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                     W zek 
 

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

Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu, 

nr 7/8 (17/18) styczeń/luty 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Cena: 0,50 gr 

Kto dziś z zimy się 

raduje? 
 

  

Kiedy moja babcia 

latek miała pięć 

zimy, śniegu, mrozu 

wszyscy bali się. 

Już od listopada, 

aż do marca, hej! 

Bez czap, szali, butów 

nikt nie ruszał się. 

Do szkoły saniami 

lub w tunelach śniegu. 

Na nartach pomału 

lub na łyżwach w biegu. 

Dzisiaj nasz klimat 

- jak wiemy – cieplutki. 

Czasem i w Wigilię 

kwitną niezabudki. 

I chociaż nam w styczniu 

mróz pozakuwał wody 

łyżwiarze nie zdążyli 

nawet wejść na lody. 

Smutne są więc dzieci 

góry i górale. 

Hymn radości jedynie 

śpiewają robale. 

Ciepłej zimy przecież 

nie boją się wcale. 
Mikołaj Grzechowski 
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W rozegranym (17.01.09) w sobotę 

w Warszawie meczu Gwiazd Plus Ligi 

zagraniczni siatkarze pokonali polskich 3:0 

(25:23, 25:19, 25:19). 

To nie o wynik chodziło w tym meczu tylko 

o cel. W warszawskiej hali najlepsi polscy i zagraniczni siatkarze zagrali dla swych kolegów, 

potrzebujących pomocy, dla których przeznaczony jest cały dochód z imprezy.  

Zawodnicy obu drużyn podeszli do rywalizacji z uśmiechem na twarzy, ale nie 

zapomnieli jednocześnie sportowej zaciętości. Nie zabrakło długich wymian, asów 

serwisowych i kłótni z sędziami. Pierwszy set, bardzo wyrównany, ostatecznie wygrali 

Finowie, dzięki świetnie serwującemu (PGE Skra Bełchatów), Janne Heikkenowi. 

Drużyna składająca się z polskich zawodników uległa obcokrajowcom 0:3 w meczu 

Gwiazd Plus Ligi, ale trener przegranych, Krzysztof Stelmach nie patrzy na wynik. 

Szkoleniowiec ZAKSY Kędzierzyn-Koźle widzi same pozytywy w idei organizowania tego 

typu spotkań. 

 Wiadomo, jako trener zupełnie inaczej przeżywam mecze ligowe niż takie spotkania 

dla przyjemności, jak dziś - powiedział Stelmach - Nie mówię, że mecze ligowe nie sprawiają 

nam przyjemności, ale są obarczone większym stresem, bo w Polsce jest tak, że trzeba 

wszystko wygrywać. Dla nas ten mecz był świętem i chcemy, żeby takie spotkanie było 

organizowane co roku, a to z kolei będzie dobre dla rozwoju siatkówki. 

Trener kędzierzynian przyznał, że inny termin niż środek sezonu byłby najlepszy dla 

rozgrywania takiego meczu z udziałem gwiazd rodzimych rozgrywek. - Myślę, że optymalny 

termin byłby dwa dni po zakończeniu zmagań ligowych. Po prostu drużyna, która zdobyłaby 

mistrzostwo Polski musiałaby się wstrzymać dwa dni ze świętowaniem, ale sądzę, że byłoby 

to z pożytkiem dla siatkówki - stwierdził z uśmiechem Stelmach.  
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05.01.09r. –  Powrót do szkoły po przerwie świątecznej.  

09.01.09r. – 3L i 3T – Próbny egzamin z języka polskiego. 

           2L i 2T – test diagnostyczny z matematyki. 

10.01.09r. – Odrabianie zajęć z dnia 02.01.09r. 

11.01.09r. – 3L i 3T pisze próbny egzamin z języka angielskiego, 

12.01.09r. – 3L i 3T – próbny egzamin z wybranego przez siebie  

           Przedmiotu. 

22.01.09r. – Wyjście sztandaru szkolnego na cmentarz (pod opieką pana Radka 

  Zajkiewicza), w celu upamiętnienia  146. rocznicy powstania  

  styczniowego.        

30.01.09r. – Wyjście uczniów do Dąbrówki (pod opieką pań: Magdy Kubiak i 

   Darii Pawlaczyk oraz pana Radka Zackiewicza).  

13.02.09r. – Koniec pierwszego semestru 

16.02.09r. – Początek ferii zimowych 

 

 

 

 
Paweł Stępień 
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 sobotę, 14 lutego obchodzimy 
święto zakochanych, ale 
najpierw poznajmy skąd 

wzięło się owe święto… Otóż, podobnie 
jak Halloween, wywodzi się ono z 
kultury amerykańskiej, chodź tak 
naprawdę pochodzi już ze 
starożytnego Rzymu, gdzie podobne 
święto nazywano Luperkaliami. 
Obchodzono je 15 lutego na cześć 
dwóch chrześcijańskich  
męczenników o tym imieniu.  

Walentynki często spotykają 
się z krytyką z powodu zbyt 
nasilonej komercji i częstego 
zapożyczania z obcych kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święty Walenty 
 

Święty Walenty był z wykształcenia lekarzem 

natomiast z powołania duchownym. W tradycji, również 

patronem zakochanych. Żył w III wieku w Cesarstwie 

Rzymskim za panowania Klaudiusza II, który twierdził, 

że młodzi legioniści nie 

powinni brać ślubu, 

ponieważ powinni udzielać 

się w służbie wojskowej. 

