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NASZE POŻEGNANIE 
Z WIELKIM POLAKIEM 

 
Kiedy umierał 

Najwybitniejszy 
z Polaków, 

wszyscy 
przeżywaliśmy 
z Nim te chwile 

„przejścia z 
życia do życia”.  

Cała Polska, 
godnie żegnała 

Wielkiego 
Rodaka 

i Człowieka. 
Obok 

zamieszczamy 
nasze skromne 
pożegnania.... 
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Pożegnaliśmy Jana Pawła II również poprzez wykonanie 
pięknych prac plastycznych, poświęconych Jego pamięci 

Oto laureaci konkursu: „Wielki Polak i Papież” 
i nagrodzone prace: 

 Rafa Pawlik z klasy I A SPDP 
 Sabina Michalik z klasy I A SPDP 

 Marcin Lewandowski z klasy I A SPDP 
 Halina Kaczmarczyk z klasy IV ZET 
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Jan Paweł II w anegdotach  
 
Niektórzy mogliby odnieść wrażenie, że Jan Paweł II był człowiekiem poważnym  
i nudnym. I tu się bardzo mylą, bo Papa, jak nikt przed nim w Watykanie,       
tryskał dużym poczuciem humoru. I o tym musimy pamiętać żegnając się NIM... 
 

 
Kurczę jest tańsze 
Ksiądz Mieczysław Maliński, przyjaciel Ojca 
Świętego, podczas jednej ze swoich wizyt w domu 
papieskim nie posiadał się ze zdumienia, kiedy siostra 
usługująca do stołu papieżowi przyniosła 
gospodarzowi na kolację rybę, a jemu podała na 
talerzu kurczaka. Ksiądz Mieczysław zapytał: 
"Dlaczego?" 
- Dostałeś kurczę, bo kurczę jest tańsze – oznajmił 
z uśmiechem Ojciec Święty. 
 
Jeździć po kardynalsku 
Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę, czy uchodzi, 
aby kardynał jeździł na nartach. Wojtyła uśmiechnął 
się i odparł: 
- Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na 
nartach! 
 
Przeprosiny 
Metropolita krakowski Karol Wojtyła przyjechał na 
pogrzeb sufragana częstochowskiego, biskupa 
Stanisława Czajki, niemal w ostatniej chwili. Witając 
się ze zgromadzonymi na uroczystości biskupami, 
jakoś pominął biskupa z Siedlec. Rychło jednak się 
spostrzegł, wrócił, podszedł do pominiętego  
i powiedział: 
- Świnia jestem, nie przywitałem Księdza Biskupa! 
 
Jakoś człapię 
Podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny,  
w Olsztynie, dziennikarzowi "Gazety Wyborczej" 
udało się wychylić głowę ponad tłum i zapytać Jana 
Pawła II o zdrowie. 
- A jakoś człapię - odpowiedział Papież. 
 
Mów mi wujaszku 
Podczas pierwszej wizyty w USA Papież spotkał się  
z rodziną prezydenta Jimmy’ego Cartera. Pięcioletnia 
wówczas wnuczka prezydenta, mając kłopoty  
z wygłoszeniem powitania, powtarzała w kółko: 
- Jego Świątobliwość, Jego Świątobliwość. 
Papież, chcąc wybawić dziewczynkę z kłopotów, 
wziął ją w ramiona i powiedział: 
- Mów mi wujaszku. 
 
Jak się czuje piesek 
Jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć 
polskiego, więc sprowadził sobie nasz elementarz. 
Nauka była jednak tak pośpieszna, że kiedy chciał się 
nową umiejętnością pochwalić przed Ojcem Świętym, 
coś mu się pomyliło i zamiast: "Jak się czuje Papież", 
rzekł: "Jak się czuje piesek?". Papież spojrzał na niego 
zdumiony, po czym odpalił: "Hau, hau". 

 
Ech, popapieżyć 
Ojciec Święty do odwiedzającego Go polskiego 
księdza: 
- Poczekaj chwilę na mnie, muszę trochę popapieżyć. 
 
