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W TYM NUMERZE:
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Wydarzyło się

•

Apele uroczystości

•

Uroczystości, imprezy

•

Pozdrowienia świąteczne

•

Konkursy

•

Kolorowanka

•

Poezja, wiersze

•

Nasza fotka

Jeśli macie jakieś
problemy, których nie umiecie
rozwiązać, ciekawe pomysły,
własne przemyślenia itp.
Piszcie do nas. Swoje
propozycje przekazujcie do
reporterów „Naszego
Ekspresu” lub na nasz adres
internetowy
naszekspres@wp.pl

W tym roku nasz Ośrodek obchodził swoje 58
urodziny. Imprezy okolicznościowe odbyły się w
piątek 14 listopada. Więcej na ten temat znajdziecie
na stronie 3.

W czwartkowy wieczór 27 listopada w świetlicy internatu
odbyła się impreza andrzejkowa. Poznaliśmy tradycje i
zwyczaje związane z andrzejkami. Nie obyło się oczywiście
bez tradycyjnych wróŜb. Najciekawsza była ta z balonami, w
których były ukryte karteczki z przepowiednią. Mogliśmy sobie
równieŜ potańczyć na dyskotece. W czasie imprezy
serwowane były pączki, napoje i inne słodkości. Bawiliśmy się
naprawdę świetnie co widać na zdjęciach z tej imprezy. Te i
inne zdjęcia moŜecie obejrzeć oczywiście na naszej stronie
internetowej www.soswwegorzewo.pl
Natalia Herbatowicz
Wesołych Świąt oraz pomyślnego startu w Nowy 2009 Rok
wszystkim naszym czytelnikom
Ŝyczy Redakcja NASZEGO EKSPRESU.

„Nasz

Ekspres”2/2008/2009
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GÓRA GROSZA
Jak co roku nasza szkoła włączyła się do
ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. W
tym roku zbiórkę pieniędzy zorganizował
samorząd szkolny naszego Ośrodka.
Akcja trwała od 24 listopada do 5
grudnia. Zebrano w sumie 17 zł 21
groszy. Pieniądze trafią do najbardziej
potrzebujących. Dziękujemy za kaŜdy
grosz.
Samorząd Uczniowski

Wyniki konkursu plastycznego
„Drzewo w krajobrazie”
Szkoła Podstawowa:
I miejsce – Piotr Tarczyński
II miejsce – Paweł Charaman
III miejsce – Maciej Trawiński
Gimnazjum
I miejsce – Daniel Plech

„Nasz Ekspres”2/2008/2009

II miejsce – Marcin Barniak
III miejsce – Eugeniusz Świderski
ZSZ
I miejsce Małgorzata Zapaśnik
II miejsce – Patrycja Chudziutko
SPdP
I miejsce – Paweł Błaszczyk
II miejsce – Monika Pruszkowska
III miejsce – Adam Celner
GRATULUJEMY!!!
Na zdjęciu praca Małgorzaty Zapaśnik
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Jak zwykle w listopadzie obchodziliśmy
jubileusz 58 rocznicy utworzenia naszego
Ośrodka. W piątek 14 listopada w świetlicy
internatu odbył się uroczysty apel. Zaproszeni
goście złoŜyli na ręce naszego Dyrektora
Andrzeja Raczkowskiego kwiaty i Ŝyczenia.
Joanna Przybylska oraz Paweł Chudziutko
otrzymali stypendium powiatowe. Po części
artystycznej zaproszeni goście zwiedzali naszą
szkołą. MoŜna było wypróbować działanie
między innymi biofeedbacku oraz zwiedzić
nasze nowe pracownie .
Przedstawiciele klas I z
poszczególnych szkół składają
uroczyste ślubowanie.

Na nasz jubileusz przybyli
przedstawiciele placówek
oświatowych z Węgorzewa i
okolic.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w
Przeglądzie Twórczości Artystycznej MłodzieŜy
Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
Powiatu Węgorzewskiego.

