W zek
Miesięcznik Wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu,
nr 96-97 (106-107) maj-czerwiec 2017

Czucie niewinne
Łąkami idę. W krąg kwiaty
I słyszę brzęki pszczelne.
W powietrzu modrozłotym
Śni próżnowanie niedzielne.

Zakończenie roku szkolnego
2016/2017

Słońce świeci spokojnie,
Jak gdyby od niechcenia;
Obłoki są tak białe,
Jak by nie mogły siać cienia.
Ptak śpiewa, jak by nie śpiewać
Nikomu ani się śniło.
Jest mi tak dobrze na duszy,
Jakby mnie wcale nie było.
Najpiękniej bowiem jest, kiedy
Piękna nie czuje się zgoła
I tylko jest się, po prostu
Tak, jak jest wszystko dokoła.
L. Staff
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Kolejny rok szkolny dobiegł końca.
Dziękujemy Wam – nasi wierni
czytelnicy za wsparcie i każde dobre
słowo. Życzymy udanych urlopów,
wspaniałych wakacji i szczęśliwego
powrotu do… szkoły.
W

Projekt okładki – Sylwester Warański
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Harmonogram ważniejszych wydarzeń – maj/czerwiec 2017







Egzaminy maturalne
Mistrzostwa SOSW w tenisie stołowym
Festyn szkolny
Wycieczka do Kopenhagi
Egzaminy zawodowe
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Ważne wydarzenia w naszym Ośrodku
Wszystkich zainteresowanych wspomnianymi wydarzeniami odsyłamy
na stronę internetową naszego Ośrodka – sosw.poznan.pl, na której są
dostępne lub wkrótce pojawią się sprawozdania z poszczególnych
wydarzeń
W
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Nasze wycieczki
W naszym Ośrodku w trakcie roku szkolnego odbywa się wiele wycieczek.
Ich „wysyp” pojawia się na wiosnę. Spośród wielu wspomnijmy poniższe:










Wycieczka do Chorwacji w ramach Warsztatów Językowych
Wycieczka do zamku
Zwiedzanie Palmiarni i Parku Wilsona
Zwiedzamy Stolice Europejskie – Kopenhaga – miasto Andersena
Rewizyta w Szkole w Lusowie
Wycieczka na Cytadelę i Stare Miasto
Wyjście do Ogrodu Botanicznego
Wycieczki integracyjne poszczególnych klas
Wyjścia do kina

W tym miejscu warto pamiętać o znanym przysłowiu – Podróże kształcą.
Kto chce się o tym przekonać, niech wyrusza z nami. Do zobaczenia na
trasie!
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Bitwa na gary i patelnie – „I Ty możesz zostać szefem kuchni”
W czerwcu odbyła się kolejna edycja konkursu kulinarnego, realizowanego pod
nazwą: „Bitwa na gary i patelnie czyli potyczki kuchni regionów”. Tegoroczny konkurs
przebiegał pod hasłem: „I Ty możesz zostać szefem kuchni”. Uczniowie Ośrodka, w
grupach, duetach bądź indywidualnie, mieli za zadanie przygotować deser. Ze
względu na bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem w konkursie, odbywał się
on w dwóch turach. Pierwsza grupa pracowała we wtorek i podjęła wyzwanie
przygotowania Pavlovej. Natomiast druga grupa walczyła we czwartek i zmierzyła się
z włoskim Tiramisu.
Trudność i niespodzianka polegały na tym, że nikt z uczestników, do
momentu rozpoczęcia konkursu nie wiedział, jakimi produktami będzie dysponował
oraz jaki deser przyjdzie mu wykonać. Innowacją było też to, że w tym roku
wychowawcy pełnili wyłącznie role obserwatorów, natomiast każdy z uczestników,
duetów czy grup miał do wykorzystania jedno koło ratunkowe. Mógł wówczas
poprosić o pomoc dowolnie wybraną osobę.
Punktualnie o 16.00 uczestnicy konkursu zgromadzili się przed drzwiami
stołówki, gdzie w tym roku odbywał się konkurs. Zostali zapoznani z regulaminem
konkursu, wyjaśniono wątpliwości zaproszono do stanowisk, na których czekały:
produkty, przepis oraz koło ratunkowe.
Na przygotowanie deseru przeznaczono 2 godziny. Jury w składzie:, panie
kucharki Iwona Siebert i Iwona Rogacz, pan Jurek Kwiatkowski i jego syn Dawid (z
wykształcenia cukiernik), pani dyrektor Teresa Kopeć, pani Marta Ławecka miało
niezwykle trudne zadanie. Należało bowiem ocenić: proces przygotowywania deseru
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wygląd stanowiska po
pracy, smak i wygląd potrawy.
Emocje udzieliły się wszystkim i narastały od momentu zapoznania się z
przepisem, poprzez przygotowanie stanowiska pracy, wykonanie potrawy, aż po
moment jej prezentacji.
Okazało się, że poziom rywalizujących ze sobą ekip był bardzo
wyrównany. Ostatecznie, po bardzo emocjonującej walce, pierwsze miejsce zajęły
studentki: Magda Hajduk, Weronika Piątek, Sylwia Staszyk i Marlena Radwańska, na
drugim miejscu uplasował się Kajetan Jurek, trzecie miejsce należało do Konrada
Kamieniarza (pracującego indywidualnie) i grupy w składzie: Agata Bródka, Marlena
Walczak, Paulina Wróblewska Tomasz Wojewoda, Bartosz Maciejewski.
Laureaci konkursu otrzymali karty podarunkowe do Empiku, Rossmanna oraz
czekolady. Za hojność serdecznie dziękuję Radzie Rodziców prężnie działającej przy
Ośrodku.
S. Lorens

UWAGI Z ZESZYTÓW UCZNIOWSKICH

o Ukradł dziennik lekcyjny, nie chce oddać i żąda okupu.
o Na klasówce z informatyki twierdzi, że wcale nie ściąga, tylko
kopiuje.
o Kilka razy kopnął kolegę. Potem tłumaczył, że dostał drgawek.
o Kopnął kolegę i mówi, że go boli głowa.
Znalezione w sieci – Remigiusz Ogrodowski

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…
Tata, one i ja to osadzona we współczesnych polskich realiach, choć trochę baśniowa

opowieść o dwóch dziewczynkach wychowywanych tylko przez ojca. Zwariowane, dowcipne dialogi,
sytuacje pozornie bez wyjścia, szalona babcia Fredzia i tabuny „cioć”, z których każda chciałaby
zatrzymać się w domku pod Warszawą na dłużej – to gwarancja dobrej zabawy. Ale przecież
niczego innego nie można się spodziewać po autorce, która nosi imię Manula (Manula Kalicka:
Tata one i ja).

Żmija. Złociste łuski, płaski łeb, segmentowane podgardle, szybko wysuwający się rozwidlony
język. I oczy. Złote. Z czarną pionową źrenicą. Takich żmij nie ma i nigdy nie było. Czyżby? Ci,

którym przyszło walczyć w Afganistanie, wiedzą już, że jest. I zagraża. Do zmierzenia się z nią
zachęca Andrzej Sapkowski (autor Wiedźmina) w swej najnowszej książce Żmija. (Andrzej
Sapkowski: Żmija).

Barbara Nowak
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