamy pierniczki. MoŜemy nadać im dowolny kształt,
zrobić w nich otworki, witraŜyki z kruszonych landrynek. Pierniczki wypiekamy około 10 minut w
piekarniku rozgrzanym do 180 stopni, jeśli mamy ciasteczka z witraŜykami, wtedy wkładamy je na
około 12 minut do temperatury 150 stopni. Po wypieczeniu pierniczki są twarde, później miękną.
MoŜna je przechowywać nawet do kilku miesięcy w szczelnym pudełku.

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…
Lubisz tajemnicze historie z wampirami, czarownicami i innymi nadnaturalnymi
postaciami? Sprawia ci przyjemność pokonywanie wraz z bohaterami ksiąŜek przeszkód?
Jeśli tak, to musisz sięgnąć po Mechanicznego anioła – pierwszą część trylogii o
przygodach szesnastoletniej Tessy Gray, która by odnaleźć brata pokonuje ocean i musi
się zmierzyć z siłami ciemności. W trakcie podróŜy przekonuje się, Ŝe magia jest
niebezpieczna, ale miłość jeszcze bardziej… (Kasandra Clark: Mechaniczny anioł. Diabelskie maszyny).
Barbara Nowak
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