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Miesięcznik Uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im.
Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu,
nr 11-12 (21-22) maj-czerwiec 2009

Już zamknęły się za
nami szkolne bramy,
Już serce lekkie niby
ptak.
Na zielonych dróżkach
znowu Cię szukamy,
Halo, halo wołając tak.
Halo, halo! Pani Przygodo
króciutko trwa wakacji czas.
Halo, halo! Pani Przygodo!
Prosimy Cię, oczekuj nas.
Nad górskim stokiem, czy nad wodą,
śród łąk czy tam gdzie lasu cień…
Gdziekolwiek jesteś – o przygodo!
Halo, halo! Znajdziemy Cię.
Krystyna Wodnicka
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W Teatrze Nowym w Poznaniu…
W czwartek 21 maja 2009 roku, młodzież z naszego Ośrodka oraz
opiekunowie p. Elżbieta Olszak, p. Lidia Wysoczyńska i p. Sylwester
Warański, obejrzeli w Teatrze Nowym w Poznaniu sztukę pt. Ożenek.
Warto zaznaczyć, że spektakl ten wywarł tego wieczoru duże wrażenie na
widzach, którzy aż sześciokrotnie wywoływali na scenę aktorów niezwykle
żywiołową owacją.
Aktorzy teatru poznańskiego wcielili się
w role postaci z komedii Mikołaja
Gogola. Szczególnie podobali się Swatka
– Fiekła Iwanowna (Bożena Borowska),
Żewakin (Michał Grudziński) – lejtnant
marynarki oraz Koczkariew – przyjaciel
Podkolesina (Zbigniew Grochal). Fiekła
Iwanowna, znana wszystkim swatka, z
właściwą sobie gracją kojarzy kolejne już
pary. Nawet ci najmniej chętni do ożenku
są przez nią odpowiednio zachęcani. Nie
udaje jej się wszakże „urobić”
Podkolesina – urzędnika, radcę dworu
(Paweł
Hadyński),
który
jest
zatwardziałym kawalerem. Tego zadania jednak podejmuje się Koczkariew. Knuje on
rozmaite intrygi, pozbywa się kolejnych kandydatów do ręki Agafii Tichonownej (Gabriela
Frycz), by na koniec stwierdzić, że człowiek sam nie wie, co w życiu robi i do czego dąży.
Taką refleksją kończy się komedia Gogola. Widać, że mimo upływu wielu lat temat sztuki
jest wciąż aktualny. Mówi przecież o kontaktach międzyludzkich.
Sylwester Warański

Ożenek w telewizji polskiej
Nowa telewizyjna inscenizacja słynnej komedii
Mikołaja Gogola, pozornie zawierającej tematykę
życia prywatnego zwykłych ludzi, naprawdę zaś
będącej ostrą satyrą obyczajową. Dziś sztuka ta wydaje
się tragikomedią. Na petersburskiej premierze w
grudniu 1842 roku car Mikołaj I po kilku scenach
demonstracyjnie opuścił teatr. Gogol zrezygnował z
tradycyjnej miłosnej intrygi, w utworze nie ma słowa o
miłości.
Odbywa
się
natomiast
zwyczajny,
przedślubny targ. Treścią sztuki są perypetie starego
kawalera, zmuszanego przez swatów do małżeństwa. Przyjaciel postanawia ożenić swojego
kolegę, życiowego niedołęgę, niezdolnego do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. W tym celu
angażuje swatkę, która wyszukuje narzeczoną. Do domu dziewczyny schodzą się wybrani
przez swatkę „kawalerowie”. Ożenek jest utworem o niespełnionych zamiarach, o straconych
złudzeniach, o zdarzeniach, których nie było. Nowa inscenizacja telewizyjna Jerzego Stuhra
to popis mistrzowskich ról czołówki polskich aktorów, twórcza kontynuacja najlepszych
wystawień tej sztuki Gogola.
W
zek
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Wielkim sukcesem zakończył się nasz udział w
tegorocznym konkursie Młode Pióra, organizowanym
przez Piątkowskie Centrum Kultury – Dąbrówka.
Redakcja
gazetki
Wózek
zdobyła I-sze miejsce i
główne
nagrody
konkursu
(pamiątki książkowe, dyplomy)

