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W TYM NUMERZE

Raz staruszek, spacerując w lesie,
Ujrzał listek przywiędły i blady
I pomyślał: - Znowu idzie jesień,
Jesień idzie, nie ma na to rady!
I podreptał do chaty po dróżce,
I oznajmił, stanąwszy przed chatą,
Swojej żonie, tak samo staruszce:
- Jesień idzie, nie ma rady na to!
A staruszka zmartwiła się szczerze,
Zamachnęła rękami obiema:
- Musisz zacząć chodzić w pulowerze.
Jesień idzie, rady na to nie ma!
Może zrobić się chłodno już jutro
Lub pojutrze, a może za tydzień
Trzeba będzie wyjąć z kufra futro,
Nie ma rady. Jesień, jesień idzie!
A był sierpień. Pogoda prześliczna.
Wszystko w złocie trwało i w zieleni,
Prócz staruszków nikt chyba nie myślał
O mającej nastąpić jesieni.
Ale cóż, oni żyli najdłużej.
Mieli swoje staruszkowie zasady
I wiedzieli, że prędzej czy później
Jesień przyjdzie. Nie ma na to rady.

Andrzej Waligórski

ZACZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2008/2009
W obecnym roku szkolnym szykuje się wiele zmian w
naszej szkole. Oprócz pojawienia się wielu nowych
nauczycieli, utworzenia nowych klas ZSZ z innowacją
pedagogiczną, licznych remontów (wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej), zmieniła się także redakcja gazetki W zek,
która funkcjonuje w składzie: Magda Motyl, Justyna
Walczak, Michał Kroll i Paweł Stępień. Starszym koleżankom,
redagującym do tej pory to szkolne pisemko, czyli Angelice
Kowalczewskiej, Oli Majer, Joannie Pach – serdecznie
dziękujemy za dotychczasową pracę dziennikarską. Wasz
wkład w kształt gazetki był bardzo duży i jednocześnie
nieoceniony. Warto przypomnieć, że W zek zdobył
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych
Ośrodków Szkolno–Wychowawczych w Rybniku.
Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy do
wspólnego redagowania naszej gazetki. Adres redakcji
podano w stopce redakcyjnej na stronie 8.
Redakcja gazetki W
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ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2008/2009

1.09.2008

– Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4.10.2008

– Zebranie rodziców.

14.10.2008 – Dzień Patrona i ślubowanie uczniów klas I.
18.12.2008 – Dzień wolny od zajęć po odpracowaniu 29.11.
19.12.2008 – Spotkanie opłatkowe, początek II semestru dla klas
maturalnych.
22-31.12. 2008 – Zimowa przerwa świąteczna.
2.01.2009 – Dzień wolny od zajęć po odpracowaniu 10.01.2008
10.01.2009

– Wywiadówka dla klas 3L i 3T.

13.02.2009

– Początek II semestru oraz wywiadówki dla
pozostałych klas.

16.02-1.03.2009 – Ferie zimowe.
2.03.2009

– Początek zajęć po feriach.

9-14.04.2009 – Wiosenna przerwa świąteczna.
24.04.2009

– Zakończenie zajęć w klasach 3L i 3T oraz
pożegnanie absolwentów tych klas.

10.06.2009

– Pożegnanie absolwentów szkół zasadniczej
zawodowej i policealnej.

12.06.2009

– Dzień wolny od zajęć.

19.06.2009

– Zakończenie roku szkolnego 2008/2009.

Michał Kroll
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DZIEŃ PATRONA
Jak co roku dnia 14.10.08 będziemy obchodzić w naszej szkole
Dzień Patrona. Jest to ważna data, bowiem Patron Ośrodka
Zbigniew Tylewicz był nie tylko wspaniałym pedagogiem, ale
przede wszystkim przyjacielem wielu pokoleń uczniów. To
człowiek,
który
dzięki
swojej
bogatej
osobowości,
bezinteresownej pomocy, życzliwości i „dobrej energii” na
zawsze pozostanie niedoścignionym wzorem – „nauczycielem z
uczniowskich snów”.
Warto przybliżyć ważniejsze wydarzenia z życia Patrona naszej
szkoły – Zbigniewa Tylewicza.
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 Stanisław Leszczyńskiego w Lesznie. Od wczesnej młodości, bo od
1930 roku związał się z harcerstwem. Od roku 1931 należał do I Leszczyńskiej Drużyny
Harcerskiej. 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 Zawodowej Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego we
Wschowie i w tym tez czasie odbył kursy pedagogiczne z zakresu szkolnictwa
zawodowego, języka polskiego oraz dla kadry kierowniczej.
W 1957 roku mgr Zbigniew Tylewicz obejmuje stanowisko dyrektora Zakładu
Szkolenia Inwalidów w Poznaniu. Za tej dyrekcji Zakład realizuje postulat integralnej
rehabilitacji fizycznej, psychicznej i zawodowej, głównie dla inwalidów z dysfunkcją
narządów ruchu.
Będąc na emeryturze w latach 1978 - 1982 kontynuował w Zakładzie pracę
pedagogiczną. 30 maja 1995 roku zakończył swe pracowite i pełne poświęcenia życie.
Został pochowany na podpoznańskim cmentarzu w Przeżmierowie.
Wszystkich zainteresowanych postacią Zbigniewa Tylewicza
odsyłamy
na
naszą
stronę
internetową
–
http://www.sosw.poznan.pl/ (patrz zakładka – Patron)
Justyna Walczak
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Samorząd Uczniowski Ośrodka 2008/2009
Przewodniczący:
Zastępca:
Skarbnik:
Członkowie:

