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Zwiedzamy świat 

W ubiegłych latach nasz Ośrodek podjął inicjatywę 

wyjazdów za granicę, organizowanych we współ-

pracy z Zespołem Szkół nr 111 w Poznaniu. Celem 

pierwszej wyprawy stały się Węgry. W ubiegłym 

roku odwiedziliśmy Paryż.  → 2 

 

Sukcesy sportowe 

 

 

 

 

Z historii Ośrodka…              

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza  w Poznaniu jest najstarszą w 

Polsce placówką powołaną do prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z różnego rodzaju niepeł-

nosprawnościami ruchowymi. Został powołany do życia w 1919 roku i choć wielokrotnie zmieniał nazwę, zawsze realizował ten sam 

podstawowy cel: szkolenie zawodowe osób niepełnosprawnych. 

♦ W 1919 roku powstał w Poznaniu Wojskowy Zakład Leczniczo-Szkolny dla Inwalidów Wojennych, aby wyjść naprzeciw zapotrze-

bowaniu społecznemu i pomóc konstruktywnie środowisku osób poszkodowanych przez I wojnę światową. 

♦ W 1922 roku opiekę nad Zakładem przejął Urząd Wojewódzki, przemianowując go na Wojewódzką Szkołę Reedukacyjną dla 

Inwalidów Wojennych. Szkoła była finansowana z budżetu województwa oraz Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. 

♦ W 1932 roku szkoła zyskała nowe pomieszczenia w gmachu Polskiego Monopolu Tytoniowego, przy ul. Wawrzyniaka 45. Zmie-

niona została także nazwa na Zakład Szkolny dla Inwalidów Wojennych i Wojskowych. Zakład rozszerzył swoją działalność, 

prowadził bowiem także internat, umożliwiający pobieranie nauki przez uczniów spoza Poznania.  

♦ Do 1939 roku mury Zakładu opuściło blisko 2000 absolwentów. Pod koniec października 1939 roku hitlerowcy podjęli decyzję o 

natychmiastowej likwidacji Zakładu. 

♦ Po zakończeniu II wojny światowej prace nad przywróceniem do życia Zakładu podjęto już w czerwcu 1945 roku, l grudnia 1945 

r. w Państwowym Zakładzie Szkolnym dla Inwalidów Wojennych i Wojskowych naukę podjęło 46 uczniów. Mieli oni do dyspozy-

cji nie tylko pomieszczenia do nauki, także internat i stołówkę. Szkolenie trwało 2 lata. W roku 1947 liczba uczniów wzrosła do 

200.  

♦ Rok 1948 był przełomowy w dziejach Zakładu. Wtedy właśnie otworzył on swoje podwoje dla pierwszych inwalidów cywilnych i 

inwalidów pracy. Prawo do nauki zyskali niepełnosprawni w wieku od 17 do 40 lat. Zakład dysponował odpowiednią bazą lokalo-

wą do nauki, niemożliwe było natomiast prowadzenie rehabilitacji fizycznej. W roku 1954 Zakład otrzymał do dyspozycji budy-

nek przy ulicy Szamotulskiej 67, który do dziś spełnia funkcję internatu.  

♦ W 1971 roku zrealizowana została idea dyrektora Zbigniewa Tylewicza o wybudowaniu wzorcowego Zakładu Rehabilitacji. 

Powstał wtedy, istniejący i wykorzystywany do dziś, zespół budynków przy ulicy Szamarzewskiego, stanowiący bazę do nauki i 

kompleksowej rehabilitacji. 

♦ Od roku 1981 placówka nasza funkcjonowała jako Zakład Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów i do końca 1998 r. podlegała Woje-

wodzie Poznańskiemu poprzez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego. 

♦ Od 1999 roku, w wyniku reform administracyjnych, placówka przeszła pod opiekę Miasta Poznania.     1 marca 2000 roku 

uchwałą Rady Miasta Poznania przekształcono Zakład w Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Nie-

pełnosprawnej w Poznaniu. 

♦ W roku 2001 uchwałą Rady Miasta Poznania utworzony został w Ośrodku Oddział dla Dzieci  z Autyzmem. Powstał on w wyniku 

współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem.  W roku 2002 powstał Oddział Przysposabiający do Pracy w ramach 

2-letniej ZSZ. Szkoła ta powstała dzięki inicjatywie pani prof. K. Milanowskiej i współpracy LIONS CLUB ze Szwecji i Stanów Zjed-

noczonych z władzami Miasta Poznania.  

♦ 11 maja 2004 roku Uchwałą Rady Miasta Poznania nadano naszemu Ośrodkowi imię wieloletniego dyrektora placówki i dobrego 

ducha tego miejsca - Zbigniewa Tylewicza.  

♦ Od 1 września 2004 roku działalność w ramach Ośrodka rozpoczęło IV Liceum Ogólnokształcące oraz Policealne Studium Zawo-

dowe o kierunku technik informatyk, jako oferta dla osób, które dotąd nie miały szans na zdobywanie kompetencji (w tym o 

charakterze technicznym) w placówkach masowych. 