Dziękujemy przede wszystkim
organizatorom konkursu Młode
Pióra oraz Jury za docenienie
formy i treści naszej szkolnej
gazetki.
Podziękowania składamy także
wszystkim tym, którzy nas
wspomagali (i stale wspomagają)
w
codziennej
pracy
przy
redagowaniu gazetki.
W
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ZIELONE ŚWIATKI
Ludowy obyczaj Zielone Świątki jest polską nazwą święta majowego. W niektórych
regionach Polski nazywany jest Sobótką lub Palinockami. W czasach przedchrześcijańskich
uroczystość ta związana była z kultem rodzącej się do życia przyrody. Jej powitaniem po zimie,
czyli czasie, kiedy przyroda niejako obumiera.
Pierwotnie było to święto pogańskie. Podczas nocy kupalnej czyniono magiczne praktyki,
które miały zapewnić obfite plony. W tym celu oczyszczano ziemię z demonów wodnych, paląc
ogniska. Najpierw przez nie skakano, następnie przy nich śpiewano i bawiono się bardzo długo.
Domy przyozdabiano zielonymi gałęziami brzozy, tatarakiem i kwiatami.
Do dziś mieszkańcy ziemi dobrzyńskiej, wierni ludowej tradycji, zachowali zwyczaj
związany z kultem drzew i gałęzi. Dymem ze spalonych, święconych ziół okadzają bydło,
przystrajają wieńcami krowy. Ma to zapewnić odporność na uroki czarownic i wszelkie zło.
Obecnie Zielone Świątki często łączy się z chrześcijańskim świętem kościelnym –
Zesłaniem Ducha Świętego. Ten dzień uznawany jest za początek Kościoła. Zielone Świątki często
określa się mianem – Pięćdziesiątnica, są ostatnim dniem pięćdziesięciodniowego okresu
wielkanocnego. Zielone Świątki są świętem obchodzonym na pamiątkę zesłania Ducha Św. na
Najświętszą Maryję Pannę i apostołów zgromadzonych w wieczerniku w pięćdziesiątym dniu po
Zmartwychwstaniu.
W wigilię Zielonych Świąt tak jak w Wielką Sobotę święci się wodę do Chrztu św. Zielone
Świątki są dniem dziękczynienia za zebrane żniwo pszenicy. Chrystus przynosi Ducha Św. jako
owoc swej ofiary paschalnej i zaprasza swoich synów i swoje córki do swego stołu. Dlatego też
wierni proszą o Jego dary dla siebie.
W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzi się święto Najświętszej Maryi
Panny Matki Kościoła. Po Zielonych Świątkach aż do końca Roku Kościelnego przypada 24 lub 28
niedziel, podczas których używa się zielonych szat liturgicznych, symbolizujących nadzieję
zbawienia, na które wierni muszą zapracować przez żywą wiarę i pełnienie uczynków miłości.
Lilianna Grześkowiak

BOŻE CIAŁO
Potocznie to święto zwane jest uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej lub
Świętem Ciała i Krwi Pańskiej. W kościele katolickim uroczystość ta jest obchodzona ku czci
Najświętszego Sakramentu Komunii Świętej. Jest to jedno ze świąt, podczas którego obecność w
kościele na mszy jest obowiązkowa. W tym dniu wspomina się ostatnią wieczerzę oraz
przemienienie chleba w Ciało, a wina – w Krew Jezusa.
W Polsce uroczystość ta obchodzona jest w pierwszy czwartek po dniu Trójcy Świętej.
Jest to święto ruchome lecz przypada zawsze 60 dni po Wielkanocy. Zostało ustanowione w 1246
roku na skutek widzeń błogosławionej Julianny pochodzącej z Carnillon. W Polsce Boże Ciało
wprowadzone zostało dopiero w 1320 roku przez biskupa Nankiera. W tym dniu w każdym kościele
organizowana jest procesja z Najświętszym Sakramentem, która przechodzi ulicami danej
parafii. Przed tym dniem różne grupy działające przy parafii muszą zbudować ołtarze, przy
których kapłan z wiernymi będzie się zatrzymywał i modlił. Podczas każdego postoju czytane są
fragmenty Ewangelii (przy każdym ołtarzu innego ewangelisty). Na drodze muszą znaleźć się 4
ołtarze. W procesji bierze udział cała służba liturgiczna oraz wierni. Dziewczynki zawsze sypią
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płatki kwiatów, prowadzone są również sztandary. Bardzo często można się spotkać z tym, że
podczas procesji śpiew umila grający na trąbkach zespół. Od 1955 roku w Polsce po obchodach
Bożego Ciała została wprowadzona oktawa tego święta, która trwa przez cały tydzień. Natomiast
od razu po oktawie obchodzone jest następne święto czyli uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy.
Krzysztof Jarosz

