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Ludwik Jerzy Kern 

Lato, lato…  

Lato, lato, lato czeka, 
Razem z latem czeka rzeka.  
Razem z rzeką czeka las,  
A tam ciągle nie ma nas. 
Lato, lato nie płacz czasem, 
czekaj z rzeką, czekaj z lasem.  
W lesie schowaj dla nas chłodny cień,  
Przyjedziemy lada dzień. 
 
Już za parę dni, za dni parę  
Weźmiesz plecak swój i gitarę. 
Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów.  
Do widzenia wam, canto, cantare. 
 
Lato, lato, mieszka w drzewach, 
Lato, lato w ptakach śpiewa.  
Słońcu każe odkryć twarz, 
Lato, lato jak się masz? 
Lato, lato dam ci różę,  
Lato, lato zostań dłużej . 
Zamiast się po krajach włóczyć stu, 
Lato, lato zostań tu. 
 
 
 
 
 
 

Już niedługo nadejdzie czas 

odpoczynku... Dziękujemy wszystkim za 

wspólnie spędzony czas. Niech 

nadchodzące wakacje przyniosą 

odpoczynek, niezwykłe przeżycia, 

prawdziwe przyjaźnie oraz zwiedzanie 

najpiękniejszych zakątków świata. Do 

zobaczenia we wrześniu. 
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Wszystkim Mamom  

z okazji najpiękniejszego 

święta dedykujemy 

wiersze-życzenia. Oby 

spełniły się wszystkie 

Wasze marzenia! 
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Każdego roku o tej samej porze 

Każdy Ci życzy co tylko może. 

Ja korzystając z tej sposobności, 

Życzę Ci szczęścia, dużo radości, 

To, czego pragniesz, by się spełniło, 

A to, co kochasz, by Twoim było! 

*** 

Mamo! Mamo! 

Cóż Ci dam? 

Jedno serce, które mam. 

A w tym sercu róży kwiat, 

Żyj nam Mamo tysiąc lat! 

*** 

W życiu spotykam wielu ludzi, 

tylko kilku moje serce budzi. 

W Tobie Mamo mam przyjaciela 

bez Ciebie Mamo me serce umiera. 

*** 

Dziś dla Ciebie Mamo 

Śpiewa ptak na klonie. 

I dla Ciebie kwiaty 

Pachną też w wazonie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
W dniu 27 kwietnia 2012 roku odbyła się 

wycieczka szkolna do Berlina zgodna z projektem 

edukacyjnym pt. Berlin po sąsiedzku. Projekt został 

napisany przez p. Sylwestra Warańskiego. Po zwiedzaniu 

stolicy Polski – Warszawy w listopadzie 2011 roku była 

to już kolejna wyprawa naszych wychowanków, 

wpisująca się niejako w cykl wycieczek, których celem 

jest zwiedzanie metropolii europejskich. Liczną grupę 

wycieczkowiczów z klas I, II, III K, I, II, III Ai, III ZSZ, 

I L oraz Rodziców i Rodzeństwo wychowanków Ośrodka 

poprowadzili nauczyciele i pracownicy szkoły – kierownik wycieczki – p. Sylwester Warański, opiekunowie – p. 

Joanna Kowalkiewicz, p. Izabela Łajs, p. Łukasz Wencel, p. Lidia Wysoczyńska oraz p. Maria Gajewska. Warto 

podkreślić, że wyprawa do Berlina oprócz celów edukacyjnych i wychowawczych, uwzględnionych w projekcie, 

realizuje niektóre zadania statutowe placówki, m. in. wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków, ideę 

Szkoły z pasją oraz angażowanie Rodziców uczniów w życie Ośrodka. 

 Wczesnym rankiem o godzinie 5.15 grupa wycieczkowiczów zebrała się na parkingu szkolnym, by pół 

godziny później wyruszyć w daleką trasę. W trakcie drogi, pilot wycieczki przekazał najważniejsze informacje 

na temat Berlina, jego historii, zabytków i ważniejszych miejsc. Nieco po godzinie 10 udało się dotrzeć do 

stolicy Niemiec – na Plac Poczdamski, skąd obserwowano między innymi Bramę Brandenburską, następnie 

wszyscy udali się pod gmach Bundestagu, a stamtąd na słynną Aleję Lipową. Pobyt na Placu Aleksandra 

pozwolił na zakup pamiątek oraz spożycie obiadu. Ważnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie 

Wyspy Muzeów – Pergamonu, gdzie szczególną uwagę zwrócił Wielki Ołtarz Zeusa oraz rzeźby greckie i 

rzymskie.   

       Cały projekt był możliwy do realizacji dzięki wsparciu Dyrekcji Ośrodka, Rady Rodziców oraz 

sponsorów, którzy przekazali na poczet wycieczki 200 zł. 

      Opiekunowie i jednocześnie organizatorzy projektu – p. Joanna Kowalkiewicz, p. Izabela Łajs, p. Łukasz 

Wencel, p. Lidia Wysoczyńska, p. Maria Gajewska 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 postaci. Chyba niektórzy myślą już 

o zwiedzaniu kolejnej stolicy europejskiej. Jakiej? Być może 

zobaczymy w przyszłości… 

 

Sylwester Warański  

 



 

 

 

Mimo złamanej ręki nadal żuje gumę na lekcji. 
Kradną ze szkolnej kuchni ziemniaki i robią z woźną frytki. 
Kowalska i Jóźwiak nie chcą podać swego nazwiska. 
Rozmawiałam z nią i nie dała mi dojść do słowa. 
Nie wiesza się w szatni. 
W czasie wyścigu międzyszkolnego umyślnie biegł wolno, by, jak twierdzi, zyskać 
na czasie. 
Uczeń siedzi w ławce i zachowuje się podejrzanie. 
                                 

     
     
 

 
 

 

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: Katarzyna Szymankiewicz, Karolina Jończyk, Angelika Kucharzak, Marek 

Landzwojczak, Aleksandra Tonder, Izabela Czoszyk. Opiekun: mgr Sylwester Warański (od 2007 roku, w latach 

2005-2007 mgr Hanna Kaczmarek). 

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 