Niesforny Papież 
Jak wiadomo podczas wizyty w 1999 roku w Polsce 
Jan Paweł II zachorował i z tego powodu odwołano 
jego wizytę w Gliwicach. Ojciec Święty nie dopuścił 
jednak do tego, aby to śląskie miasto było jedynym 
miejscem na trasie jego pielgrzymki, którego nie 
odwiedził. Niespodziewanie w ostatnim dniu wizyty, 
17 czerwca, przybył do Gliwic, a zebranemu pół 
milionowi wiernych dziękował za "świętą cierpliwość 
dla Papieża". Posługując się gwarą śląską, Jan Paweł 
II tak oto dialogował z tłumem: 
- Widać, że Ślązak cierpliwy i twardy, bo ja bym z 
takim Papieżem nie wytrzymał. Ma przyjechać, nie 
przyjeżdżo, potem znowu ni ma przyjechać - 
przyjeżdzo 
- Nic nie szkodzi - odparli wierni. 
- No, to dobrze. Jak nic nie szkodzi, to jakoś ze 
spokojnym sumieniem odjadę do Rzymu. 
 
Biskup i góral 
W czasie jednej z wędrówek po górach biskup Karol 
Wojtyła spotkał górala, który - widząc wędrowca 
utrudzonego i zakurzonego - zapytał go, kim jest. 
- Biskupem! - odpowiedział zziajany Karol 
- Jak wyście som biskupem, to jo jestem papieżem! - 
wzruszył ramionami góral. 
 
Najprzystojniejszy kardynał 
Kiedyś, podczas wizytacji jednej z podhalańskich 
parafii przejęta z wrażenia gaździna pomyliła 
przygotowany tekst powitania kardynała Karola 
Wojtyły i zamiast zatytułować go 
"najdostojniejszym", powiedziała "Witojcie nom 
najpsystojniejsy księze kardynale". On zaś spojrzał na 
nią z filuternym błyskiem w oku i odparł: "No, coś  
w tym jest". 
 
Papież to nie mistrz olimpijski 
Pracownicy Watykanu nie mogli pogodzić się z tym, 
że nowy papież nie chce korzystać z lektyki 
papieskiej, zwanej sedia gestatoria. 
"Bez sedia gestatoria Ojciec Święty nie będzie 
widziany, może więc jakiś podest?" - nie dawali za 
wygraną "watykańczycy". 
"Na podest nie wejdę, nie jestem mistrzem 
olimpijskim!" - oznajmił stanowczo Jan Paweł II
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Zadania dużo łatwiej wykonać z pomocą Pań! 

Koordynatorka imprezy Pani Ula Zęderowska prezentuje zadania do wykonania dla  poszczególnych klas, 
NAPIĘCIE ROŚNIE! 

Po ciężkiej pracy, czas na degustację przygotowanych przez klasy specjałów – sałatek przyrządzonych 
wg oryginalnych przepisów różnych państw Europy! 
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Tyle radości może dać tylko wspólna zabawa! 

MY SIĘ WIOSNY NIE BOIMY!!! 

RODZINA I JEJ WARTOŚCI NIECH W EUROPIE ZAGOŚCI! 
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to nie tylko 
wygrabione grządki,  
czyste okna, 
młoda trawa na klombach,  

ale także 

modna fryzura, 
świeża plomba, 
do góry głowa, 

proste plecy 
błysk w oku 

i....starannie obmyślone plany 

na kolejne trzy pory roku!  

 

UWAGA !!! 

WIOSENNY KONKURS – wszyscy uczniowie, którzy przyniosą do 

redakcji „Kleksa”(sala nr 16 lub 7, w nowym budynku) pracę plastyczną 

pt. „UROKI WIOSNY” do dnia 15 maja br. otrzymają nagrodę!!! Format 

i technika – dowolne. Może być też praca komputerowa!!! 
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Każda pora jest dla mnie 
dobra, nawet Wiosna!  
A dla Ciebie???  

Wiosenne porządki, 
myślałby kto! 
 A nie lepiej trochę 
poleniuchować i 
pomyśleć o niebieskich 
migdałach? 
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Wiosną, nikt nie powinien się nudzić, zwłaszcza kiedy słoneczko na 
dworze. 

