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                     W zek 
 

Miesięcznik Uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. 

Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu, 

nr 4 (14) listopad 2008 

 

Deszcz jesienny 

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny 

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, 

Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... 

Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną  

I światła szarego blask sączy się senny... 

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny... 

 

                                                             Wieczornych snów mary powiewne, dziewicze 

                                                             Na próżno czekały na słońca oblicze... 

W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, 

W dal ciemną, bezkresną, w dal szarą i mglistą... 

Odziane w łachmany szat czarnej żałoby 

Szukają ustronia na ciche swe groby, 

A smutek cień kładzie na licu ich młodem... 

                                                             Powolnym i długim wśród dżdżu korowodem  

                                                             W dal idą na smutek i życie tułacze, 

                                                             A z oczu im lecą łzy... Rozpacz tak płacze(...) 

                           Leopold Staff 

 

 

Cena: 1,- zł. 
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Każdego roku 11. listopada obchodzimy 

rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. To 

właśnie tego dnia, w 1918 roku, nadeszła – po 123 

latach ucisków ze strony państw zaborczych – 

upragniona wolność. 

Dzień 11. listopada ustanowiono świętem 

narodowym dopiero w 1937 roku. Do czasu II wojny 

światowej, obchodzono je tylko dwa razy: w 1937 i 1938 roku. W 1945 r. 

władze socjalistyczne uczyniły dzień 22. 

lipca – datę podpisania Manifestu PKWN – 

jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. 

Święto obchodzone 11. listopada 

przywrócono ustawą Sejmu, 21. lutego 1989 

r., w trakcie obrad Okrągłego Stołu.  

Główne obchody święta, z udziałem 

najwyższych władz państwowych, odbywają 

się co roku w Warszawie, na placu Józefa 

Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego 

Żołnierza.  

 
 

 

 

 

 
Magda Motyl 

Krzyż 

Niepodległości 



 

 3 

     Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą… 

 

 

 

 

 

 

 

Palą się znicze... 

Przypominają, 

Że ktoś odchodzi, 

Inni zostają. 

 

Pośród cmentarzy 

Cichych uliczek 

Jak wierna pamięć - 

Palą się znicze... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu Zaduszek, 

W czas jesieni, 

Odwiedzamy bliskich groby, 

Zapalamy zasmuceni 

Małe lampki - znak żałoby. 

 

Światła cmentarz rozjaśniły, 

Że aż łuna bije w dali, 

Lecz i takie są mogiły, 

Gdzie nikt lampki nie zapali 

 

 

 
Justyna Walczak 

 

Śpieszmy się  
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 

zostaną po nich buty i telefon głuchy 

tylko co nieważne jak krowa się wlecze  

najważniejsze tak prędkie że nagle się staje  

potem cisza normalna więc całkiem nieznośna  

jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego  

 

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna  

zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście 

przychodzi jednocześnie jak patos i humor  

jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej  

tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu  

jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon  

żeby widzieć naprawdę zamykają oczy 

chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć  

kochamy wciąż za mało i stale za późno  
 
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze  

a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny  

 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 

i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 

i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości  
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą  
 
                                                       ks. Jan Twardowski 
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Wywiad z panią mgr Kingą Cholewą, nauczycielką języka 

angielskiego. 
 
Justyna Walczak: Co skłoniło panią, aby pójść na filologię angielską? 

 

Kinga Cholewa: Zajęcia z interesującym nauczycielem, który miał interesujący sposób 

prowadzenia zajęć. Potrafił zachęcić do nauki języka. Chęć zwiedzania ciekawych miejsc, 

podróżowanie i poznawanie nowych ludzi.  

 

 

J. W.: Jak podoba się pani w naszym Ośrodku? 

 

K. C.: Sama szkoła jest bardzo fajna, przede wszystkim uczniowie z tego Ośrodka, 

są przyjaźnie nastawieni do nauczycieli. W tym Ośrodku wychowankowie są chętni do nauki. 

Dzięki temu nauczyciel widzi sens swojej pracy, a koledzy z grona pedagogicznego bardzo 

ciepło mnie przyjęli do swojego zespołu. 

 

 

J. W.: Jak wyglądają studia filologiczne i ile trwają? 

 

K. C.: Studia trwają pięć lat, trzy lata magisterskie i dwa lata dyplomowe. Na takich studiach 

jest dużo pracy, gramatyki, ciężkie egzaminy. 

