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                                       Projekt okładki – Sylwester Warański 

 

NAUKA 

Nauczyli mnie mnóstwa mądrości, 

Logarytmów, wzorów i formułek, 

Z kwadracików, trójkącików i kółek 

Nauczali mnie nieskończoności. 

 

Rozprawiali o "cudach przyrody" 

Oglądałem różne tajemnice: 

W jednym szkiełku "życie w kropli wody" 

W innym zaś - "kanały na księżycu". 

 

Wiem o kuli, napełnionej lodem, 

O bursztynie, gdy się go pociera... 

Wiem, że ciało, pogrążone w wodę 

Traci tyle, ile... etcetera. 

 

Ach, wiem jeszcze, że na drugiej półkuli 

Słońce świeci, gdy u nas jest ciemno! 

Różne rzeczy do głowy mi wkuli, 

Tumanili nauką daremną. 

 

I nic nie wiem, i nic nie rozumiem, 

I wciąż wierzę biednymi zmysłami, 

Że ci ludzie na drugiej półkuli 

Muszą chodzić do góry nogami. 

 

I do dziś mam taką szkolną trwogę: 

Bóg mnie wyrwie - a stanę bez słowa! 

- Panie Boże! Odpowiadać nie mogę, 

Ja... wymawiam się, mnie boli głowa... 

 

Trudna lekcja. Nie mogę od razu. 

Lecz nauczę się... po pewnym czasie... 

Proszę! Zostaw mnie na drugie życie 

Jak na drugi rok w tej samej klasie. 
Julian Tuwim 

Dnia 25 czerwca odbędzie się uroczyste 

zakończenie roku szkolnego 2009/2010. 

Opuścimy mury szkoły na dwa miesiące. 

Niektórzy wyjadą w góry, nad morze, a jeszcze 

inni zostaną w domu. Niech to dla każdego 

będzie czas radosny, wolny od stresu. Cała 

redakcja życzy wszystkim uczniom, 

nauczycielom i pracownikom szkoły przede 

wszystkim wypoczynku, „naładowania 

akumulatorów” na nadchodzący kolejny rok 

ciężkiej pracy. Do zobaczenia pierwszego 

września!  
Wojciech Niemyt 



 
 
 

 

Dnia 1 czerwca odbyło się podsumowanie Roku Chopinowskiego w naszym 

Ośrodku. Swoją obecnością zaszczycili nas  uczniowie Poznańskiej 

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego. 

Muzycy wykonali koncert z utworami Fryderyka Chopina, który wszyscy 

wysłuchali w skupieniu. Rozstrzygnięto także konkurs wiedzy o Chopinie. 

Zwycięzcą został  Łukasz  Włodarczak. Następnie „po długiej nieobecności” 

odwiedził nas sam Mistrz – Fryderyk Chopin – w osobie Filipa Darmowskiego. 

Uczniowie pod opieką pani Kingi Cholewy, w składzie: Tomasz Wojewoda, Ewa 

Gembalska i Agata Bródka, przygotowali etiudy teatralne. Wszystkich 

wykonawców widownia nagrodziła gromkimi brawami.  
     Wojciech Niemyt i Tomasz Wojewoda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

      

      

 

 
 

 
      

 

  

 

 

W dniu 10 maja 2010 roku  uczniowie  Zasadniczej Szkoły 

Zadowodowej z Innowacją Pedagogiczną i Szkoły Przysposabiającej do 

Pracy oraz ich rodzice udali się wraz z opiekunami – paniami - Marią 

Gajewską, Elżbietą Olszak, Ewą Rosochowicz oraz panem Sylwestrem 

Warańskim do CK Zamek w Poznaniu  na spektakl muzyczny pt. Zatańczyć 

Chopina. Koncert okazał się kalejdoskopem stylów, form i emocji 

odnalezionych w muzyce Wielkiego Kompozytora. Mazurki, etiudy, walce, 

polonezy i preludia wykonywane były przez profesjonalnych muzyków w 

wersjach oryginalnych, aranżacjach instrumentalnych i przetworzeniach 

elektronicznych. Tańce do muzyki Chopina wykonywane były przez 

młodych tancerzy – solistów i zespoły taneczne w rozmaitych stylach i 

technikach. Spektakl wywarł ogromne wrażenie na naszych uczniach.  
         Sylwester Warański 

 



 

 

 

 

 
 

 
Matka, mama, mamusia to od zawsze symbol mądrej, bezinteresownej miłości. Matka 

to najważniejsza osoba w życiu każdego dziecka. Dlatego nie zapominajmy o swoich mamach 

w tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Matki. 