Zakaz ten złamał biskup 

Walenty, udzielając ślubu 

legionistom, za co wtrącono 

go do więzienia. Znana 

legenda mówi, że jego 

narzeczona – niewidoma córka strażnika, pod wpływem tej 

miłości odzyskała wzrok. Cesarz, dowiedział się o tym i 

kazał zabić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty 

napisał list do swojej ukochanej, który podpisał: "Od 

Twojego Walentego". Egzekucję wykonano 14 lutego 269 r. 

i od tamtej pory dzień ten jest dniem zakochanych.   

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

W 

*** 

Wiele jest imion przestarzałych strasznie, 

Z których dziś młodzież śmieje się rubasznie: 

Tekla, Kunegunda, Telesfor i Klara, 

To z zamierzchłych czasów przodków imion chmara. 

 

Także Walentego teraz nikt by nie znał, 

I szyderstw, i śmiechów dziś by nie okiełznał, 

Po wsiach i po siołach imię jego znali, 

Ale w miastach dawno wszyscy je obśmiali. 

 

Gdy z zachodu powiało miłością, 

Walentego imię wróciło z lubością, 

Kartki „walentynki” wypisują szczerze, 

Blondyn do szatynki w biurze i na skwerze. 

 

I znów moda figla nam spłatała, 

Z Walentego… 

Już tylko kartka pozostała… 

Mikołaj Grzechowski 
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Dnia 30. 01. 09 roku niektórzy 
uczniowie wyszli do VII Liceum 
Ogólnokształcącego „Dąbrówka”. Cała 
impreza Rozpoczęła się prezentacją 
multimedialną wykonaną przez pana Marcina 
Tasarka, który odbył ponad trzy-miesięczną 
wyprawę po Chinach. Kolejnym wydarzeniem 
była licytacja rzeczy takich jak: zdjęcia z 
autografami Macieja Stuhra, Olgierda 
Łukasiewicza, szklany talerz wykonany 
metodą decoupage z białą margaretką, 

ręcznie wykonany oryginalny kapelusz, pen-
drive w atrakcyjnym skórzanym etui z logo 
TVP Poznao, kabaret TEY – 4 DVD z 
piosenkami i skeczami kabaretu TEY, 

zdjęcie-pocztówka z autografem Jerzego 
Dudka zamknięte w antyramie, piłka 
futbolowa z euro 2008 z podpisem trenera 

reprezentacji polskiej - Leo Beenhakkera, 
zdjęcia członków zespołu Audiofeels wraz z 
autografami, gdzie pieniądze z tej licytacji 
zostały przekazane Marcinowi Tasarkowi na 
dalszą rehabilitacje a także sprzęt 
rehabilitacyjny. Udało się uzbierad niewielką 
sumę pieniężną, która wyniosła około 1000 
złotych. W czasie licytacji zagrały kilka razy 
dwa zespoły – Laboratorium Dextera i 
rodzinny duet Ja & Ja. Później była impreza, 
na której wszyscy ludzie wspaniale się  bawili. 

Paweł Stępień 

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI… 
 

Drogi Czytelniku! Chcesz poczuć powiew wakacji? Chcesz śmiać się, 

przewracając kolejne kartki książki? Chcesz przeczytać o tym, jak wakacyjna 

przyjaźń przeradza się w miłość? Sięgnij po „Letnią akademię uczuć” Hanny 

Kowalewskiej. Głównymi bohaterami powieści są twoi rówieśnicy: Gośka, Marcin, 

Kaśka, Zuza, Bogdan, Anka – licealiści, spędzający letni czas na obozie… 

 

Dlaczego Wojciecha Cejrowskiego ciągnie do Ameryki Południowej? 

Dlaczego chce spędzać czas wśród dzikich plemion? I jak on to robi, że jego 

książkę czyta się jednym tchem? Odpowiedzi na te pytania szukaj w „Gringo 

wśród dzikich plemion”. 

                                                                           

                                                                              Barbara Nowak - Baryś 
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Babcia, to osoba, z którą wiążemy całą gamę uśmiechniętych 

wspomnień. Babcia to ta, która utuli, gdy rodzice nakrzyczą i poczęstuje 

potajemnie jakimś łakociem. To osoba, która opowie nam bajkę, kiedy 

nikt inny nie ma dla nas czasu i usmaży racuchy z jabłkami. Zrobi ciepły, 

wełniany szalik na zimę, albo uszyje nam sukienkę. Kiedy robi pierogi – 

obdziela nimi całą rodzinę. Dla każdego zawsze ma dobre słowo i ciepły 

uśmiech. U Niej czas płynie jakby wolniej. To u Niej spędza się najlepsze wakacje w 

swoim życiu. To Ona poświęca nam swój wolny czas, gdy rodzice muszą ciężko pracować... 

Dziadek – pan z siwą głową, który siedzi na ławeczce przed domem i pali fajkę. 

Sympatyczny staruszek, który choć nie pamięta często wczorajszego dnia, doskonałą 

pamięć ma do historii z okresu wojennego. Pamiętasz, jak brał Cię na kolana i mówił, że 

nie powinieneś narzekać na kiepski obiad, bo były kiedyś czasy głodu i strasznej biedy? 

Nikt inny, nie potrafił wprowadzić Cię w tak melancholijny nastrój. Nikt inny, nie potrafił 

Cię rozbawić do łez, tak szybko jak On. Nigdy byś nie pomyślał, że taki był z Niego urwis.  
 

Joanna Pach 

 

 

 

Drodzy czytelnicy naszej szkolnej gazetki!!! 
 

Już w marcu wydrukujemy wydanie ze specjalnymi kuponami do 

głosowania na najbardziej uśmiechniętego i zadowolonego nauczyciela. 

Bądźcie czujni i dobrze obserwujcie, a później nie pozostaje Wam nic 

innego jak zagłosować ;).Więc do dzieła!!! 
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