Opiekun:

Arkadiusz Adamski;
Patryk Pauch;
Katarzyna Jeska;
Joanna Pach,
Artur Czywczyński,
Tomasz Wojewoda;
Pani mgr Hanna Gawrońska.

Kotowisko:
Jest to coroczna impreza organizowana w internacie znana potocznie chrztem.
Nowi mieszkańcy internatu muszą przejść kilka testów „sprawnościowych”, gdzie
sprawdzana jest ich wiedza oraz poczucie humoru. „Koty” mają do wykonania kilka
zadań, jeżeli któregoś nie wykonają muszą odbyć karę. Kotowisko jest zazwyczaj
organizowane w październiku bądź listopadzie. Pod koniec zabawy nowi mieszkańcy
zostają naznaczeni mianem „Interludka”.
Życzymy wszystkim dobrej zabawy - W

zek ;)
Magda Motyl

World Trade Center
Zespół Limp Bizkit w 2000 roku na dachu południowej wieży nagrywał teledysk do piosenki
Rollin. Koszt teledysku wyniósł 3 mln $. Pod World Trade Center 4 znajdował się największy
depozyt złota na świecie.
Michał Kroll
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Bilard

30

Co środę w godzinach od 14 do 1730 odbywają się treningi biliarda.
Opiekunem i trenerem jest pan mgr Tomasz Fitzermann. Na zajęciach tych
mile widziane są osoby, które chcą nauczyć się czegoś więcej, niż tylko
uderzania kijem w białą bilę. Co najważniejsze, na treningach poznacie
tajniki gry, dzięki którym będziecie mogli dorównać średnio
zawansowanym graczom biliarda, a przy ciężkim treningu z całą pewnością
dorównacie mistrzom.
Bilard dzieli się na :
 8 bil
 9 bil
 10 bil
 14 bil

Imprezy na których byliśmy :
 Wyjazdy na Mistrzostwa
Polski
 Imprezy bilardowe
Paweł Stępień
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Jasio przychodzi do domu. Mama krzyczy:
- Dlaczego masz takie brudne ręce???
- Bo bawiłem się w piaskownicy!!!
- Ale dlaczego masz czyste palce???
- Bo gwizdałem na psa!!!
Nauczyciel polecił uczniom napisać wypracowanie na temat: "Jak trzeba
się uczyć?". Jasio napisał:
"Im więcej się człowiek uczy, tym więcej umie. Im więcej umie, tym
więcej zapomina. Im więcej zapomina, tym mniej umie. Im mniej umie,
tym mniej zapomina. Więc po co się uczyć?!
Wchodzi nauczyciel do klasy i mówi:
-Wszyscy nienormalni proszę wstać!
Wstaje Jasiu a nauczyciel sie go pyta:
-Jasiu dlaczego wstałeś?
A Jasiu na to:
-No bo mi głupio jak pan tak sam stoi...
Babcia mówi do Jasia:
- Ja też kiedyś chodziłam do przedszkola.
- A kiedy?
- Dawno temu.
- Bardzo dawno?
- Bardzo.
- Gdy byłaś jeszcze małpką?
Michał Kroll
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Dnia 30 września wszyscy Panowie w naszej szkole będą obchodzić
swoje święto. Jesteśmy przekonani, że ten dzień minie wszystkim bardzo,
bardzo miło.
Życzymy Wam Panowie spełnienia wszelkich marzeń; wysokich
wyników w nauce oraz tego, abyście zawsze byli zadowoleni ze swojego
życia.
A teraz nieco lirycznie. Panowie – czy tego chcecie?

Konkurs piękności męskiej
Wisława Szymborska
Od szczęk do pięty wszedł napięty.
Oliwne na nim firmamenty.
Ten tylko może być wybrany,
kto jest jak strucla zasupłany.
Z niedźwiedziem bierze się za bary
groźnym (chociaż go wcale nie ma).
Trzy niewidzialne jaguary
padają pod ciosami trzema.
Rozkroku mistrz i przykucania.
Brzuch ma w dwudziestu pięciu minach.
Biją mu brawo, on się kłania
na odpowiednich witaminach.
Redakcja
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