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Witamy po wakacjach! 
 

 

     Wakacje, wakacje i… po wakacjach. Pora wracać do 
szkoły, do przyjaciół, do obowiązków związanych          
z nauką i rozwijaniem swoich umiejętności. Oby nowy 
rok szkolny 2015/2016 był rokiem udanym                    
i spokojnym. Tego właśnie życzy wszystkim 
czytelnikom redakcja gazetki Wózek. 
     Zapraszamy również do wspólnej pracy przy 
redagowaniu tekstów i tworzeniu naszego szkolnego 
pisma. Ty również masz prawo głosu!     
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Nauka 

 

Uczcie si ę, o przyjaciele!  

Jest nauczycieli wiele.  

Lew mocy, a lis obrotów,  

Orzeł śmiałych uczy lotów,  

Pszczółki, k ędy szuka ć miodu,  

Pająki, jak stawia ć siatki,  

Bobry, jak budowa ć chatki,  

Lecz wprzód uczcie si ę za młodu  

Ode mnie i od Karusi,  

Jak bra ć i jak dawa ć buzi.  

Chod źcież uczyć się, chłopcz ęta,  

Już lekcyja rozpocz ęta. 
Adam Mickiewicz 



        
 

 

Australia quiz part one 

Uwaga! Konkurs o Australii! Nie przegap! Weź udział! Wygraj nagrodę! W 
tym numerze “Wózka” możecie przeczytać pierwszą część informacji o 
Australii, które przydadzą się Wam w konkursie. Następnych szukajcie w 
kolejnych wydaniach naszej szkolnej gazetki. Aby mieć szansę na wygraną 
należy uważnie przeczytać wszystkie tegoroczne numery „Wózka”.  Arkusze 
konkursowe będą dostępne w czerwcu. Miłej lektury! 

Joanna Kowalkiewicz 

Hello everyone! The holidays have passed and winter is coming� Let’s 
think about something pleasant☺ Let’s think about a long trip to Australia 
where spring has just started…  

In this issue you can read the first part 
of the information about Australia. 
Next information will come soon….in 
next issues of Wózek.  Read it carefully 
and take part in a quiz about Australia 
and win a prize! The quiz papers will be 
available in June. Don’t miss it! 

Joanna Kowalkiewicz 

 

Australia is called the land down under because it is below the equator. It is one of the 
seven continents of the world. It is also a country. 

 

 



The first people to live in Australia were aborigines. Aboriginal means first. They 
were like our Native Americans. Today there are still aborigines in Australia. Some 
live on reservations, some live on ranches (called stations or property) or in cities. 
You can see some examples of their beautiful art if you visit Australia. 

          

Australia is like the United States in many ways. Most people live in or near 
cities. They speak English. They work in buildings like your parents. 

 

Australia is made up of six states and two territories. It is about the size of 
the United States (not including Alaska.) 18.3 million people live there, 
about as many people as in New York. Canberra is the capital of Australia. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Harmonogram wydarzeń – wrzesień/październik 2015 
 

� Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 

� Wycieczka do Wrocławia – zwiedzanie zoo 

� Wycieczka do Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie i 

pałacu  w Rogalinie 

� Wyjście na Cytadelę. Realizacja projektu edukacyjnego – Na 

Cytadelę – marsz!  

� Akademia z okazji Dnia Patrona i Dnia Edukacji Narodowej 

� Wyjście do kina w ramach projektu: Nowe Horyzonty Edukacji 

Filmowej 

� Wyjście do Multikina 51 na „Spotkania z astronomią” 

� Prawybory parlamentarne w naszej szkole 

� Zajęcia tematyczne w internacie Ośrodka  

� Wycieczka integracyjna do Rogalina 

 

 

 

 

 

 

WaŜne wydarzenia w naszym Ośrodku 

 

Wszystkich zainteresowanych wspomnianymi wydarzeniami odsyłamy 

na stronę internetową naszego Ośrodka – sosw.poznan.pl, na której 

wkrótce pojawią się sprawozdania z poszczególnych wydarzeń 

W zek 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I NIE TYLKO… 
 

Już od 13 lat w dniu 14 października 
przypominamy sylwetkę Patrona Ośrodka – 
Zbigniewa Tylewicza, składamy życzenia 
wszystkim pracownikom pedagogicznym              
i niepedagogicznym z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej oraz przyjmujemy w poczet społeczności uczniowskiej 
uczniów klas pierwszych wszystkich szkół działających                    
w Ośrodku. Nie inaczej było w tym roku. Dzień wcześniej 
delegacja uczniów złożyła kwiaty na grobie Zbigniewa Tylewicza, 
by w ten sposób uczcić Dzień Patrona. Punktualnie o godzinie 
1000, w sali gimnastycznej odświętnie udekorowanej przez pana 
Krystiana Reszel, rozpoczęło się nasze szkolne Święto. 

