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Wysokie drzewa
O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem.
Zapach wody, zielony w cieniu, złoty w słońcu,
W bezwietrzu sennym ledwo miesza się, kołysze,
Gdy z łąk koniki polne w sierpniowym gorącu
Tysiącem srebrnych nożyc szybko strzygą ciszę.
Z wolna wszystko umilka, zapada w krąg głusza
I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa,
Z których widmami rośnie wyzwolona dusza...
O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!
Leopold Staff
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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

zek

Skąd pochodzę?
Słynny siedemnastowieczny filozof Blaise Pascal powiedział kiedyś – Twój dom
może ci zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi ci domu. Te słowa wspomnianego
myśliciela stają się niejako jednym z ważnych aspektów projektu edukacyjnego – Skąd
pochodzę. Warto przypomnieć, że zgodnie z jego założeniami grupa licealistów z naszego
Ośrodka poznaje miejsce urodzenia i zamieszkania poszczególnych członków oddziału. I tak
w dniu 16 września 2016 r. klasa III LOc odwiedziła Wschowę, następnie 28 października
2017 r. zawitaliśmy do Leszna, by w dniu 10 marca 2017 r. podziwiać obiekty naszego
pięknego miasta Poznania. Miejsca, skąd pochodzi Remigiusz Gruba.
Poznań jako stolica województwa wielkopolskiego to stosunkowo duża aglomeracja,
dlatego kontynuacja zwiedzania miejsca urodzenia Remka planowana jest w najbliższej
przyszłości. Tym razem licealiści podziwiali uroki Ośrodka Sportu i Rekreacji – Malta wraz z
wizytą w Nowym Zoo, sąsiadującym niejako z tym urokliwym zakątkiem miasta.
Warto nadmienić, że historia poznańskiej Malty wiąże się z zakonem joanitów –
najstarszym zakonem rycerskim powstałym w XII w. w Królestwie Jerozolimskim i księciem
Mieszkiem III Starym, który zaprosił joanitów do Poznania. Książę obdarzył ich wówczas
kościołem św. Michała wraz ze szpitalem oraz licznymi wsiami. Teren na którym się osiedlili
nazywano Komandorią – nazwa pochodziła od siedziby i posiadłości ziemskiej komtura –
komandora stojącego na czele poznańskiej prowincji zakonu. Gdy w XVI w. joannici
otrzymali od cesarza Karola V wyspę Maltę, zaczęto ich nazywać kawalerami maltańskimi, a
tereny zielone nad Cybiną – Maltą.
Z kolei Nowe Zoo zlokalizowane na tzw. Białej Górze, w pobliżu Jeziora
Maltańskiego udostępniono zwiedzającym w 1974 roku. Pierwszymi mieszkańcami
położonego na skraju miasta pagórkowatego, zadrzewionego terenu, były jelenie europejskie,
daniele, wielbłądy, lamy oraz ich dzicy przodkowie - gwanako. Z czasem ogród wzbogacił się
o kolejne gatunki zwierząt, takie jak tygrysy, niedźwiedzie, małpy, słonie i wiele innych
egzotycznych stworzeń.
Uczniowie z zaciekawieniem spoglądali na tereny rekreacyjne Malty, a spacer po
obiekcie okazał się wyczerpującym zajęciem. Nie zraziło to jednak odwiedzających, którzy
dotarli w końcu do ogrodu zoologicznego, by tam, na własne oczy, „podpatrzeć” kończące
swoje poranne posiłki zwierzęta.
Zmęczeni lecz usatysfakcjonowani zwiedzaniem Poznania, przypomnieliśmy sobie słowa
znanego przysłowia – Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. A gdzie jest nasz prawdziwy
dom? Właśnie tam, skąd pochodzimy. Uświadomiło to nam kolejny raz, że miejsce urodzenia
i dzieciństwa to przestrzeń przyjazna, gdzie każdy odnajduje swój skrawek świata. To z kolei
wydaje się podkreślać wagę słów Pascala – Twój dom może ci zastąpić cały świat. Cały świat
nigdy nie zastąpi ci domu.
Sylwester Warański

JĘZYK ANGIELSKI PISEMNY
Jak przebiega egzamin maturalny z języka angielskiego? Co warto wiedzieć o
arkuszu egzaminacyjnym?
Część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym trwa 120 minut i
składa się z zadań na rozumienie ze słuchu (liczba zadań: 3–4, czas: około 20
minut), zadań na rozumienie tekstów pisanych: (liczba zadań 3–4), zadań na
znajomość środków językowych (liczba zadań: 2–3) oraz z jednej wypowiedzi
pisemnej (liczba słów do napisania: 80–130).
Instrukcje do wszystkich zadań są podane w języku polskim. Zadania
sprawdzające rozumienie ze słuchu odtwarzane są dwa razy.

HUMOR Z ZESZYTÓW UCZNIOWSKICH
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Zostawiam to na los pastwy.
Całymi dniami pił po nocach.
Dokument składał się z trzech części: pierwszej, drugiej i trzeciej.
Była to wyspa położona z dala od morza.
Walutą angielską są funty i penisy.
U żaby kończyny przednie są dłuższe niż krótsze.
Znalezione w sieci – Remigiusz Ogrodowski

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…
„Każdy się czegoś boi, prawda? Doskonale znam to uczucie. Kolekcjonuję
lęki, jak inni zbierają znaczki, co pewnie czyni ze mnie jeszcze większą
dziwaczkę, niż jestem w rzeczywistości.” Tak zaczyna się powieść, której główna
bohaterka – Zara, zamiast przyjaciół na Facebooku, ma niezliczoną ilość fobii. Do
tego jest półsierotą, a matka wysyła ją do babci, mieszkającej na drugim końcu
Stanów. Tam, w sennym na pozór miasteczku, na jej drodze staje tajemniczy
mężczyzna, który budzi w Zarze paniczny strach. Na szczęście wkrótce znika,
pozostawiając jednak po sobie złoty pył….
(Carrie Jones: Pragnienie).
Barbara Nowak
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