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Miesięcznik Uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. 

Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu, 

nr 10 (20) kwiecień 2009 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena: 0,50- zł 

Zdrowych, Pogodnych 

Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i 

miłości. Radosnego, 

wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w 

gronie rodziny i wśród 

przyjaciół oraz  

wesołego Alleluja… 
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Niedziela Palmowa – święto ruchome w kalendarzu chrześcijańskim, przypadające 

siedem dni przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa 

obchodzona jest w całej Polsce tłumnie i uroczyście. Dawniej w tym dniu inscenizowano 

triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Głównym atrybutem święta są palmy. 

Najczęściej spotyka się piękne bukiety z gałązek wierzbowych z „kotkami”, bukszpanem i 

suszonymi kwiatami, albo palmy wileńskie. Mają one kształt pałek różnej wielkości 

i grubości, a sporządza się je z ułożonych w misterne wzory zasuszonych kwiatów małych 

i większych. Palma jest zakończona kitą z farbowanych kwiatostanów rozmaitych traw. 

Niegdyś takie palmy podziwiać można było głównie na Wileńszczyźnie, a obecnie spotyka 

się je w całej Polsce. 

 
Monika Gibes 

 

Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) – najstarsze i najważniejsze święto 

chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający je 

tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej 

wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki 

Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota znane są jako Triduum Paschalne. Co 

prawda każda niedziela jest w chrześcijaństwie pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, 

ale Niedziela Wielkanocna jest pamiątką najbardziej uroczystą. W tym roku 

obchodziliśmy czas Wielkiej Nocy 12 i 13 kwietnia. 

 

Poniedziałek Wielkanocny (zwany też Lanym Poniedziałkiem, Śmigusem-Dyngusem) to 

drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego stanowiący w Polsce dzień wolny od 

pracy. Śmigus – zwyczaj pierwotnie słowiański, a wtórnie związany z Poniedziałkiem 

Wielkanocnym. Dyngus polegał na symbolicznym biciu witkami wierzby po nogach i 

wzajemnym oblewaniu się wodą, co symbolizowało wiosenne oczyszczenie z brudu i 

chorób, a w późniejszym czasie także i z grzechu. 
 

Mikołaj Grzechowski 

 
Prima Aprilis (łac. pierwszy kwietnia), dzień żartów – obyczaj związany z pierwszym 

dniem kwietnia, zapoczątkowany mniej więcej w połowie XIII wieku, obchodzony w wielu 

krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, 

konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w 

wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe informacje. W Wielkiej Brytanii nazywany 

jest Dniem Głupca (April Fool’s Day), a we Francji – Dniem Ryby. Zwyczaj pochodzi ze 

starożytnego Rzymu.  

Grecy wiążą historię tego dnia z mitem o Demeter i Persefonie. Persefona miała zostać 

porwana do Hadesu na początku kwietnia. Matka, szukając córki, kierowała się głosem 

Persefony, ale echo ją zwiodło. 

Chrześcijaństwo wiąże historię prima aprilis z Judaszem Iskariotą. Miał się on urodzić 

właśnie pierwszego kwietnia i dlatego dzień ów kojarzy się z kłamstwem, obłudą i 

fałszem.  

 
Michał Kroll 
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Tragedia w Kamieniu Pomorskim 
 

 

 
Wszyscy pamiętamy, co wydarzyło się w Kamieniu Pomorskim... Wieści o tej 

strasznej tragedii rozniosły się z szybkością światła po całej Polsce. Data 13 kwietnia 

2009 roku z pewnością zostanie na długo lub – być może – na zawsze w pamięci osób, 

które mieszkały w hotelu socjalnym. Dla ludzi tam mieszkających, był on dachem nad 

głową. W hotelu mieszkało 90 osób, z czego 21 osób nie żyje, a około 21 – zostało 

rannych, 48 osób uratowało się, o 11 – policja poszukuje informacji.  

Przyczyną wybuchu pożaru było zaprószenie ognia. Prezydent Lech Kaczyński 

ogłosił w całej Polsce żałobę narodową, która trwała 3 dni. W naszej szkole dnia 15 

kwietnia odbył się apel związany między innymi z tym wydarzeniem. Uczciliśmy pamięć 

o zmarłych minutą ciszy. Na apelu pani dyrektor Aleksandra Skorniak zakomunikowała 

całej szkole, że nasz Ośrodek również włączył się w niesieniu pomocy dla ofiar w 

Kamieniu Pomorskim. Szkoła wysłała 10 używanych, niepotrzebnych już szkole 

tapczanów w dobrym stanie oraz rozmaite meble.  

Cała redakcja gazety Wózek łączy się w bólu z poszkodowanymi i rodzinami 

ofiar pożaru. Jesteśmy wstrząśnięci i bardzo przejęci tym, co się stało. Mamy kolejny 

przykład, że z żywiołem takim, jak ogień, nie ma żartów!   

Apelujemy więc do Was Drodzy Czytelnicy, jeśli np. palicie papierosa w domach, 

pubach, albo zapalacie świeczkę, to róbcie to tak, aby nic się nikomu nie stało... 

Spowodowanie pożaru może trwać dosłownie chwilkę, ale konsekwencje, jakie mogą z 

tego faktu wynikać, mogą zagrażać Waszemu życiu i zdrowiu oraz życiu i zdrowiu 

innych ludzi.  

Przyjmijcie proszę nasze rady i starajcie się zachowywać ostrożność i rozsądek! 

 
 

Adam Skowron 
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI… 
 

Olśniewająco piękna, trzydziestokilkuletnia Baskijka Amaya szuka zemsty. 

Doskonale wyszkolona we władaniu wszelką bronią nie ma sobie równych w 

prowadzeniu akcji polityczno–terrorystycznych. Jeszcze nigdy nie chybiła celu. 

Tym razem na muszkę wzięła prezydenta Stanów Zjednoczonych… Czy i ta akcja 

zakończy się sukcesem? Iluzja skorpiona Roberta Ludluma to powieść nie tylko 

dla mężczyzn… 

 

 

 

Któż z nas nie chciałby otrzymać spadku po bogatym i bezdzietnym wujku? 

Pewien siedemdziesięcioletni lord postanowił odszukać potomka swego 

wydziedziczonego przed laty brata. Spodziewa się, że już wkrótce do jego drzwi 

zapuka młody, kulturalny młodzieniec, któremu będzie mógł przekazać tytuł i 

majątek. Los szykuje mu jednak niespodziankę… Jaką? Odpowiedzi na to pytanie 

szukaj w powieści Elizabeth Adler – Spadek. 

                                                                           

                                                                              Barbara Nowak-Baryś 
 

Drodzy czytelnicy naszej szkolnej gazetki!!! 
 
Zakończył się właśnie konkurs i głosowanie na najbardziej dowcipnych 

nauczycieli naszego Ośrodka. Redakcja gazetki zna już wyniki konkursu. Nazwisk 

laureatów jednak jeszcze nie zdradzimy Ogłoszenie wyników i wręczenie 

dyplomów dla zwycięzców konkursu odbędzie się na apelu szkolnym. 

W zek 
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