DZIEŃ MATKI
Po raz pierwszy w Polsce święto Matki obchodzono 1914 roku w Krakowie. Dziś w Polsce
obchodzimy je 26 maja. Dzień Matki znany był już w starożytności – w Grecji i w Rzymie.
Wówczas ten szczególny dzień w roku obchodzony był najprawdopodobniej w okolicach pomiędzy
15. a 18. maja. W tym czasie każda mama powinna zostać obdarowana przez swoją pociechę
dobrym słowem, jakimś prezentem.
Poniżej podajemy kilka wierszy, którymi można obdarować tego dnia swoją ukochaną
mamę.
Dziękuję za to wszystko,
Czym dobroć jest na ziemi,
Że Jesteś najważniejsza,
Że tego nikt nie zmieni,
Że jeden dzień najpiękniej
W mym sercu jaśnieć musi:
Dla jednych to Dzień Matki,
A dla mnie Dzień Mamusi.

Żadne słowa nie oddadzą tego,
kim dla mnie jesteś.
Żaden płomień nie strawi mego do Ciebie
uczucia.
Żaden człowiek nie zrobi dla mnie tyle,
ile Ty dla mnie zrobiłaś.
Kocham Cię Mamo.

Monika Gibes

Dziękuję, że znosiłaś to,
czego nie sposób było znieść,
że robiłaś cos z niczego,
że dawałaś, mając puste kieszenie,
że kochałaś, gdy kochać mnie się nie dało, że zarabiałaś pieniądze,
aby mnie wychować, że robiłaś rzeczy niemożliwe z uśmiechem
(nawet, gdy czasami drżał)...

JUBILEUSZ 90-LECIA OŚRODKA
W tym roku nasz Ośrodek obchodzi 90-lecie swojego istnienia. Przedstawiamy Wam program
Jubileuszowy, na który zapraszamy wszystkich chętnych:
- 15 października 2009r. Dzień doznań intelektualnych – Jesteśmy piękni, młodzi i zdolni…
Gala szkolna ze ślubowaniem klas pierwszych
Sesja naukowa - historia Ośrodka
Impreza interakcyjna: Jesteśmy piękni, młodzi i zdolni
o Teatr u nas
o Happening plastyczny - "Jesteśmy młodzi"
o Pokaz mody - "Jesteśmy piękni"
o Konkursy - "Jesteśmy zdolni"
- 16 października 2009r. Dzień doznań jubileuszowych…
10.00 – Część oficjalna i artystyczna
11.30 – Tort urodzinowy
12.00 – Bankiet w holu głównym budynku szkoły (zwiedzanie wystaw tematycznych
w klasach).
18.00 – Bal 90-lecia, dla wszystkich pracowników Ośrodka, zaproszonych gości i
absolwentów.
W zek
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Na zajęciach z przysposobienia do pracy klasa
III K, pod opieką pani Elżbiety Olszak,
przygotowuje rozmaite przysmaki. W tym
roku w pamięci wszystkich, którzy zostali
zaproszeni na degustację tych wspaniałych
potraw, pozostały: banan zapiekany w szynce
i pieczone jabłka. Specjalnie dla czytelników
Wózka, redakcja gazetki publikuje poniżej
przepisy wspomnianych smakołyków.

BANAN ZAPIEKANY W SZYNCE
Składniki:
- 2 banany,
- sok z cytryny,
- 4 duże plastry szynki,
- 3 łyżki śmietany,
- 1 żółtko,
- 4-5 łyżek startego żółtego sera,
- pieprz,
- bazylia,
- słonecznik.

Sposób wykonania:
Banany przekroić wzdłuż na połówki, polać sokiem z
cytryny (koniecznie).
Przekrojoną stronę posypać pieprzem i bazylią.
Połówki bananów zawinąć w plastry szynki.
Ułożyć w żaroodpornym naczyniu.
Śmietanę wymieszać z żółtkiem, startym serem, pieprzem i bazylią.
Masę nałożyć na banany.
Ewentualnie posypać słonecznikiem.
Zapiekać w temperaturze 180 stopni około 15-20 minut.
Gotowe. Smacznego!

