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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, obecnie wybieramy się 

do Rzymu.  → 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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Wyjazdy międzynarodowe 

W ubiegłych latach nasz Ośrodek podjął 
inicjatywę wyjazdów za granicę, organizo-
wanych we współpracy z Zespołem Szkół 
nr 111 w Poznaniu. Celem pierwszej wy-
prawy stały się Węgry, drugiej - ParyŜ, a 

trzeciej - Bruksela.  

W tym roku juŜ po raz kolejny zapraszamy 
wszystkich chętnych do udziału w warszta-
tach językowo-artystycznych. W tym roku 

ruszamy na podbój RZYMU!!!!. 

Zawitamy do San Marino, AsyŜu, Fuggi, 
Florencji, Padwy i oczywiście do samego 

Rzymu. 

Do zobaczenia! 

 

IMPREZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Kobiet w Ośrodku odbyła się szkolna edycja 

konkursu Randki w ciemno. Na początek w rolę wybierające-

go wcielił się nauczyciel informatyki Łukasz Wencel, a po 

drugiej stronie parawanu można było oglądać kandydatki 

„do wzięcia” – Panie Marię Gajewską, Hannę Kaczmarek i 

Izabelę Łajs. Walka tych ostatnich o względy wybierającego 

bardzo spodobała się uczniom, którzy z niezwykłą uwagą 

spoglądali na poczynania swoich nauczycielek i opiekunek. 

Wcieliły się one bowiem w postacie – strojnej Joli, nieokrze-

sanej Gabrysi – mieszkanki niewielkiej wsi oraz ułożonej 

Tosi. Po niezwykle wyrównanej walce wybranką kawalera 

została… Gabrysia. 

            Wzorem swoich nauczycieli i opiekunów w kolejnych 

odcinkach Randki w ciemno udział wzięli uczniowie, którzy 

poczynali sobie wyśmienicie wcielając się w bohaterów 

szkolnej edycji tego popularnego teleturnieju. 

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.  

Centrum Nauki Kopernik 

W Centrum Nauki 

Kopernik zaskoczyła 

nas wielość i różno-

rodność atrakcji. 

Sporo czasu zajęło 

nam eksperymento-

wanie, oglądanie, 

słuchanie, dotykanie, czytanie itp. Każdy znalazł 

coś dla siebie. 