W roli konferansjerów wystąpili Ewa Majer i Paweł Marczak, 
uczniowie klas I i II La, którzy poprowadzili uroczystość według 
scenariusza opracowanego przez panią Barbarę Nowak. 
Towarzyszyli im:  Martyna Kowalska i Adam Siejka (III La) oraz 
Anna Wdzięczna i Kamil Miłowski (I La). Wsparciem technicznym 
był Daniel Gibała (II Lb). 

Dialog przypominający rolę Komisji Edukacji Narodowej 
zaprezentowały Dominika Raś (II Lb) i Maria Szczygielska (I La), 
która również zaśpiewała hymn Ośrodka. Z kolei grupa teatralna 
Bezsenni zamknęła uroczystość przedstawieniem, 
przygotowanym pod kierunkiem opiekunów: Marty Chlebnej, 
Kingi Reszel i Krystiana Reszel. W etiudzie wykorzystane zostały 
wiersze byłej uczennicy liceum - Basi Szczepaniak. 

Podczas uroczystości Pani 
Dyrektor Elżbieta Olszak wręczyła 
statuetkę SOWY byłej Dyrektor 
Aleksandrze Skorniak, przyznając jej 
tym samym tytuł Przyjaciela Ośrodka. 
Podziękowała również pracownikom 
Ośrodka za pracę na rzecz całej 
społeczności. Z kolei uczniowie klas 
pierwszych złożyli ślubowanie na 
Sztandar. 

 
Barbara Nowak 

 
 



 
 
 
 
    

    

W dniu 11 października 2015 roku już czwarty raz wychowankowie 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. 
Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu wzięli udział w projekcie edukacyjnym pt. Na 
Cytadelę – marsz! autorstwa Sylwestra Warańskiego. Warto podkreślić, że w 
ubiegłych latach uczniowie mieli już okazję zwiedzić to piękne miejsce Poznania 
– wielki park na wzgórzu usytuowany niemal w centrum miasta, założony w 
miejscu pruskiej twierdzy zniszczonej w czasie II wojny światowej.  

 
Tym razem o najciekawszych 

obiektach Cytadeli niezwykle barwnie 
opowiadał historyk – Pan Mateusz 
Hurysz, który – oprócz podstawowych 
informacji na temat konkretnych 
miejsc – przytaczał wiele ciekawostek 
i dodatkowej wiedzy związanej z 
takimi atrakcjami parku jak: Dzwon 
Pokoju i Przyjaźni Między Narodami, 

112 bezgłowych, żeliwnych rzeźb Magdaleny Abakanowicz pt. Nierozpoznani, 
Muzeum Broni, cmentarze żołnierzy polskich, brytyjskich, rosyjskich i 
niemieckich, a także Pomnik Bohaterów. Po „lekcji” historii i sztuki wszyscy 
uczestnicy projektu chętnie zasiedli w restauracji Umberto, by ogrzać się, 
odpocząć i wspólnie spożyć posiłek. A trzeba nadmienić, że poranek tego dnia 
był dość chłodny…  

Po odpoczynku kontynuowano „marsz” po Cytadeli, a uczniowie 
prowadzeni przez swoich opiekunów – Panie: Martę Chlebną, Marię Gajewską, 
Joannę Kowalkiewicz, Izabelę Łajs, Monikę Żerdzińską oraz Panów Mateusza 
Hurysza, Krystiana Reszela, Sylwestra Warańskiego i Łukasza Wencla ochoczo 
poznawali to historyczne miejsce Poznania. Sami również przygotowali wiele 
informacji o spotkanych obiektach i prezentowali swoje opisy całej grupie.   

W realizacji projektu brali także udział Rodzice uczniów, którzy 
wspomagali nauczycieli i młodzież, a także uczestniczyli w integracji zespołów 
klasowych z Zasadniczej Szkoły Zawodowej z innowacją pedagogiczną, Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy oraz klasy IIc Liceum Ogólnokształcącego.  