Impreza zwana popularnie „manewrami kulturalnymi” odbyła się po raz piąty. Więcej zdjęć z tej imprezy
znajdziecie w Galerii na naszej stronie internetowej www.soswwegorzewo.pl
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Jak zwykle w zespołach edukacyjnoterapeutycznych w ostatnim okresie duŜo się
działo. Uczniowie ze szkoły podstawowej i
gimnazjum wspólnie zorganizowali Halloween
i zabawę andrzejkową. W Halloween udało
nam się przestraszyć kilka nauczycielek a
podczas zabawy andrzejkowej tradycyjnie
laliśmy wosk, wróŜyliśmy z kart, czytaliśmy
wróŜby i przepowiednie. Bawiliśmy się
świetnie a dzięki pomocy mam uczniów
mogliśmy poczęstować się wspaniałymi
ciastami.
4 grudnia wspólnie z uczniami ze
Szkoły Przysposabiającej do Pracy
pojechaliśmy do GiŜycka na zaproszenie
uczniów ze Szkoły Policealnej im.
H.Chrzanowskiej na Festyn Mikołajkowy. Jak
co roku zabawa była wspaniała. Wspólnie z
uczniami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w GiŜycku, Szkoły dla dzieci głuchych i
niedosłyszących z Olecka , podopiecznymi
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz
Dziennych Centrów Aktywności z GiŜycka i
Rynu obejrzeliśmy bardzo ciekawe i wesołe
występy poszczególnych uczestników zabawy,
wspólnie śpiewaliśmy kolędy i bawiliśmy się.
Oczywiście spotkaliśmy się z Mikołajem a
właściwie to aŜ z pięcioma. Mikołajowie
wspólnie bawili się z uczestnikami festynu i
oczywiście rozdawali wszystkim dzieciom
wspaniałe prezenty. Bardzo nam się podobało
i oczywiście spotkamy się na kolejnym festynie
za rok.

Przegląd Kulturalny Szkół

Beata Czarnecka

Impreza z okazji Halloween

Festyn Mikołajkowy w GiŜycku
Andrzejki
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śyczeń, które Tobie Ŝyczę
na razie nie wyliczę
więc podaję pierwsze z kraju
by Ci Ŝyło się jak w raju
by w wigilię u rodzinki
wszyscy mieli fajne minki
by przy stole chciał zagościć
pakiet zdrowia i miłości
i u wszystkich był tak mocny
by pozostał całoroczny.

Kolorowych bombeczek
DuŜo aniołków i
gwiazdeczek
Słodkiego lenistwa i
wielkiego oddechu
Od codziennego pośpiechu
Dla Marty Plech i Oli

Dla naszej wychowawczyni
Iwony Perstynak oraz dla wszystkich
nauczycieli i pracowników naszej
szkoły
Od Anny Sztury.
Pada śnieg, suną sanki – jest renifer i bałwanki...
ŚnieŜki z nieba spadają,
śyczenia zdrowych świąt składają.
Niech te święta będą wyjątkowe
A prezenty odlotowe
Dla Pauliny Tkacz i Andrzeja Wójtowicza
śyczy Patrycja.
śyczenia dobrych ocen dla uczniów,
Spełnienia marzeń wszystkim marzycielom,
Szczęścia w miłości wszystkim zakochanym...
I tym samotnym teŜ, zdrowia wszystkim chorym,
Szczęścia zmartwionym, a dla wszystkich
Przyjaźni, radości, magicznych świąt...
I wszystkiego, co tylko pragną ludzie.
śyczenia dla wszystkich uczniów z naszej szkoły
od Anny Sztury.

śyczę Tobie spełnienia wszystkich marzeń,
Przychylności wszechświata,
Siły w ramionach i czystego ognia w sercu,
Co zapali wszystko wokół
Ciebie szczęściem i radością.
Niech wszystko czego się dotkniesz,
Stanie się pomocne w spełnieniu marzeń,
A kaŜda najdrobniejsza nawet czynność
PrzybliŜa Ciebie do bycia
Najszczęśliwszą i najbardziej uśmiechniętą osobą
spośród wszystkich ludzi.
Dla Ani Barniak i Judyty Kopijek od Patrycji.

Najserdeczniejsze Ŝyczenia
Cudownych Świąt BoŜego
Narodzenia. Rodzinnego ciepła i
wielkiej radości, pod Ŝywą choinką
zaś duŜo prezentów, a waszych
pięknych duszach wiele sentymentu.
Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję na Nowy Rok, Ŝeby był
jeszcze lepszy niŜ ten co właśnie mija.
Dla pani Gosi Fedusio od Eweliny