♦ We wrześniu 2005 – Oddział Przysposabiający do Pracy przekształcił się w Szkołę Przysposabiającą do Pracy – oferta edukacyjna 

szkoły skierowana jest do uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężo-

nymi. Cykl kształcenia obejmuje tu 3 lata.  

♦ W 2005 roku Policealne Studium Zawodowe zostało przekształcone w Szkołę Policealną.  

♦ 1 września 2007 roku utworzono w Ośrodku Szkołę Podstawową dla Dzieci z Autyzmem.  

♦ 1 września 2008 roku to początek działalności Technikum Uzupełniającego w zawodzie technik elektryk oraz Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej z innowacją pedagogiczną, która w trzyletnim cyklu kształcenia ma przygotować do pracy z komputerem uczniów z 

upośledzeniem w stopniu lekkim, którym niepełnosprawność ruchowa uniemożliwia naukę zawodu.                                                      
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CybAirBot 2011 

U c z n i o w i e 

naszego Ośrod-

ka od kilku lat 

startują w 

p r e s t i ż o w y c h 

z a w o d a c h 

robotów CybAir-

Bot, które 

odbywają się na Politechnice Poznańskiej. W 

roku 2011 zaprezentowaliśmy naszą najnow-

szą konstrukcję robota startującego w katego-

rii „linefollower”.  → 2 

Cybernetyczna dżdżownica oraz robot do 

smarowania kanapek wzbudzały ogromne 

zainteresowanie zwiedzających. 

Ciekawe wycieczki 

 

 

 

 



Wyjazdy międzynarodowe 

W ubiegłych latach nasz Ośrodek podjął inicjatywę wyjazdów 

za granicę, organizowanych we współpracy z Zespołem Szkół 

nr 111 w Poznaniu. Celem pierwszej wyprawy stały się Wę-

gry. Pod hasłem ‘Warsztatów Językowych’ dwójka naszych 

uczniów tj. Mikołaj Grzechowski (uczeń obecnej 3T) oraz 

Mateusz Siwecki (3L) wraz z opiekunem w dniu 21 marca 

2010r. rozpoczęli 6 dniową przygodę z kulturą i tradycjami 

węgierskimi. W trakcie pobytu na Węgrzech dotarliśmy do 

takich miejsc jak Muzeum Marcepanu, aby skosztować jedy-

nego w swoim rodzaju specjału, którego receptura tworzenia 

jest pilnie strzeżona z pokolenia na pokolenie. Nasze stopy 

stanęły także na górze Ghelerta oraz poczuły historię, siłę 

okazałego Zamku Królewskiego i Parlamentu Węgierskiego. 

Nieopisaną atrakcją okazał się pobyt na Wyspie Małgorzaty, a 

także rejs nocą po Dunajcu. Oprócz podziwiania osiągnięć 

architektury węgierskiej, mieliśmy okazję spróbować trady-

cyjnych potraw węgierskich.  

W dniach 28 marzec – 2 kwiecień 2011 uczniowie naszego 

Ośrodka po raz kolejny wzięli udział w warsztatach języko-

wych. Wyjazd, organizowany przez Zespół Szkół nr 111 w 

Poznaniu, jest już drugą akcją międzynarodową podjętą przez 

nasz Ośrodek. Kolejnym celem 

naszej wyprawy stał się Paryż. 

Troje naszych wychowanków 

Magda Hajduk, Tomasz Wojewoda 

oraz Mikołaj Grzechowski miało 

okazję rozwinąć swój warsztat 

językowy, a przy pomocnej dłoni 

dwójki opiekunów podbić serce 

Paryża. Trudno opisać w kilku 

słowach paryskie miejsca, których 

dotknęła nasza stopa. Trudno też 

opowiedzieć o sympatii oraz 

ciepłym przywitaniu paryskim, jaki 

doświadczaliśmy każdego dnia. Miejsca takie jak Luwr, kate-

dra Notre Dame, grób Chopina, łuk triumfalny czy Euro 

Disneyland na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Doświad-

czenie podróżnika, poznanie nowej kultury oraz tradycji, 

przyjaźnie nawiązywane z każdą chwilą wyjazdu to właśnie 

tak chcemy zapamiętać 6 dni w Paryżu, to właśnie to chcemy 

zabrać ze sobą w podróż zwaną życiem. 

CybAirBot2011 
21 maja 2011 odbyła się 

kolejna 8 edycja Zawodów 

Sumo Robotów, Festiwalu 

Robotów oraz świeże na 

CybAiRbocie zawody Line 

Follower. W wydarzeniu, 

które miało miejsce w 

centrum wykładowo-

konferencyjnym Politechniki Poznańskiej brali udział zainte-

resowani robotyką, elektroniką oraz nowymi technologiami.  