Dzień Matki to bardzo ważne święto rodzinne. Z tej okazji wszystkie dzieci zarówno 

te małe, jak i już całkiem dorosłe składają najserdeczniejsze życzenia swoim mamom, dają im 

kwiaty, laurki i prezenty. Pudełko czekoladek na Dzień Matki to także bardzo popularny 

prezent dawany rodzicielkom.  

TROCHĘ HISTORII 

Początki tego święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. 

Kultem otaczano wtedy Matki-Boginie, symbole płodności i urodzaju. 

Zwyczaj powrócił w XVII wieku w Anglii pod nazwą Niedziela u 

Matki (Mothering Sunday). Do tradycji należało składanie matce 

podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane 

błogosławieństwo. W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy 

w 1914 roku.  
                                                                                      Wojciech Niemyt i Tomasz Wojewoda 

 

Z KLUBEM ABSOLWENTA NA PIKNIKU MAJOWYM 

 

Członkowie Klubu Absolwenta – Magda 

Gombowska, Natalia Jaskowska i Jan 

Wiatrowski oraz nauczyciele i uczniowie 

naszego Ośrodka  uczestniczyli w pikniku 

majowym zorganizowanym przez 

wychowawców klas ZSZ z Innowacją 

Pedagogiczną. Dobre humory, dowcipne 

rozmowy, smaczne zakąski i wreszcie 

piękna pogoda… Cóż to był za… piknik.  

                                                                                                                                        W zek 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI… 

 
Tata, one i ja to osadzona we współczesnych polskich realiach, choć trochę baśniowa 

opowieść o dwóch dziewczynkach wychowywanych tylko przez ojca. Zwariowane, dowcipne dialogi, 

sytuacje pozornie bez wyjścia, szalona babcia Fredzia i tabuny „cioć”, z których każda chciałaby 

zatrzymać się w domku pod Warszawą na dłużej – to gwarancja dobrej zabawy. Ale przecież 

niczego innego nie można się spodziewać po autorce, która  nosi imię Manula  (Manula Kalicka: 

Tata one i ja).   

Żmija. Złociste łuski, płaski łeb, segmentowane podgardle, szybko wysuwający się 
rozwidlony język. I oczy. Złote. Z czarną pionową źrenicą. Takich żmij nie ma i nigdy nie było. 
Czyżby? Ci, którym przyszło walczyć w Afganistanie, wiedzą już, że jest. I zagraża. Do 

zmierzenia się z nią zachęca Andrzej Sapkowski (autor Wiedźmina) w swej najnowszej książce 
Żmija. (Andrzej Sapkowski: Żmija).                                                                   

                                                                                          Barbara Nowak – Baryś 

 

Mamy Wyróżnienie!!! 

 
Gazetka redagowana przez uczniów naszego 

Ośrodka po raz kolejny odniosła znaczący sukces 

w konkursie literackim Młode Pióra, organizowanym 

przez Piątkowskie Centrum Kultury – Dąbrówka. W 

dziedzinie gazetek szkolnych pismo Wózek 

otrzymało wyróżnienie. Wśród uhonorowanych 

znaleźli się członkowie składu redakcyjnego: 

Patrycja Chudzińska, Mikołaj Grzechowski, 

Wojciech Niemyt, Adam Skowron, Tomasz 

Tarnowski, Tomasz Wojewoda oraz opiekun koła dziennikarskiego – p. mgr 

Sylwester Warański.  

Liczymy, że Wózek nadal będzie odnosił 

sukcesy i sprawiał ogromną radość osobom 

współtworzącym miesięcznik i wszystkim 

sympatykom dziennikarskich poczynań uczniów 

naszego Ośrodka.  

Dziękujemy Jury Młodych Piór za 

wyróżnienie i nagrody. Do miłego zobaczenia 

na stronach gazetki. 

                                                                             W zek 
 

W zek – Miesięcznik Wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu. Gazetka ukazuje się od 2005r. 

Redaguje zespół w składzie: Patrycja Chudzińska, Mikołaj Grzechowski, Wojciech Niemyt, Adam Skowron, 

Tomasz Tarnowski, Tomasz Wojewoda. Opiekun: mgr Hanna Kaczmarek (w latach 2005-2007), mgr Sylwester 

Warański (od 2007 roku). 

Łączność z redakcją na spotkaniach zespołu redakcyjnego, bądź za pośrednictwem sekretariatu Ośrodka. 

Zapraszamy do współpracy! 

Druk i adres redakcji: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa 

Tylewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań, e-mail do sekretariatu szkoły - 

sekretariat@sosw.poznan.pl 

 


