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Uwielbiam sport. Chętnie pływam, jeżdżę na rowerze i gram 

w ping-ponga. Reprezentowałem nasz Ośrodek w różnych 
dyscyplinach sportowych. Zdobyłem wiele medali, które sprawiły 
mi ogromną radość. Za osiągnięcia sportowe otrzymuję stypendium 
dyrektora SOSW w Tychach. Jestem też kibicem. Bardzo lubię 
chodzić na mecze hokejowe GKS Tychy. 
 
 
 
 
 
 

 
OPINIA NAUCZYCIELA: Grzegorz to fantastyczny chłopak, 
pełen różnych pasji. Spróbujcie porozmawiać z nim na temat 
motoryzacji albo sportu... 
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     Chętnie słucham polskiej i zagranicznej muzyki 
rozrywkowej. Moim ulubionym zespołem jest U2. 
Interesuję się motoryzacją. Staram się poznawać różne 
marki samochodów i nowości proponowane przez firmy 
samochodowe. Mam psa, kota i papugi. To bardzo fajne 
zwierzaki i dają mi dużo radości.  

        Cześć Czytelnicy gazetki szkolnej „KLEKS”.  
 
        Nazywam się Grzegorz Wawrzyniak i jestem 
uczniem III klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 
Zajęcia mam przede wszystkim w domu – moim 
nauczycielem jest pan Zygmunt Marczuk. Razem 
uczymy się ciekawych rzeczy i odwiedzamy 
interesujące miejsca. 

     Bardzo lubię przyjeżdżać na 
różne zajęcia w szkole. Mogę 
wtedy spotykać się z moimi 
miłymi kolegami i koleżankami 
z klasy IIIA SPDP, którą 
prowadzi Pani Ania Łukowiec.  
 

Oto moje osiągnięcia sportowe: 
czołowe miejsca na podium, 

mnóstwo dyplomów i medali. 



 
 
 
 
 
 

 
11 listopada 1918r. dzięki bohaterskim żołnierzom polskim oraz dzięki marszałkowi 

Józefowi Piłsudskiemu Polska uwolniła się spod panowania zaborców – Rosji, Prus i Austrii. Po 
123 latach niewoli nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość. Chociaż było to dawno, bo 88 lat 
temu, to jednak trzeba pamiętać o tym ważnym wydarzeniu w historii Polski. Dlatego właśnie 
uczniowie kl. VI SP pod kierunkiem wychowawczyni przygotowali apel, na którym  
o tych zdarzeniach przypomnieli uczniom OET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

w sprzątaniu terenu między szkołą a internatem. W zwartych szeregach chłopcy i dziewczęta 
dzielnie walczyli z zaroślami, chwastami i chaszczami, które bezpańsko rozrosły się tam, gdzie 
nikt się ich nie spodziewał.  
 

spotkanie dla wychowanków internatu z okazji „Dnia drzewa”. W ramach zajęć młodzież 
rozwiązywała zagadki, łamigłówki i kalambury. Każda z grup miała również za zadanie 
przygotować plakat o tematyce „Chrońmy drzewa”. każda grupa miała okazję wyhodować 
własne sadzonki drzewek. Te sadzonki które przetrwają, doczekają się swojego miejsca w lesie. 
Na podobne i większe akcje musimy poczekać do wiosny. 
 

może jednak dać się uśpić niskim temperaturom ani warstwie śniegu. Warto pamiętać że śmieci 
wyrzucone przez nas i przykryte śniegiem „wynurzą się” na powierzchnię, gdy śniegi stopnieją. 
Święta Bożego Narodzenia tuż-tuż więc czas na życzenia: oby liczba osób, dla których ochrona 
środowiska nie jest tylko pustym hasłem wciąż się powiększała. Dbajmy o nasze środowisko, 
zarówno we własnych domach, w szkole, podczas wyjazdów na zimowiska czy do rodziny. 
Segregujmy odpady, oszczędzajmy wodę, prąd, nie palmy śmieci, nie wywoźmy ich do lasu. 
Gdy idziemy na spacer do lasu, chcemy chodzić po ścieżce, nie deptać po śmieciach.  
 

Pogoda spłatała nam kolejnego figla: kalendarzowo od dawna mamy jesień, za oknem 
coś pomiędzy późnym latem a jesienią i wiele osób myśli już o świętach i zimie. 

Jedno jest pewne: zbliża się koniec roku, a zatem czas na małe podsumowanie działalności koła
ekologicznego. 

W ramach akcji „Sprzątanie świata” uczniowie naszej szkoły brali udział

Kolejnym wydarzeniem zasługującym na wspomnienie było 

       Nasza dbałość o środowisko nie  
 

          

Uczniowie kl. VI SP podczas występu: Sebastian Onoszko, Dawid  Ślusarczyk , Łukasz Ciura,  
Marcin Rojek, Piotr Flis, Marcin Hachuła, Mateusz Kuźnik, Piotr Politowski, Adam Skawiński. 
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red. 

„Ekolodzy” 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Uczniowie poszczególnych klas 
przedstawili wybrany przez siebie kraj 
europejski pod kątem potrawy, którą 
najczęściej przygotowują  jego  
mieszkańcy o tej porze roku. Następnie 
wszystkie przygotowane potrawy 
zostały umieszczone na pięknie 
udekorowanych stołach, a uczniowie 
konsumowali je, zapoznawali się ze 
składnikami i nazwami potraw (niektóre 
nazwy były trudne, np. potrawa 
hiszpańska paella valencjana). 