 

 

J. W.: Jak długo uczy pani języka angielskiego? 

 

K. C.: Tego języka uczę już sześć lat, przez ten czas uczyłam w liceum, gdzie wszyscy 

uczniowie chodzili do szkoły smutni, traktowali ją jako zło konieczne a nauczyciela za złego 

człowieka. Teraz gdy wchodzę do pracy uczniowie krzyczą z uśmiechem na twarzy: Dzień 

dobry pani magister!!! Cały czas idą do przodu – to mi się bardzo podoba. 

 

J. W.: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Życzymy wielu sukcesów zawodowych oraz 

spełnienia wszystkich marzeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Justyna Walczak 
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Mistrzostwa Polski w Siatkówce na siedząco 2008. 

 
 

NASI WYGRALI 
 

18-19 października 2008r. odbyły się we Wrocławiu Mistrzostwa 

Polski w Siatkówce na siedząco. W meczu finałowym drużyna UKS Poznań  

pokonała IKS Elbląg 3:1 – I miejsce zajął UKS Poznań, II miejsce zajął    

IKS Elbląg,  III miejsce zajął START Wrocław. 

To nie koniec naszych sukcesów. Absolwenci Ośrodka zostali 

wyróżnieni: Marcin Musielak okazał się najlepszym zawodnikiem sezonu,  

a Michał Wypych najlepszym serwującym. 

Nasza dobra passa trwa. Czterech zawodników razem z trenerem  

klubu, panem Romanem Piętą, pojechało na Młodzieżowe Mistrzostwa 

Europy do Leverkusen (Niemcy), które potrwają do 02.11.2008r.  

Arkadiusz Zoga, Łukasz Szubarga, Patryk Pauch oraz Marcin Perz bronili 

brązowego medalu wywalczonego przed dwoma laty na Węgrzech. 

 

 
 

 
Paweł Stępień 
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ANDRZEJ – (męski, mężny), imię pochodzenia greckiego. W Polsce używane od XII 

wieku w formie Andrzej, Jędrzej, Ondrzej, Andrasz, Ondrasz, Andraszek, Ondraszek, 

Andresz.  

KATARZYNA – (czysty, bez skazy, prawy), imię żeńskie pochodzenia greckiego. 

ANDRZEJKI 

Święty Andrzej uważany jest za patrona panien, które chcą wyjść za mąż. Wigilia jego 

imienin, przypadająca na 29 listopada, to tradycyjny wieczór wróżb. 

Dziewczęta spotykają się w swoim gronie, by za pomocą wróżb choć trochę odgadnąć 

przyszłość. Przede wszystkim jednak, by dowiedzieć się, kiedy wyjdą za mąż i kim będzie ich 

wybranek. 

Lista wróżb andrzejkowych: 

 

    * Lanie wosku 

    * Buty  

    * Liczby 

    * Karteczki 

    * Talerze 

    * Kubki 

    * Kości do gry 

    * Kwiaty 

    * Karty 

    * Szpilki 

    * Zapałki 

    * Obierki z jabłek 

 

KATARZYNKI 

Podobne święto obchodzą chłopcy w wigilię świętej Katarzyny, 24 listopada. 

To stary polski zwyczaj ludowy. Dziś jest już prawie zapomniany. W przeddzień imienin 

świętej Katarzyny 24 listopada, chłopcy urządzali sobie wieczór wróżb. Byli przekonani, że 

za pomocą najróżniejszych sztuczek dowiedzą się, która dziewczyna o nich myśli, jakie imię 

będzie nosić przyszła żona. 

Święta Katarzyna klucze pogubiła, święty Jędrzej znalazł, zamknął skrzypki zaraz (tzn. 

koniec śpiewów, tańców i zabaw).  

Kiedy na Andrzeja poleje, 

poprószy, cały rok nie w porę, rolę moczy, suszy. 

 

Wszystkim Andrzejom i Katarzynom składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe, 

zaś uczestnikom zabaw katarzynkowych i andrzejkowych samych pomyślnych wróżb.  
  

