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Naplotkowała sosna  

Że już się zbliża wiosna. 

Kret skrzywił się ponuro: 

- Przyjedzie pewno furą… 

Jeż się najeżył srodze: 

- Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął :-Ja nie wierzę, 

Przyjedzie na rowerze. 

 

Kos gwizdnął: -Wiem coś o tym, 

Przyleci samolotem. 

- Skąd znowu – rzekła sroka - 

Ja z niej nie spuszczam oka 

I w zeszłym roku w maju 

Widziałam ją w tramwaju. 

- nieprawda! Wiosna zwykle 

Przyjeżdża motocyklem. 

 

 

 

 

Cena: 1,- zł. 

- A ja wam dowiodę, 

Że właśnie samochodem. 

- Nieprawda bo w karecie! 

W karecie? Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, 

Że płynie właśnie łódką! 

 

 

 

A wiosna przyszła pieszo. 

Już kwiatki za nią spieszą, 

Już trawy przed nią rosną 

I szumią – Witaj wiosno 
                                               Jan Brzechwa 
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8 Marca jest jedną z ważniejszych dat dla większości Kobiet. 
Mają One swoje święto formalnie od 1910r. Cieszą  się, 
ponieważ mogą ten dzień przeznaczyć na relaks, odpocząć od 
„szarej rzeczywistości”, która je otacza, mogą w tym czasie 
myśleć tylko i wyłącznie o sobie, spełniać swoje zachcianki. 

Natomiast Panowie  powinni starać się, aby ten dzień był dla Kobiet 
wyjątkowy. Należałoby kupić prezent w postaci ulubionych przez większość 
kwiatów, bombonierkę, wyjść do kina na komedię romantyczną itp. Mężczyźni 
muszą zadbać również o to, by w tym dniu nie stwarzać jakichś nieprzyjemnych 
sytuacji kobietom. Należy im ustępować i starać się o to, by ten Dzień był 
dniem, z roku na rok, jeszcze bardziej wyjątkowym niż  poprzednie dni kobiet. 
Jednak nie zapominajmy, Drodzy Panowie, aby również codziennie dbać o 
kobiety;).  

Adam Skowron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W imieniu całej redakcji wszystkim Paniom życzymy, w tym szczególnym dla 

nich dniu, wielu ciekawych pomysłów, radości myślenia i tworzenia oraz triumfu 

zrozumienia, ale także – ostrości spojrzenia, doskonałego słuchu, sięgania po nowe 

odkrycia, abyście drogie Panie nigdy nie żałowały przeszłości i cieszyły się dniem 

dzisiejszym. Wszystkiego najlepszego!!! 

W zek 
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI… 
 

 Drogi Czytelniku! Wiesz, czym zajmuje się zaklinacz koni? Potrafi 

rozmawiać z końmi. Chcesz wiedzieć, jak to robi? Sięgnij po powieść Nicholasa 

Evansa „Zaklinacz koni”, a przekonasz się, jak bardzo determinacja i chęć walki z 

własnymi słabościami wpłynęły na życie Grace i jej konia, Pielgrzyma. 

 

Czy można zakochać się od pierwszego wejrzenia w… samochodzie? Gdy 

Arni, bohater powieści Stephena Kinga zobaczył tytułową „Christine”, 

zdecydował, że musi ona należeć do niego… Czy zamknięcie uszu na ostrzeżenia 

rodziny i przyjaciół wyszło mu na dobre? Czy miłość do bezlitosnej i mściwej 

Christie, samochodu – widma przyniosła mu szczęście? 

                                                                          

                                                                              Barbara Nowak-Baryś 
 

Drodzy czytelnicy naszej szkolnej gazetki!!! 
 
Nadszedł marzec i… czas głosowania na  najbardziej dowcipnego 

nauczyciela. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w wyborach!!! 

Przypominamy, że  publikujemy specjalne kupony, które będą ważne tylko z 

oryginalną pieczątką Ośrodka. Głosować może każdy uczeń naszej placówki. 

Oddajemy po jednym głosie na nauczycielkę i nauczyciela. Kupony proszę składać 

u opiekuna redakcji – Sylwestra Warańskiego lub w sekretariacie Ośrodka.   

W zek 

 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa 

Tylewicza w Poznaniu. 

KUPON KONKURSOWY 

 
Najbardziej dowcipna nauczycielka to:……………………………………………………… 

 

Najbardziej dowcipny nauczyciel to:………………………………………………………….. 
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Teraz, kiedy nadeszła wiosna, kiedy apetyt nam się wyostrza 

zabawmy się w kucharzy. Oto nasza propozycja 

 

 
Ciasto:     

½ kg mąki  

1 łyżeczka proszku do pieczenia  

25 dag margaryny 1 szklanka cukru  

2 jajka  

Masa I:  

1 ½ kg jabłek                                                                                

Masa II:  

2 budynie waniliowe  

3 szklanki mleka  

Do dekoracji:  

cukier puder 

 
Sposób wykonania: 

Mąkę, proszek do pieczenia, margarynę, cukier i jajka zagnieść. Zostawić na 15 minut i 

podzielić na 2 części. Jedną część rozłożyć na wysmarowanej tłuszczem prostokątnej 

formie, a na niej ułożyć obrane i pokrojone w „ósemki” jabłka. Ugotować budyń i gorący 

wylać na jabłka. Rozwałkować drugą część ciasta i przykryć budyń. Ciasto wstawić do 

nagrzanego piekarnika i piec ok. 45 minut w temperaturze 160-170 °C. Po upieczeniu 

ciasto ostudzić i posypać cukrem pudrem. 

                                                               Smacznego! 
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