W zek
Miesięcznik Wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im.
Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu,
nr 47-48 (57-58) wrzesień-październik 2012

WITAJ SZKOŁO!

NAUKA

Redakcja gazetki Wózek gorąco wita wszystkich
członków społeczności Ośrodka oraz naszych wiernych
czytelników
w
roku
szkolnym
2012/2013.
Oto
rozpoczyna
się
kolejny
sezon
edukacyjnych
i
wychowawczych zmagań. Życzymy Dyrekcji, pedagogom,
nauczycielom i wszystkim pracownikom placówki wielu
sukcesów, spokojnej i owocnej pracy oraz spełnienia
planów i zamierzeń.
Oby zaczynający się właśnie rok szkolny
dostarczył wielu inspirujących działań, niezapomnianych
chwil i był rokiem obfitym w niebanalne wydarzenia.
W

zek

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".
Mam tej wiedzy zapas nieskończony;
2piR i H2S04,
Jabłka, lampy, Crookesy i Newtony,
Azot, wodór, zmiany atmosfery.
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...

W numerze:
Rozpoczęcie roku szkolnego
Kalendarium
Dzień Patrona
Ucz się języków obcych
Humor

Trudna lekcja. Nie mogłem od razu.
Lecz nauczę się... po pewnym czasie...
Proszę! Zostaw mnie na drugie życie
Jak na drugi rok w tej samej klasie.
Julian Tuwim

Projekt okładki – Sylwester Warański

Tegoroczne
szkolnego

rozpoczęcie

2012/2013

było

roku

niezwykle

fascynujące nie tylko dla uczniów, ale
także dla nauczycieli. Przed nami dużo
nowych

wyzwań

i

emocjonujących

wydarzeń w naszym Ośrodku. Pojawili się
nowi uczniowie, ale i powrócili do nas
dawni

nauczyciele,

którzy

z

wielu

względów nie mogli być z nami w
ubiegłym roku szkolnym. Był to niezwykle burzliwy okres w moim życiu ponieważ znowu
zadebiutowałam na deskach naszej auli w grupie teatralnej BEZSENNI pod
kierownictwem państwa Reszel. Przygotowania do występu trwały już od niedzieli. Przed
występem nie potrzebnie się denerwowałam, ponieważ wszystkim się on bardzo podobał i
w nagrodę za wysiłek dostałam gromkie brawa i gratulacje. Mam nadzieję, że tegoroczny
rok szkolny będzie dla mnie jak i dla innych uczniów Ośrodka bardzo owocny. Podczas
apelu uczniowie zostali poinformowani o zmianach jakie zostały wprowadzone w naszej
placówce.
wyposażeni

Zostaliśmy
przez

również

Panią

Dyrektor

Aleksandrę Skorniak w ciepłe słowa
zagrzewające

nas

do

pracy.

Po

uroczystości w auli wszyscy uczniowie
wraz

ze

swoimi

wychowawcami

skierowali się do przydzielonych sal,
aby omówić plan lekcji i przywitać się z
sobą po dłuższej przerwie wakacyjnej.
Izabela Czoszyk

 Rozpoczęcie rocznych
zajęć dydaktycznowychowawczych 3
września 2012 r.
(poniedziałek).
 Dzień Zmarłych –
dzień wolny od zajęć
1 i 2.11.2012 r. (czwartek
i piątek).
 Spotkanie opłatkowe uczniów i nauczycieli
20.12.2012 r. (czwartek).
 Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31.12.2012 r.
 Rozpoczęcie zajęć po przerwie świątecznej
2.01.2013 r. (środa).
 Ferie zimowe
14-27.01.2013 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna
28.03-2.04.2013 r.
 Dni wolne od zajęć 1-3.05.2013 r. (środa-piątek).
 Dni wolne od zajęć 30.05.2013 r. (Boże Ciało czwartek) 31.05.2013 r. (piątek).
 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
28.06.2013 r. (piątek).
 Ferie letnie 29.06-31.08.2013 r.