A jednak... 
 Okazuje się, że coraz więcej dzieci i młodych ludzi zamiast spędzać 
czas na powietrzu, spędza go przed komputerem.  
 Propozycja „Kleksa”, do wspólnego wykonania z rodzicami: 
 

          

 
Najkrótszy 

Poradnik dla Rodziców: 

 podarujcie dziecku 
trochę ruchu i 
zdrowia! 

 zaproście je   
     na spacer! 
 pozwólcie dziecku 

mówić! 
 wspólnie spędzony 

czas to najlepsza, 
rodzinna 
inwestycja! 

 
Czekamy na Was – Rodzice i Wasze pomysły  

na wspólne spędzenie czasu z dzieckiem. 
Najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone!!! 

 Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, maj 2005  
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Przeczytaj tekst, lub poproś o pomoc mamę czy panią w klasie. Dopasuj 
odpowiedni obrazek do znaku zapytania. Rozwiązaną łamigłówkę przynieś do 

sali nr 7 lub 16 ,na prace czekają panie: B. Łozowska i.D.Szymczak. 
Z Kleksem zawsze sobie poradzisz! 

 
Kiedy katar Cię dopada,                                         
Leżysz, kichasz, ledwo gadasz,                                                                                             
Nie poddawaj się -tak bywa- 
Wkrótce będziesz zdrów jak.. 
 
 

Wszystko po staremu będzie, 
Znów zabawa, śmiechy wszędzie. 

                          Obowiązki? Z masłem bułka! 
                                      Pracowity bądź jak... 

 
 

Nagle rosnąć zaczniesz też, 
Jak na drożdżach ciasto, chleb. 

Duża stopa, duża dłoń, 
Cały wielki tak jak... 

                                                                                        
 

I w młodzieńczy wejdziesz wiek,  
I z przyjaźnią spotkasz się. 

Nie bądź szatan, nie bądź bies 
Lecz bądź wierny tak jak... 
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Nie ciesz się 

jeszcze, 
ciąg 

dalszy 
Łamigłówki 

na 
następnej 

stronie! 
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A gdy wejdziesz już w dojrzałość 
Powiesz: „Mogę iść na całość!”  
Lecz uważaj na ten kocioł,  
By nie wyszło żeś jest... 
 
 

 
I bądź mądry tak jak... 

Rozważ gesty, czyny słowa. 
Dla kłopotów, zmartwień też 

Bardzo groźny bądź jak... 
 

 
I pamiętaj wciąż te słówka, 
Nie zachowuj się jak... 
Bądź spokojny niczym pliszka 
Cichy jak ta – szara...  
  
 
 
 
 
 
 
 
Na wszystkich, którzy oddadzą rozwiązaną Łamigłówkę, lub 

wymyśloną przez siebie historyjkę, czekają nagrody – 
słodycze i zabawki!!! 

 
 
                                                 Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, maj 2005  

 

          

No i na koniec zadanie dla 
Was: może ktoś z Was 
wymyśli krótką bajeczkę o 
sobie, swoich zaletach, 
sukcesach lub słabościach. 
Redakcja „Kleksa” czeka  na 
Wasze propozycje. 

10 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, maj 2005  

 

          

Moje małe smuteczki 
 mają z kory łódeczki,  
płyną niebieską rzeką 
za trzciny niedaleko. 

A moje wielkie smutki 
chowają się w czarne nutki, 
chowają się w wiśni siatkę 
i w mamy suknię w kratkę. 

Wszystkim, 
kochanym 
Mamusiom, z okazji  
zbliżającego się 
Święta – 
najserdeczniejsze 
życzenia składają 
dzieciaki! 

Przepraszamy, 
że nie zawsze 
jesteśmy 
Aniołami!!! 
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Piotrek, uczeń OPP: 
Wszyscy na mnie mówią „Kawa”, ale tak właściwie mam na imię 
Piotrek, a na nazwisko Kawa. Można powiedzieć, że już się 
przyzwyczaiłem, bo na kolegów 
 z mojej szkoły nie ma lekarstwa.Za to wszyscy moi znajomi z 
Oazy zwracają się do mnie po imieniu, co mnie cieszy, jak widać 
na obrazku obok. 