      Redakcja 

Najbardziej rozpowszechnioną wróżbą jest nadal 
lanie wosku. Dawniej lano ołów (szczególnie 
ceniony był ten ze starych okiennic kościelnych), 
ale wosk jest znacznie bardziej wygodny w użyciu. 
Ołów symbolizował trwały związek, nierozerwalne 
połączenie. Wosk był kiedyś bardziej cenny niż 
teraz. Pochodził przecież od pszczół, świętych 
stworzeń, a świece lane z wosku uświetniały 
kościelne i rodzinne uroczystości. 
Można dopatrywać się wyglądu przyszłego 
partnera, atrybutów jego zawodu lub kraju, z 
jakiego pochodzi. Wystarczy uruchomić 
wyobraźnię, a cienie zaczną same mówić. 
Z kształtu lanego wosku można również odczytać, 
jaki zawód jest nam przeznaczony. 
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Premiery kinowe: 
 

7. listopada 

 

007 Quantum of Solace   [B22]    (2008) 

Gatunek: Sensacyjny, prod. USA, Wielka Brytania; reż. Marc 

Forster, wys. Daniel Craig 
 

Kolejne przygody najbardziej znanego agenta ... już 22. W filmie 007 

Quantum of Solace, James Bond (Daniel Craig) kontynuuje swoje 

przygody zapoczątkowane w Casino Royale. Zdradzony przez Vesper - 

kobietę, którą kochał - 007 walczy z pragnieniem uczynienia swojej 

ostatniej misji osobistą wyprawą. 

 

 
Totalny kataklizm   [Disaster  Movie]    (2008) 

Gatunek: Komedia, prod. USA;  reż. Jason Friedberg, wys. Matt Lanter, 

Carmen Electra 

 

Kolejna parodia filmowa Jasona Friedberga i Aarona Seltzera, twórców: 

Komedii romantycznej, Wielkiego Kina i Poznaj moich Spartan. Tym razem 

głównym filmem, który wyśmiewają, to  Pojutrze – opowiadający o wielkiej 

katastrofie. Pod obstrzał wzięli także takie filmy jak: Noc w muzeum, 

Supersamiec, Juno, Simpsonowie – wersja kinowa, Sex w wielkim mieście, 

Incredible Hulk  i Zaczarowana. 

 

21. listopada 

 
Dziewczyna mojego kumpla   [My Best Friend’s Girl]    (2008) 

Gatunek: Komedia, prod. USA; reż. Howard Deutch, wys. Kate 

Hudson, Jason Biggs 
  

Tank (Dane Cook) jest zwykłym facetem z niezwykłym zawodem. Zajmuje 

się on namawianiem byłych dziewczyn swoich zleceniodawców do tego, by 

te powróciły do swoich ex-partnerów. Problem zaczyna pojawiać się wtedy, 

kiedy przyjmuje zlecenie od swojego najlepszego przyjaciela. 

 

W sieci kłamstw   [Body of Lies]   (2008) 
Gatunek: Dramat, Thriller, prod. USA; reż. Ridley 

Scott, wys: Russell Crowe, Leonardo DiCaprio 
 

Crowe wciela się w postać Eda Hoffmana, skłonnego 

do intryg szefa CIA, który wraz z agentem Rogerem Ferrisem (DiCaprio) 

zastawia pułapkę na jednego z najniebezpieczniejszych liderów Al-

Kaidy, rozpuszczając fałszywą plotkę, że zamachowiec współpracuje z 

Amerykanami. 



 

 8 

Ogłoszenia 

 

 

Dnia 28 listopada 2008 roku odbędzie się w 

naszym Ośrodku impreza pt. ZIELONA ENERGIA 

JEST W NAS. Dzień ten będzie wolny od zajęć dydaktycznych, ponieważ we wszystkich 

szkołach w całej Polsce odbywają się uroczystości związane z rokiem klimatycznym.  

Specjalnie w tym celu przygotowano szereg konkurencji, w których wezmą udział 

poszczególne klasy Ośrodka. Przewidziano między innymi konkurs na plakat (związany 

z oszczędzaniem wody i energii), quiz filmowy, konkurs na zielonego człowieka (czyje 

ubranie składa się z największej ilości zielonych elementów) oraz wiele innych atrakcji. 

Całość imprezy potrwa najprawdopodobniej od godziny 9-13. Wcześniej (8.30) odbędą 

się spotkania z wychowawcami. 

Ten dzień to także czas próbnych matur z wybranych przedmiotów. Wszystkim 

maturzystom życzymy powodzenia!  

 

W TYM DNIU PAMIĘTAJ! 

 

- ubierz się na zielono lub przynajmniej włóż jakiś zielony   element 

B    stroju, 

- zabierz ze sobą grzechotki (np. puszka wypełniona grochem), 

- miej dobry humor i pozytywną energię. 

 

 

 

W zek – Miesięcznik Uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu. 

Redaguje zespół w składzie: Magdalena Motyl, Justyna Walczak, Michał Kroll, Paweł 

Stępień.    Opiekun: mgr Sylwester Warański 

Łączność z redakcją na spotkaniach zespołu redakcyjnego, bądź w każdej wolnej chwili 

nauczyciela prowadzącego  W zek. 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 