Na zakończenie należy jeszcze nadmienić, że wyjście na Cytadelę 
pozwoliło na realizację niektórych zadań statutowych Ośrodka, między innymi  
wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków.  Chyba również dlatego 
warto wracać do tego urokliwego miejsca.   

 Sylwester Warański 
 



 
 

 

 

MATURZYŚCI NA START! 

 

           Kochani Maturzyści! Dziś możemy jeszcze napisać – Już za rok matura. Ale czas 
leci szybko. Warto już teraz zainteresować się procedurami związanymi z egzaminem 
dojrzałości. I tu z pomocą przychodzą Wam nauczyciele, z którymi możecie udać się na 
specjalne spotkanie poświęcone maturze. Powodzenia! 
 

 
  

Salon Maturzystów 

 

Już za niespełna dziewięć miesięcy matura… To bardzo 

ważne wydarzenie dla  każdego maturzysty. Jakie zasady będą 
obowiązywały na egzaminie dojrzałości w 2016 roku? Na co 

zwrócić uwagę podczas przygotowywania się do tego niezwykle 
ważnego egzaminu? Jakie przedmioty wybrać? Co zrobić, żeby 
zwiększyć swoje szanse dostania się na wymarzone studia? Jakie 

kierunki oferuje dana uczelnia? Odpowiedzi na te pytania i 
jeszcze wiele innych otrzymali uczniowie klas trzecich liceum, którzy – wraz z 

wychowawcami w dniu 21 września 2015 r. odwiedzili „Salon Maturzystów” na 

Politechnice Poznańskiej.  

     Uczestnicy Salonu mieli okazję zasiąść w nowoczesnej sali wykładowej i posłuchać, 
jak wygląda egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego. Wykładowcy 
przybliżyli kryteria oceniania, a także podali przykłady zadań maturalnych i omówili 

błędy popełniane przez zeszłorocznych maturzystów. 

     Po wykładach zwiedziliśmy „stoiska” uczelni z całej Polski. 
Przedstawiciele tych placówek zachęcali do podjęcia dalszej 
edukacji właśnie u nich. Zaopatrzeni w notatki z wykładów oraz 

foldery reklamowe rozmaitych uczelni, wróciliśmy do Ośrodka. 
Z zapałem zabieramy się do przygotowań do matury! 

Joanna Kowalkiewicz, Lidia Czabańska 

  



 
 
 

 HUMOR Z ZESZYTÓW UCZNIOWSKICH 
 
 
 
 
 
Suma to nie wynik dodawania, tylko msza rano w niedzielę. 

W roku 1863 w Ameryce wybuchła wojna sensacyjna. 

Azja jest największym kontynentem na Ziemi, a nawet na świecie. 

W wierszu "Pieśń o bębnie" bęben gra pierwsze skrzypce. 

Rubens malował bez ubrania. 
 
 
 
 

Znalezione w sieci – Remigiusz Ogrodowski 
 

 
 
Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI… 

 

Czy znacie starą, rosyjską baśń o dziewczynce ulepionej ze śniegu, która 

miała uszczęśliwić bezdzietne małŜeństwo? NiezaleŜnie od tego, jakiej 

odpowiedzi udzielicie, bardzo zachęcam Was, drodzy Czytelnicy do sięgnięcia po 

powieść amerykańskiej autorki mieszkającej na Alasce. To cudowna opowieść o 

pragnieniu miłości i szczęścia, subtelna, miejscami niepokojąca, w której 

rzeczywistość przeplata się z baśnią, dzięki której człowiek zaczyna wierzyć w 

cuda. (Eowyn Ivey: Dziecko śniegu) 

 

Coś dla miłośników historii w klimacie Ojca chrzestnego – oparta na 

faktach opowieść o sycylijskiej mafii. Bohaterem powieści jest literat, Roberto 

Cardone, który po tym, jak jego brat – powszechnie szanowany adwokat - został 

brutalnie zamordowany, natrafia na ślad wielkiego oszustwa finansowego, 

dokonanego przez mafię. Tylko skąd wzięło się ponad 300 milionów dolarów na 

koncie brata w Karaibskim banku? (Claudio Michele Mancini: Mala vita)  

 

Barbara Nowak 

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: Jolanta Maciejewska, Gabriela Szczepańska, Remigiusz Ogrodowski. 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 


