
Od stycznia 2006 roku działamy my, czyli zespół redak-
cyjny wydający szkolną gazetkę, pod tajemniczą nazwą 

WÓZEK... czyli:  

W — Wielkie    Z  —  Zwycięstwo    E  —  Empatycznej    K  —  Kreatywności 

Mimo, iż nasza gazeta powstała bardzo niedawno, braliśmy już udział w szkole-
niu przeznaczonym dla młodych redaktorów oraz opiekunów gazetek szkolnych z 
całej Polski. Wzięliśmy udział  w przeglądzie gazetek szkolnych w Katowicach i  
Rybniku. Dwa z artykułów z naszej gazetki zdobyły na nim wyróżnienie.  

 

Nasze kółko prowadzone przez panią mgr Hannę Kaczmarek działa 
przy Ośrodku od 2001r. W pracy w naszym teatrze wspomaga nas 
Polski Teatr Tańca, a także Zespół Szkół Muzycznych. Zadebiuto-
waliśmy spektaklem teatralnym Pt. ”Dziady cz. .II” A. Mickiewicza. 
W 2002r. wystąpiliśmy w „Moralności Pani Dulskiej” według G. 
Zapolskiej. W dwóch następnych latach był „Ożenek” N. Gogola, a 

także Benefis dyrektor Ośrodka. W 2005 r. Przygotowaliśmy akademię w Dniu Patrona Na-
szego Ośrodka, a także wzięliśmy udział w koncercie zorganizowanym z okazji Światowego 
Dnia Wolontariatu wystawiając „Dziewczynkę z zapałkami” H. Ch. Andersena. W 2006r. , 
gościliśmy w swych skromnych progach słynną poznańską pisarkę panią Małgorzatę Musiero-
wicz.  13. października tego samego roku wystąpiliśmy przed naszymi koleżankami,  kolegami 
i nauczycielami, a także przed zaproszonymi gośćmi świętując w ten sposób Dzień naszego 
Patrona i nadanie Ośrodkowi Sztandaru.  W listopadzie 2006 roku braliśmy udział w przeglą-
dzie teatrów młodzieżowych MELPOMENA 2006. Oddaliśmy tam hołd ofiarom Poznańskiego 
Czerwca ’56 wystawiając spektakl upamiętniający to wydarzenie. Co prawda nie zdobyliśmy 
nagrody Grand Prix, ale zdobyliśmy najwięcej wyróżnień i nagród. A co najważniejsze, nasz 
spektakl został najlepiej zapamiętany i poruszył serca  widzów.   

ELEKTRA 

Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej nie zwlekaj.  

Nasz adres: 

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
DLA DZIECI I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  

W POZNANIU 
ul. Szamarzewskiego 78/82 

60-569 Poznań 

fax./tel. (+48) 61 847 30 95; 
centrala: (+48) 61 847 20 95 
e-mail: szkola@sosw.poznan.pl  

www.sosw.poznan.pl 

  W   zek 

PROFILE KSZTAŁCENIA: 

N a g ł ó w e k  a r t y k u ł u  d o d a t k o w e g o  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - elektryk  

cykl kształcenia: 3 lata  

podbudowa: gimnazjum  

zawód: elektryk  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - monter  

elektronik  

cykl kształcenia: 3 lata  

podbudowa: gimnazjum  

zawód: monter elektronik  

Technikum Elektroniczne  

cykl kształcenia: 3 lata  

podbudowa: zasadnicza szkoła zawodowa  

zawód: technik elektronik  

Szkoła Policealna  

cykl kształcenia: 2 lata  

podbudowa: liceum  

zawód: technik informatyk  

 

Liceum Ogólnokształcące  

cykl kształcenia: 3 lata  

podbudowa: gimnazjum  

Szkoła przysposabiająca do pracy  

cykl kształcenia: 3 lata  

zakres: indywidualne szkolenie kompute-
rowe dla osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi  

Oddział dla dzieci z autyzmem  

cykl kształcenia: 3 lata  

zakres: terapia behawioralna dla dzieci       
w wieku przedszkolnym  

 

Szkoła posiada także internat  

przystosowany dla osób  

niepełnosprawnych. 

Ośrodek Szkolno—Wychowawczy dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  

w Poznaniu 

ZAPRASZA!!! 

     W    zek 



Drużyna koszykówki na wózkach istnieje dzie-
sięć lat. W tym okresie nasi reprezentanci wie-
lokrotnie stawali na najwyższym podium Mi-
strzostw Polski. W sporcie niepełnosprawnych 
koszykówka na wózkach uważana jest za dyscy-
plinę najbardziej widowiskowa. Chociaż nie jest 
ona tak popularna jak koszykówka ludzi zdro-
wych, czy tez NBA - jest dyscypliną naprawdę 
emocjonującą, a co najważniejsze dająca jej 
uczestnikom wiele satysfakcji.  

Sekcja siatkówki na siedząco istnieje od 
siedmiu lat. Drużyna wielokrotnie stawała 
na najwyższym podium Mistrzostw Polski. 
Z tej poznańskiej drużyny, którą stworzył 
pan magister Roman Pięta wielu zawodni-
ków zostało powołanych do reprezentacji 
P o l s k i  n a  ś w i e c i e .  
 

Osiągnięcia:  

Mistrz Polski w latach 1999, 2000, 2003, 
2004, 2005.  

Zdobywca Pucharu Polski w latach 2003.  

Wicemistrz Polski w 2001, 2002, 2006 roku.  

Piąte miejsce w mistrzostwach świata juniorów, z udziałem              
zawodników z naszego klubu sportowego.  

Osiągnięcia: 

Mistrz Polski i Zdobywca Pucharu Polski w latach 1995-2000, Wielokrotny Medalista Mi-
strzostw Polski 1994-2002,  

 

Sekcja siatkówki na siedząco 

Sekcja koszykówki na wózkach 

„Praca nad sobą ważna rzecz...” 

Kółko informatyczne 

Celem naszego Ośrodka jest nie tylko podno-
szenie sprawności intelektualnej, ale również fi-
zycznej. Dlatego każdy, kto tylko ma ochotę może 
wziąć udział w zajęciach, które pomagają w zdoby-
waniu sprawności, co w przypadku osób niepełno-
sprawnych jest szczególnie ważne. 

 

Usprawnienie fizyczne 

Sekcja bilardu 

Sekcja bilardu istnieje od grudnia 2003 
roku, a juz w 2004 roku zdobyliśmy 3 medale 
Mistrzostw Polski: Brąz w 9-bil w parach dru-
żynowych, Brąz w 9-bil i Srebro w 8-bil. Każdy 
ma szanse wziąć udział w treningach. Dzięki 
bilardowi możemy ćwiczyć koncentrację, cel-
ność. Bilard jest sportem dla młodzieży która 
nie lubi lub nie może uprawiać sportów siło-
wych. Treningi odbywają się w klubie Hades, 
internacie oraz szkole.  

  
Kółko informatyczne zaprasza uczniów którzy intere-
sują się komputerami i wszystkim co jest z nimi zwią-
zane. Raz w tygodniu można skorzystać z jednaj z 
trzech sal informatycznych, a także pomocy i rad 
nauczyciela informatyki.  

Możliwość korzystania z komputerów mają również 
mieszkańcy internatu. Znajduje się w nim bowiem sala 
komputerowa z dostępem do Internetu. 