JABŁKA PIECZONE
Składniki (4 porcje):
- 4 nieduże jabłka,
- 4 łyżeczki z górką rodzynek,
- 4 łyżki miodu,
- 4 szczypty mieszanki przypraw do szarlotki,
- 4 gałki lodów waniliowych.

Przygotowanie:
Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Ściąć 1/3 część jabłka wraz z korzonkiem i nożem wyciąć gniazdo nasienne.
Jabłka ułożyć w blaszce do pieczenia, do środka włożyć po łyżeczce rodzynek, łyżce miodu i szczypcie
przyprawy do szarlotki. Przykryć ściętą górą jabłka i wstawić do piekarnika. Piec przez 25 minut (bardzo duże
jabłka piec dłużej, przez około 40-45 minut). Podawać gorące, z gałką lodów waniliowych.
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ROZRYWKA WAKACYJNA

POZIOMO:

PIONOWO:
1 bywa wielka i romantyczna
3 możemy się na niej opalać
4 okres przymusowego nie chodzenia do szkoły
6 dobrze nas zna
8 rozrywka dla całej rodziny
13 bardzo strasznie małe miasteczko
14 bardzo dużo słonej wody
15 przeciwieństwo wjazdu
17 duży strumień

2 można pojechać nim na koniec świata
4 po ślubie
5 twoi najbliżsi
7 można w nich zbierać grzyby
9 grzeje nas latem.
10 zasłużony po pracy
11 czarne na niebie
12 przed ślubem
16 np: Rusałka
18 lubią je jeść dzieci i nie tylko
19 ... zielone przebiegły galopem

Krzyżówkę wykonali uczniowie Szkoły Przysposabiającej Do Pracy i Zasadniczej Szkoły
Zawodowej z Innowacją Pedagogiczną pod opieką p. Sylwii Kozłowskiej.
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…
Czy wakacje z książką to dobry pomysł? Tak, jeśli to dobra książka! A taką bez wątpienia
jest każda z czterech części cyklu stworzonego przez amerykańską pisarkę Stephenie Meyer.
Czym zachwycili się młodzi czytelnicy na całym świecie? Co spowodowało, że tetralogia w
bardzo krótkim czasie stała się bestsellerem? Za odpowiedź niech wystarczą dwa słowa: miłość i
wampiry…
W pierwszym tomie, zatytułowanym Zmierzch, czytelnik poznaje siedemnastoletnią
Isabellę Swan, która właśnie przeprowadziła się z wielkiego miasta do ponurego miasteczka w
deszczowym stanie Washington, by zamieszkać razem ze swym ojcem, miejscowym komendantem
policji.
Nowa szkoła, brak jakichkolwiek znajomych i nieustannie padający deszcz sprawiają, że
Bella dość szybko zaczyna żałować decyzji o przeprowadzce. Do czasu jednak… Na jej drodze
staje bowiem tajemniczy, nieprzystępny i niezwykle przystojny Edward Cullen – chłopak
obdarzony nadludzką siłą oraz zdolnościami, które zdają się być nie z tego świata. Nie z tego, bo
ze świata… WAMPIRÓW!!!
Jak Isabella poradzi sobie z szokującą prawdą o Edwardzie? Dlaczego zaprzyjaźni się z
wilkołakiem? Co będzie chciała dostać na osiemnaste urodziny? Czy pozostanie człowiekiem?
Odpowiedzi na te pytania szukajcie w cyklu Stephenie Meyer: Zmierzch, Księżyc w nowiu,
Zaćmienie i Przed świtem.
Gwarantuję Wam, że już po przeczytaniu pierwszego tomu z większą uwagą zaczniecie
przyglądać się mijanym ludziom… szczególnie tym o bardzo jasnej karnacji 

Barbara Nowak-Baryś

Drodzy czytelnicy naszej szkolnej gazetki!!!
Dobiega końca rok szkolny 2008/2009. Dziękujemy wszystkim
czytelnikom, sympatykom oraz całej społeczności Ośrodka za wspólnie spędzony
czas. Jednocześnie życzymy, by nadchodzące wakacje były wyjątkowe. By spełniły
wszystkie oczekiwania i pozwoliły narodzić się także nowym marzeniom. By
wreszcie były czasem zasłużonego odpoczynku. Do usłyszenia po wakacjach.
W
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