Ile Tusk przez Lecha szlocha,
Ile kobiet ŁyŜwa kochał,
Ile Lepper się opala,
Ile Misztal w disco szalał,
Ile Długosz będzie siedział,
Ile Rywin nie powiedział,
Ile wdzięku jest w Giertychu,
Ile wanien złupił Zbychu,
Ile Władek miał nadziei,
śe z Hausnerem sukces zdzieli
Tyle zdrowia pomyślności,
Szczęścia, ciepła i radości.
Dla Pani Dyrektor od Pauliny
śyczę Ci nadziei
Własnego skrawka nieba,
Zadumy nad płomieniem świecy,
FiliŜanki dobrej, pachnącej kawy,
Piękna poezji, muzyki,
Pogodnych świąt zimowych,
Odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego co
wokół, chwil roziskrzonych kolędą,
Śmiechem i wspomnieniami.
Wesołych Świąt!!!
śyczenia dla Asi Przybylskiej od
Eugeniusza
Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeŜyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i
radości oraz błogosławieństwa
BoŜego w kaŜdym dniu
nadchodzącego roku
dla Pani Małgosi Fedusio Ŝyczy
Małgosia Zapaśnik
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Niech się spełnią świąteczne Ŝyczenia,
Te łatwe i trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duŜe i te małe,
Te mówione głośne lub wcale.
Niech się spełnią te wszystkie krok po kroku,
Niech się spełnią w Nowym Roku!
Dla koleŜanki Judyty od Pauliny
Serdeczne Ŝyczonka uśmiechu i słonka,
Śniegu białego pod choinką,
DuŜo dobrego, a sylwestra z nowym roczkiem
Przywitajcie chwiejnym kroczkiem.

Lampek migania
Kolęd śpiewania,
Prezentów bez liku,
Wielu kolędników
Oraz Sylwestra do
rana
Z lampką szampana!
Wesołych Świąt
Dla koleŜanki Ani B.
od Pauliny

śyczeń, które Tobie Ŝyczę
na razie nie wyliczę
więc podaję pierwsze z kraju
by Ci Ŝyło się jak w raju
by w wigilię u rodzinki
wszyscy mieli fajne minki
by przy stole chciał zagościć
pakiet zdrowia i miłości
i u wszystkich był tak mocny
by pozostał całoroczny.
Dla pana Roberta od Marysi
Zapaśnik

Dla super klasy II ZSZ od Asi P
W ten nadchodzący dzień piękniutki
Wszystkiego najlepszego Ŝyczą wam makówki
Karpik teŜ wam śle Ŝyczenia
A wraz z nimi ode mnie pozdrowienia
Dla całej Rady Pedagogicznej od Asi P.
Gdy pierwszą gwiazdkę ujrzysz na niebie,
Wspomnij tych, co kochają Ciebie,
Gdy pierwsza zgaśnie, a druga zabłyśnie,
Nich Cię aniołek ode mnie bardzo uściśnie.
Dla cudownego przyjaciela Krzysia R. od
przyjaciółki Asi P.
Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie.
Niech aniołek Cię mocno ode mnie uściśnie.
I złoŜy serdeczne Ŝyczenia z okazji
Świąt BoŜego Narodzenia !

Kiedy jasna gwiazdka błyśnie
Niech Ci serce radość ściśnie
Niech choinka jasno świeci
Niech nadziei płomień wznieci
Nich kolęda zabrzmi wkoło
Nich świat śmieje się wesoło
Będzie miło i serdecznie
A Twe szczęście niech trwa
wiecznie.
Dla super wychowawczyni pani
Gosi Fedusio od Asi

DuŜo szczęścia, zdrowia i powodzenia
To tradycyjne, najszczersze Ŝyczenia.
Wesołych Świąt i Roku szczęśliwego
Dla Magdy Mnich od Eweliny M.

Dla Justyny Sobieskiej od Eweliny Muczyń
Ciepłych i udanych
Świąt BoŜego Narodzenia
Oraz wszelkiej pomyślności
i radości, szczęścia, zdrowia
i udanego Sylwestra
Dla Asi Przybylskiej od
Eweliny Muczyń

Merry Christmas, Christamas Merry
Były sobie renifery.
Miały bardzo śmieszne minki,
Bo urwały się z choinki,
Wpadły w ciepły cichy kąt Ŝycząc Tobie
Happy Świąt.

Niech Bóg Miłością nasze
dusze napełnia. Niech Duch
Święty swą rolę wypełnia.
Rozkołysze wszystkiem
szczęścia dzwony.
Dla Władki Ewelina

Dla Władzi od Asi P.

Mamy wielką przyjemność przedstawić Wam, drodzy czytelnicy utwory poetyckie napisane przez
uczennicę kl. II Szkoły Zawodowej Patrycję Chodziutko.
Dziękujemy bardzo Patrycji i zapraszamy innych do podejmowania prób literackich.