Zamieścił – Mateusz Lisiecki

DZIEŃ PATRONA
W

tym

roku

Dzień

Patrona odbył się nie jak
zazwyczaj 14 października
lecz

w

poniedziałek

15

października. Z tej okazji
odbył się uroczysty apel. W
trakcie tego szczególnego dnia nie tylko
czciliśmy osobę Zbigniewa Tylewicza, ale
także świętowaliśmy ślubowanie uczniów
klas pierwszych oraz Dzień Edukacji Narodowej.
Był to bardzo ważny dla mnie dzień. Dzień, w którym zawsze towarzyszy
mi refleksja związana z postacią Zbigniewa Tylewicza. Uważam, że postać
naszego patrona zawsze kojarzyć się już będzie z człowiekiem czynu,
przyjacielem młodzieży, wybitnym pedagogiem. Warto wspomnieć kilka faktów
z życia Zbigniewa Tylewicza. Poniższe informacje można wzbogacić czytając
informacje na stronie internetowej Ośrodka – www.sosw.poznan.pl
Aleksandra Tonder

 Dyrektor mgr Zbigniew Tylewicz urodził się 9 lipca 1920 roku w Poznaniu.
 W latach 1939 - 1945 Zbigniew Tylewicz pracował w Lesznie w
niemieckiej księgami jako pracownik fizyczny, później jako ekspedient, a w
końcu jako kierownik wypożyczalni książek, co ułatwiało mu prace w
organizowaniu tajnego nauczania.
 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.
 VI 1952 roku mgr Zbigniew Tylewicz przenosi się do Poznania, gdzie
podejmuje pracę nauczyciela w Zakładzie Szkolenia Inwalidów noszącym
obecnie nazwę Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Poznaniu.
 W 1957 roku mgr Zbigniew Tylewicz obejmuje stanowisko dyrektora
Zakładu Szkolenia Inwalidów w Poznaniu.
 W 1967 roku pod kierunkiem dyrektora Tylewicza zapoczątkowana została
realizacja idei budowy nowego ośrodka dla wszechstronnej i permanentnej
rehabilitacji niepełnosprawnych obok dotychczasowego internatu - przy ul.
Szamarzewskiego.

UCZ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH!
Magda 1La is asking some first class students about their first impressions
about our school
Magda: What do you like in our school?
Justyna 1La: I like all the teachers.
Łukasz 1La: I like everything.
Asia 1Lb: I like our teachers!
Łukasz 1a: I like my friends and SOME teachers.
Michał 1ai: I like computers.
Magda: What would you like to change in our school?
Justyna 1La: I don’t like physics.
Łukasz 1La: Rather nothing.
Asia 1Lb: I don’t want to change anything!
Łukasz 1a: I would like to have discos, parties every second
week
Michał 1ai: I’d like to change Rafał. I want him to stop saying
bad words.
Magda: What’s your favourite subject?
Justyna 1La: My favourite subject is Polish.
Łukasz 1La: PE
Asia 1Lb: My favourite subject is every subject! Really!!!
Łukasz 1a: I like workshops, chemistry club and English.
Michał 1ai: My favourite subject is English.
Interview by Magdalena Suliga under the supervision of Joanna Kowalkiewicz

HUMOR Z ZESZYTÓW UCZNIOWSKICH
Ukochaną Dantego była Petrarka.
Fraszki i treny napisał Jan z Czarnobyla.
Adam Mickiewicz należał do stowarzyszenia filatelistów.
Według mnie przeznaczenie nie istnieje, gdyż każdy może
zmienić przyszłość, przeszłość, a gdy zmieni się przyszłość i
teraźniejszość to i przeszłość także.
Żeromski miał wizję szklanych domów i nie mylił się,
szklarnie są bardzo dochodowe.
(...) jest nam wszystko obojętne, co mówimy z senesem,
czy też gadamy zbereźne głupoty i niejasne rzeczy.
Moją ulubioną lekturą była Zbrodnia Ikara.
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