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                                       Projekt okładki – Sylwester Warański 

STROFY O PÓŹNYM LECIE 
 

Zobacz, ile jesieni!  
Pełno jak w cebrze wina,  
A to dopiero pocz ątek,  
Dopiero si ę zaczyna.  

 
Nazłociło sie li ści, 
śe koszami wynosi ć,  
A trawa jaka bujna,  

AŜ się prosi, by kosi ć. 
 

Lato, w butelki rozlane, 
Na półkach słodem si ę burzy.  

Zaraz korki wysadzi,  
JuŜ nie wytrzyma dłu Ŝej. 

(…) 
Siano suche i miodne 
Wiatrem nad ł ąką stoi.  

Westchnie, woni ą powieje  
I znowu si ę uspokoi. 

 
Obłoki le Ŝa w stawie,  

Jak płatki w szklance wody. 
Laską pluskam ostro Ŝnie, 
Aby nie zm ącić pogody. 

  
I ty, mój czytelniku,  

Powoli, powoli czytaj  
Wielkie lato umiera  
I wielk ą jesień wita  

 
Wypij ę kwart ę jesieni, 

Do parku pustego wróc ę,  
Nad zimn ą, ciemn ą ziemi ę  

Pod jasny ksi ęŜyc si ę rzucę. 
                                     Julian Tuwim  

 
 

WITAJ SZKOŁO!WITAJ SZKOŁO!WITAJ SZKOŁO!WITAJ SZKOŁO!    

 
Gorąco witamy wszystkich w nowym roku 
szkolnym 2010/2011. Mamy nadzieję, Ŝe 

czas przeznaczony na pracę i naukę będzie 
przyjemny i owocny.  

Całemu gronu pedagogicznemu, 
pracownikom Ośrodka, wychowankom i 
uczniom Ŝyczymy samych sukcesów na 

wszystkie dni długiego roku. 
POWODZENIA!  

                                                                                            W zek 
  



 

 

  

 
 

 
 
  
  

 
 
 
1.09.2010 

 
 
 
Rozpoczęcie zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych 

 
2.11.2010 

 
Zebranie z rodzicami  

 
12.11.2010 

 
Dzień wolny od zajęć  

 
23 - 31. 12. 
2010 

 
Zimowa przerwa świąteczna 

 
31.01-13.02. 
2011 

 
Ferie zimowe 

 
21-26.04. 
2011 

 
Wiosenna przerwa świąteczna 

 
29.04.2011 

 

Zakończenie zajęć w klasach 
programowo najwyŜszych w 
szkołach ponadgimnazjalnych 
 

 
02.05.2011 

 
Dzień wolny od zajęć 

 
22.06.2011 

 
Zakończenie zajęć  



 

GŁOS O GŁOSIE…,  
CZYLI Z WIZYTĄ W  

GŁOSIE WIELKOPOLSKIM 
 

Dnia 8 października bieżącego roku redaktorzy naszej gazetki 

„Wózek” udali się do redakcji „Głosu Wielkopolskiego”. Celem tej 

wyprawy było zapoznanie się z pracą dziennikarzy z poczytnego pisma. 

Spotkaliśmy się z sekretarzem redakcji Panem Leszkiem Graczem, który 

nas zaznajomił z pracą dziennikarza. Opowiadał nam, jak prawidłowo 

pisać artykuły i zbierać do nich rzetelne, sprawdzone informacje. 

Zaprezentował nam znakomity program Milenium, dzięki któremu gazetę 

mogą tworzyć ludzie z całej Polski.   

Wycieczka bardzo się wszystkim podobała i bogatsi o nowe 

doświadczenia wróciliśmy do szkoły. 

 

 
Tomek Wojewoda i Wojtek Niemyt 

      
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

       
    Źródło - Wikipedia 

 
 
 

Głos Wielkopolski (pełny tytuł Polska Głos Wielkopolski) - dziennik społeczno-polityczny 
wydawany od 1945 w Poznaniu; najstarszy dziennik w województwie wielkopolskim. 
Od 2003 tytuł naleŜy do Oficyny Wydawniczej Wielkopolski. Średnia sprzedaŜ w tygodniu (ponad 200 
tysięcy egzemplarzy w samym tylko Poznaniu) stawia Głos w czołówce polskich dzienników regionalnych. 
Gazeta ma opinię konserwatywnej. 

Dodatki tematyczne (wydawane na papierze gazetowym) to: Praca, Sport, Auto Moto, Rynek 
nieruchomości, Głos Domowy, Turystyka, Wiadomości Gospodarcze, Kolejorz, Młodzi GP, PasaŜ Kultury, 
Weekend Rynek Pracy oraz Na zdrowie. 
Dodatki tematyczne dla wszystkich mutacji Polski (wydawane w formie ksiąŜkowej na papierze LWC) 
to: Telemagazyn, Męska Rzecz, Dobra Kuchnia i Magazyn Rodzinny. 