Serce
Serce jest duŜe i małe,
Serce jest czerwone,
Serce jest rozgrzane,
Serce jest do czerwoności rozgrzane,
Serce jest moŜliwe,
Serce kochać teŜ potrafi,
Serce myśli za ciebie,
Serce umie kochać szczerze bo tak chce
i gada do ciebie kochaj wzajemnie
bo jest jedyne w sobie i prawdziwe.
Czerwona róŜa
Wiele kwiatów jest na polu i w ogródku,
Wiele świeŜych i pachnących,
Kolorowych i błyszczących, gdy się wejdzie do ogródka
wnet poczujesz świeŜy i pachnący powiew wiatru.
A gdy w oko wpadnie ci błyszcząca i czerwona róŜa to pomyśl , Ŝe
ktoś ciebie kocha szczerze i prawdziwie.
Bo róŜa ma symbol miłości i wierności.

śycie
śycie jest jedno i krótko trwa,
śycie jest tylko płomieniem świecy.
Wystarczy tylko zdmuchnąć i zniknie bez znaku
lecz zostanie tylko wspomnienie na krótki czas,
i Ŝycia nikt nie wróci
jedynie zabrać komuś moŜe na zawsze.

Czyli zadanie nie tylko dla najmłodszych
Gotową pracę oddaj do reporterów „Naszego Ekspresu”. Najlepsze prace zostaną nagrodzone
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Konkurs dla miłośników motoryzacji
W kolejnym konkursie dla miłośników motoryzacji
trzeba wypisać na kartce nazwy poszczególnych części pojazdu
samochodowego. Wygrywa ten, kto wymieni najwięcej części.
Podpisane kartki oddajemy dla reporterów naszej gazety do 9
stycznia 2009 r.

Jak to leciało
czyli konkurs dla melomanów
Uzupełniony tekst znanej kolędy zapisz na kartce i oddaj dla reporterów “Naszego Ekspresu”
do dnia 10 stycznia 2009 r. Nie zapomnij o podpisaniu swojej pracy.

_______________ w Betlejem

_______________ w Betlejem, _______________ w Betlejem
Wesoła _______________
śe Panna _______________, Ŝe Panna _______________
Porodziła Syna
Chrystus się _______________
Pan oswobodzi
Anieli _______________
Króle _______________
Pasterze _______________
Bydlęta _______________
Cuda, _______________ ogłaszają
Maryja Panna, Maryja Panna
_______________ piastuje
I Józef _______________ i Józef _______________
Ono pielęgnuje
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NASZA FOTKA czyli poznajmy się
W
tym roku
dołączyło do grona naszych uczniów kilkoro bardzo sympatycznych osób.
Natalia
Herbatowicz
W tym numerze „Naszego Ekspresu” przedstawiamy troje uczniów z Gimnazjum.
PAULINA TKACZ
Kolor oczu
Znak zodiaku
Jedzenie
Marzenie
Muzyka
Czas wolny
Sport

Niebieskie
KozioroŜec
Frytki
Wyjechać za granicę
Pop, US5
Lubię chodzić na spacery
Gra w tenisa i siatkówkę

PAWEŁ GUT
Kolor oczu
Znak zodiaku
Ulubione danie
Marzenie
Muzyka
Czas wolny

Niebieskie
Skorpion
Frytki
Zostać sportowcem
Hip hop zespół „Góral i Mateo”
Lubię jeździć na rowerze

PATRYCJA KNOP
Kolor oczu
Znak zodiaku
Ulubione danie
Muzyka
Sport
Czas wolny

Niebieskie
Baran
Zupa pomidorowa
Pop i rock
Pływanie
Lubię czytać ksiąŜki i słuchać muzyki

Rozstrzygnięcia konkursów z poprzedniego numeru „Naszego Ekspresu”
W konkursie na kolorowankę Spidermana najbardziej podobały się prace: Piotra Tarczyńskiego, Julity
Kasińskiej i Andrzeja Świderskiego.
W konkursie motoryzacyjnym najwięcej marek samochodów (66) wymienił Piotr Tarczyński.
W konkursie „Jak to leciało” wszystkie osoby poprawnie uzupełniły tekst piosenki.
Nagrody otrzymują następujący uczniowie:
Julita Kasińska, Anna Denys, Sylwester Kalina, Anna Garlicka, Piotr Tarczyński
i Andrzej Świderski.
Wszystkim, którzy wzięli udział w naszych konkursach bardzo dziękujemy.
Nasz Ekspres – gazeta wychowanków SOSW w Węgorzewie. Redakcja: Joanna Przybylska, Anna
Barniak, Natalia Herbatowicz, Alicja Herbatowicz, Paulina Pieniak. Opiekunowie – Danuta Bobińska,
Robert Kun. Skład komputerowy – Robert Kun. Druk – Iwona Garbar.
Adres: SOSW ul. Zamkowa 34, 11-600 Węgorzewo e-mail: naszekspres@wp.pl
Wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej Ośrodka www.soswwegorzewo.pl