 

 
– PIOTREK 

GAZETKA SOSW W TYCHACH „KLEKS”, maj 2005   

Redaktor „Kleksa”: 
Zaangażowałeś się  

w pracę w naszej gazetce 
szkolnej, a tu widoczny jesteś 

na zdjęciu, w momencie 
wręczania medalu za 

osiągnięcia sportowe, 
mógłbyś coś więcej na ten 

temat powiedzieć? 

Piotrek: 
W naszej szkole można brać 
udział w wielu ciekawych 
imprezach sportowych, a ja 
dużo ćwiczę, i dlatego mogę 
wyjeżdżać na zawody 
sportowe, to nie jest pierwszy 
medal, jaki zdobyłem!!! 

Piotrek:  
Nasza gazetka „Kleks”, jest ciekawa, lubię ją 
oglądać, później czytamy ją w klasie,  
a w domu czyta ją mój brat 
 i wszyscy, słuchamy, żeby dowiedzieć się, co się 
dzieje  
w naszej szkole. Lubię rozwiązywać krzyżówki  
i rebusy, dostałem już nawet nagrodę w ubiegłym 
roku za udział w konkursie.  

I jeszcze raz Piotrek: 
Zobaczyłem w gazetkach, że uczniowie mogą zamieszczać w nich swoje artykuły i postanowiłem też coś 
napisać. To już nie pierwszy artykuł, ale wcześniej pisałem o moich kolegach ministrantach i młodzieży 
oazowej, z która się spotykam. Bardzo ich lubię i wiem, że oni mnie też. Ja oddaję to, co chcę napisać do 
gazetki na dyskietce, już gotowe. Sam bym sobie nie poradził, dlatego pomagają mi w tym koledzy  
z Jana Chrzciciela. W Parafii też dużo pomagam, między innymi roznoszę gazetkę parafialną no i 
spotykam się z młodzieżą z Oazy, wyjeżdżam też często z nimi na rekolekcje i wycieczki, podobnie jak  
w naszej szkole.  
PO PROSTU NIE MAM CZASU SIĘ NUDZIĆ!!! 
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      BAŚNIOWY 
ŚWIAT 

ANDERSENA 
Tyle baśni napisałem, wszyscy dobrze je znacie: o ołowianym żołnierzu, o księciu - 

świniopasie, o dziewczynce z zapałkami, kominiarczyku, pasterce i o słowiku cesarza, co 
takie dobre miał serce... 

 

Hans Chrystian Andersen urodził się 2 kwietnia 
1805 roku w duńskim mieście Odense. Jego rodzice, Hans 
i Anne Marie, należeli do najbiedniejszych mieszkańców 
miasteczka.  

Jego ulubionym zajęciem była zabawa lalkami i 
zabawkami wykonanymi domowym sposobem. Bawił się 
zawsze sam, nie miał żadnych kolegów. Bardzo lubił 
czytać. Był dzieckiem spokojnym. Andersen lubił śpiewać 
i wiele osób uważało, że miał dobry głos. Wyróżniał się też 

swoim wyglądem wśród rówieśników. Był wysoki i kościsty, miał bardzo jasne włosy, oczy ledwie widoczne 
przez małe szparki i pokaźnych rozmiarów nos.  

Andersen napisał prawie 160 baśni, a jego książki zostały przetłumaczone na około 125 języków. W 
baśniach tych wciąż odnajdujemy siebie, jest w nich miejsce na radość i smutek, na łzy i śmiech. 

W Kopenhadze, w Ogrodzie Królewskim, stoi pomnik pisarza, a najsławniejszym symbolem Danii jest 
Mała Syrenka - postać z baśni Andersena. 

Najwyższym światowym odznaczeniem w dziedzinie twórczości dla dzieci jest  Międzynarodowa 
Nagroda im. H.Ch.Andersena. Medal przyznawany jest co dwa lata.  

ANDERSENADA W SZKOLE 
W 2005 roku obchodzimy 200 – setną rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena. Jest to „Rok 

Andersenowski”, dlatego w szkole poznajemy baśnie tego pisarza poprzez głośne czytanie w bibliotece, 
inscenizacje baśni Andersena w wykonaniu uczniów z naszej i zaprzyjaźnionych szkół konkursy: plastyczny  
i wiedzy o życiu oraz twórczości wielkiego baśniopisarza pt.: „Świat baśni Andersena” dla uczniów zespołów 
edukacyjno – terapeutycznych, szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 

Już wkrótce poznamy zwycięzców! 