Redaktorem naczelnym dziennika jest Adam Pawłowski. 
4 grudnia 2006 Głos Wielkopolski połączył się z Gazetą Poznańską. Od 15 października 2007 wychodzi 
jako mutacja dziennika Polska. 



 

 
 
 
 

 

          
 

Po części oficjalnej przyszedł czas na chwilę rozrywki. Grupa teatralna 

„Bezsenni”, pod przewodnictwem Pani Kingi i Pana Krystiana Reszelów 

przygotowali przedstawienie pt. Szkoła. Wszystkim osobom zgromadzonym na auli 

inscenizacja bardzo się podobała.  

 

    
Tomasz Wojewoda i Wojciech Niemyt 

 
 

Jak co roku dnia 14.10.08  będziemy obchodzić w naszej 
szkole Dzień Patrona. Jest to waŜna 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, Ŝyczliwości i „dobrej 
energii” na zawsze pozostanie niedoścignionym wzorem – 
„nauczycielem z uczniowskich snów”.  
Więcej o naszym Patronie na stronie Ośrodka –
www.sosw.poznan.pl   

        W zek 

 
 

Dnia 14 października bieżącego roku odbyła się uroczystość 

z okazji Dnia Patrona. W związku z tym nowi uczniowie złożyli 

przysięgę. Społeczność naszego Ośrodka przyznała tytuł Przyjaciela 

Ośrodka następującym osobom: Pani prof. dr hab. Wandzie Stryła, 

Panu Wojciechowi Tyrcha, Pan dr Andrzejowi Ryszczyńskiemu, 

Panu prof. dr hab. Ryszardowi Naskręckiemu, Dziekanowi 

Wydziału Fizyki UAM. Dyrekcja z tej okazji wręczyła statuetki 

SOWY. Wszyscy zostali nagrodzeni ogromnymi oklaskami.  

 



 

 
Dzień 30 września to czas wyjątkowy dla 
kaŜdego chłopaka.W końcu kaŜdy z lubi mieć 
swoje święto, na które czeka niemal cały rok. 
Mowa tutaj oczywiście o Dniu Chłopaka,  
święcie, które cieszy się ogromną  popularnoscią  
w Polsce, nie tylko  wśród  nastolatków, ale i 
męŜczyzn starszych wiekiem. NiezaleŜnie od  
tego, czy juŜ przekroczyliśmy „próg   dorosłości”, 
czy teŜ nie, lubimy być  rozpieszczani, zwłaszcza 
w takim dniu, jak ten. Zazwyczaj w ten dzień 

organizowane są poprzez płeć piękną przeróŜne lokalne konkursy, dyskoteki, poczęstunki. Finalnym 
punktem obchodzenia tego święta  jest rozdawanie przez dziewczyny  drobnych upominków dla chłopców, 
np. wszelkiego rodzaju pomocy szkolnych , breloczków, smyczy itp. Na twarzach wielu męŜczyzn i 
chłopaków widać  w tym dniu uśmiech, miłe zakoczenie, bo nigdy nie wiedzą, co moŜe się zdarzyć, jakie 
atrakcje mogą zostać dla nich przygotowane. Co najwaŜniejsze, wszyscy męŜczyźni odczuwają radość, Ŝe 
ich świeto  nie zostało zapomniane, a uroszoczyście uczczone.  

W imieniu  całej redakcji  gazetki  „Wózek” z  tej okazji    chciałbym złoŜyć wszystkim chłopakom  

najserdeczniejsze Ŝyczenia! ☺ 
 

                                                                                                                        Adam SkowronAdam SkowronAdam SkowronAdam Skowron 

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI… 
 

Prowadź swój pług przez kości umarłych – czyŜ to nie intrygujący tytuł? W taki właśnie 
sposób Olga Tokarczuk zachęca nas do przeczytania swojej najnowszej powieści. A o czym ta 
ksiąŜka? W tajemniczych okolicznościach ginie mieszkaniec wsi połoŜonej na skraju Kotliny 
Kłodzkiej. Jego sąsiadka – Janina Duszejko – emerytowana nauczycielka – wpada na pewien trop. 
Ale nikt nie chce jej wierzyć. Tymczasem pojawiają się kolejne trupy…  

(Olga Tokarczuk: Prowadź swój pług przez kości umarłych).   
Czy moŜna uciec przed świętami BoŜego Narodzenia? Przed tłokiem w sklepach, 

wszechobecnymi kolędami, komercją, bałwankami, aniołkami i świecącymi reniferami? Pewne 
amerykańskie małŜeństwo chce tego dokonać i rezerwuje wycieczkę na Wyspy Kanaryjskie – 
wylot: wczesny ranek 25 grudnia. Jak myślicie, udało się im? Nie zdradzę fabuły – sięgnijcie po 
nietypową powieść John’a Grisham’a ☺ 

        (John Grisham: Uciec przed Świętami).                                                                    
                                                                                    Barbara Nowak 
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