Na zawodach zadebiutowaliśmy z nową konstrukcją robota, 

który wystartował w kategorii Linefollower. Konkurencja 

Linefollower jest odpowiednikiem Formuły I w zawodach 

robotów, których zadaniem jest pokonanie w jak najszyb-

szym czasie trasy wyznaczonej przez czarną linię umieszczo-

ną na jasnej powierzchni. Wykorzystując odpowiednie 

sensory i działając według zaimplementowanego algorytmu, 

nie mogą one z niej zjechać. 

Z a p r e z e n t o w a l i ś m y 

również nasze wyróżnio-

ne w ubiegłych latach 

konstrukcje: Cybernetycz-

ną Dżdżownicę „Magdę” 

oraz robota do smarowa-

nia kanapek.  
Wzbudziły one wyjątko-

wo duże zainteresowanie 

pasjonatów robotyki. 

SŁOWA HYMNU OŚRODKA 

 

1.Jeden dzięki drugiemu 

Biegłym w sztuce staje się 

Słowa mistrza Tylewicza 

Jeden drugiemu podaje 

 

Ref.: 
Mój przyjacielu zawsze walcz 
Nawet gdy chmury przygna  wiatr 

Praca nad sobą waŜna rzecz 

Wybieraj raczej być niŜ mieć                                             

 

 

2. Kształcić się to przesłanie                               

Aby dumny był z nas znów 

Autorytet wychowawca 

Nauczyciel z Uczniowskich snów 

 

Ref.: 
Mój przyjacielu zawsze walcz 

Nawet gdy chmury przygna  wiatr 

Praca nad sobą waŜna rzecz 

Wybieraj raczej być niŜ mieć 

 

3. Sportem usprawniać ciało 

Nigdy nie tracić ducha 

Ojczyźnie słuŜyć z ochotą 

Najdoskonalsza nauka 

 

Ref.: 
Mój przyjacielu zawsze walcz 

Nawet gdy chmury przygna  wiatr 

Praca nad sobą waŜna rzecz 

Wybieraj raczej być niŜ mieć 

 

 

 

 

 

Dyrektor mgr Zbigniew Tylewicz urodził się 9 lipca 

1920 roku w Poznaniu. W 1939 roku ukończył 

wydział licealny Humanistycznego Państwowego 

Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Lesz-

czyńskiego w Lesznie. Od wczesnej młodości, bo 

od 1930 roku związał się z harcerstwem. Od roku 

1931 należał do I Leszczyńskiej Drużyny Harcer-

skiej. W 1939 r. uzyskał stopień harcerza orlego. 

Kierował pracą I LO.H. w wojennym Pogotowiu 

Harcerzy w Lesznie, pełniąc ze swoimi harcerzami 

służbę wartowniczą do drugiego września 1939 

roku. 

 

W latach 1949 - 1952 , jako nauczyciel i zastępca 

dyrektora pracował w Zasadniczej Szkole Zawodo-

wej Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego 

we Wschowie i w tym tez czasie odbył kursy peda-

gogiczne z zakresu szkolnictwa zawodowego, 

języka polskiego oraz dla kadry kierowniczej. 

 

W 1957 roku mgr Zbigniew Tylewicz obejmuje 

stanowisko dyrektora Zakładu Szkolenia Inwali-

dów w Poznaniu. Za tej dyrekcji Zakład realizuje 

postulat integralnej rehabilitacji fizycznej, psy-

chicznej i zawodowej, głównie dla inwalidów z 

dysfunkcją narządów ruchu. 

 

Będąc na emeryturze w latach 1978 - 1982 konty-

nuował w Zakładzie pracę pedagogiczną. 30 maja 

1995 roku zakończył swe pracowite i pełne po-

święcenia życie. Został pochowany na podpoznań-

skim cmentarzu w Przeźmierowie. 

Zbigniew Tylewicz 

NASZ PATRON 
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Ciekawa oferta zajęć 
Urozmaicone tema-

tycznie zajęcia poza-

lekcyjne dają możli-

wość wszechstronne-

go rozwoju swoich 

pasji: 

• Na zajęciach 

rozwijających pasje 

artystyczne np. koło 

poetyckie, koło dziennikarskie, koło teatralne „Bezsenni” 

• Treningach w Uczniowskim Klubie Sportowym z tradycja-

mi i sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej – 

siatkówka na siedząco, koszykówka na wózkach, bilard 

• Kołach robotyki, elektroniki i wielu innych. 

 

Ośrodek dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracow-

niami komputerowymi. W większości pracowni dydaktycz-

nych uczniowie i nauczyciele korzystają z bardzo nowocze-

snych tablic interaktywnych z dostępem do Internetu.  

Warszawa da się lubić 
W dniach 28-29 paździer-

nika 2011 roku odbyła się 

wycieczka szkolna do 

Warszawy zgodna z 

projektem edukacyjnym 

pt. Warszawa da się 

lubić?  

Opiekunowie i jednocze-

śnie organizatorzy projektu – p. Elżbieta Olszak, p. Kinga Reszel, 

p. Krystian Reszel oraz p. Sylwester Warański wybrali taką 

formę realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych Ośrodka, 

które łączą w sobie treści programowe z wielu przedmiotów i 

są przekazane w alternatywnej i atrakcyjnej formie. 