 
 ZAGADKI 
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1. Na podwórku je tępiono, kto powie dlaczego? 

     Gdy dorosło, łabędzie przyjęły je jak swego. 

 2. Tylko cal wysokości miała ta dzieweczka, 

      dlatego też jej imię brzmiało  ...................... 

3. To przez jej czary, nie z winy chłodu,      
Kaj nie miał serca, lecz kawał lodu. 

 Po co ten chłopiec w mroźny poranek 
czepiał się do jej przepięknych sanek? 



 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

          

Autor wiersza Kasjan Ćmielowski z panią pedagog. 

... TO CYKL SPOTKAŃ O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM, 
ZAINICJOWANY W NASZEJ SZKOLE PRZEZ PANIĄ DYREKTOR, 
 A PROWADZONY PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO. CELEM ZAJĘĆ 
JEST WALKA Z AGRESJĄ W SZKOLE SPECJALNEJ. 

ZACHĘCAMY INNYCH 

UCZNIÓW DO WYPOWIADANIA 

SIĘ NA TEMATY WAŻNE DLA 

SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY  

I DZIELENIA SIĘ NIMI. 

My młodzież problemy mamy, 
ale zawsze ich unikamy. 

My młodzież problemy mamy, 
ale drzwi do pani Beatki  

zawsze otwarte mamy. 

My młodzież problemy mamy, 
ale ich nie kochamy. 

My młodzież problemy mamy, 
ale do Dyrekcji zawsze na czas 

się stawiamy. 

My młodzież problemy mamy, 
ale kolegom zawsze pomagamy. 

My młodzież problemów setki mamy, 
ale do pani Beatki zawsze o pomoc 

się zwracamy. 
 

My młodzież problemów mnóstwo mamy, 
ale je zwalczamy. 

My młodzież problemy mamy,  
ale nauczycieli na swój sposób kochamy. 

My młodzież problemy mamy, 
ale młodszych dzieci krzywdzić nie damy. 

My młodzież problemy mamy, 
ale zawsze rozwiązać się je staramy. 

My młodzież problemy mamy, 
ale po narkotyki nie sięgamy. 

My młodzież problemów mnóstwo mamy, 
ale po alkohol nie sięgamy. 

My młodzież choć problemy mamy, 
to naszej pani zawsze ufamy. 

Kasjan Ćmielewski 
III A Gimnazjum 
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UWAGA!, UWAGA! 
Przypatrz się rysunkowi i odpowiedz 
na pytanie, czy zachowujesz się na 

przerwach podobnie jak Ci 
uczniowie? 

 
 Przypomnij 
      sobie, póki      
      jeszcze nie jest  
      za   późno,  
      że w szkole każdy 

ma prawo uczyć się 
bezpiecznie! 

 Zawsze może się 
znaleźć, ktoś 
silniejszy od Ciebie, 
a to będzie bolało!!! 

 Przemoc, jest 
karalna! 

Zapraszamy wszystkich  
uczniów do udziału  
w konkursie! 
  - Pokoloruj rysunek 
i wpisz do niebieskiej 
chmurki hasło  
potępiające formy 
zachowania widoczne  
na rysunku. 
- Na prace, do końca 
maja czeka redakcja  
„Kleksa” w sali nr 7  
lub 16. 
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Zespół Redakcyjny  „Kleksa”:    
Sylwia Szlosarek,  
Leszek Loska, 
Damian Grabarczyk  
pod kierunkiem: 
mgr Barbary Łozowskiej,  
mgr Doroty Szymczak, 
mgr Anna Łukowiec 

                                          Projekt okładki: Łukasz Dembicki 
Zespół Redakcyjny zaprasza  
do współpracy wszystkich chętnych,  
z nowymi pomysłami i inicjatywą,  
zarówno uczniów, 
nauczycieli jak i rodziców. 
 
 
   
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nie zapomnij 
o życzeniach! 

          

          

Niech w 
twoim sercu 
zamieszka 
wiosna! 