Ale wszystkie potrawy wyglądały 
bardzo apetycznie i bardzo nam 
smakowały! 
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Jak co roku na jesieni klasy SPDP 
przygotowały spotkanie integracyjne  

w ramach Edukacji Europejskiej, które 
odbyło się pod hasłem: 

„Z pól i ogrodów na europejskie stoły”. 

Przygotowały uczennice IIC SPDP 

Poznajemy kraje Unii Europejskiej. 
 

Swoją potrawę prezentują Piotr i Łukasz.  
 

A to słowacka sałatka śledziowa. 
 

Potrawa z ryżu i warzyw– paella valencjana 
 

Włoską pizzę lubią chyba wszyscy. 
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Przygotowali 
uczniowie IIA ZSZ 

 

7.11.2006r. – Pasowanie na gimnazjalistę uczniów klas I  
23.11.2006r. – IV Dyktando Województwa Śląskiego  
30.11.2006r. – Dyskoteka Andrzejkowa – zorganizował Samorząd Szkolny 
 4.12.2006.r- Akademia z okazji Barbórki – wystąpili uczniowie kl. IA i IB Gim. oraz 
zespół taneczny „Pinezka”. 
Wystawa fotografii „Spacer po Tychach i okolicach” to efekt pracy  
Koła Młodych Fotoreporterów  
 

NASZA LAUREATKA  
Nasza koleżanka ELA MARSZAŁEK z kl. IIA ZSZ zdobyła tytuł  

MISTRZA ORTOGRAFII WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. 
Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy. 

14.12.2006r. – Rozstrzygniecie IV Dyktanda Województwa Śląskiego  
i wręczenie nagród laureatom (wymieniamy ich w „Szkolnym Info”). 

6.12.2006r. – Mikołaj kontra Comenius – impreza sportowa w ramach programu Socrates Comenius 
 



„Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”. 
Zabawę zapoczątkował występ kabaretowy grupy IV. W gabinecie 
„wróżb i magii” każdy mógł się dowiedzieć jaką przyszłość szykuje mu 
los. Było tradycyjne lanie wosku i przebijanie serca. Ciekawe, w jakie 
imię trafił Sebastian?  
 

Darek zastanawia się: „Co tu 
wybrać? Obrączkę, różaniec...?” 

 

 
Dla 40 uczniów naszej szkoły internat jest drugim domem. Jaki jest ten dom?  

Co się w nim ciekawego dzieje? Odpowiedzi na te pytania szukajcie na tej stronie.  
A dzisiaj o górskich wyprawach i wróżbach.     

 
  
 

 
 
 

 
 

          

6 Tekst i zdjęcia: Jadzia, Kasia, Basia, Aneta pod kierunkiem pani I. Bojdy, K. Fryc, B. Hałat.  
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W październiku byliśmy z panią Izą i panią Kasią w Milówce. 

    Muzeum „Stara Chałupa” w Milówce         Ośrodek Edukacji Ekologicznej          Hala Boracza? Dlaczego nie?  

Wspólnie wdrapaliśmy się na Halę  Boraczą. Było ciężko, ale wszyscy daliśmy radę. 
Odwiedziliśmy Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy-Nikculinie, gdzie uczestniczyliśmy   
w prelekcji na temat ochrony przyrody. Mieliśmy możliwość zobaczenia najstarszego zabytku na 
Żywiecczyźnie „Starej Chałupy” z 1739r. Zajrzeliśmy też do Izby Pamięci w Forcie „Wędrowiec”, 
w której znajdują się militaria z czasów II wojny światowej. 
 

Zarówno dzieci, jak i wychowawcy  
mieli tremę, gdyż na widowni zasiadał sam Święty Mikołaj  
z fundacji „Serce Polsce”.  Wszystko jednak świetnie się udało, a artyści oprócz braw otrzymali 
jeszcze podarki, oczywiście OD ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA! 
 

12 grudnia społeczność internatu 
wraz z wychowawcami 
wystawiała przedstawienie 
jasełkowe. Występ wprowadzał 
zaproszonych do naszego ośrodka 
gości w  klimat zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia. 
 

     Nawet diabeł kolędował z zapałem. 
 

Kolędnicy zaprezentowali szopkę 
szkolną. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Trzecia bliźniaczka” 
Nigdy nie zapomnę tego dnia, w którym dowiedziałam się, że mam siostrę. To było tak ekscytujące, że 

do dziś jak pomyślę o tym wydarzeniu oblewam się zimnym potem..., ale zacznę od początku. Nazywam się 
Dorota. Mam 19 lat i siostrę bliźniaczkę Edytę. Jesteśmy podobne jak dwie krople wody. Zawsze byłyśmy 
najlepszymi przyjaciółkami, lecz bezsensowna kłótnia o przystojniaka z III B rzuciła cień na ten emocjonalny 
związek. Już nie siedziałyśmy w szkolnej ławie, nie robiłyśmy weekendowych zakupów, w ogóle nie istniałyśmy 
dla siebie. Jak się później okazało chłopak ten nie był wart tej całej awantury. Najpierw umówił się z Edytą, 
potem ze mną. Później się okazało, że założył się z kolegami, która z nas się lepiej całuje. Bydlak. Zauważyłam, 
że po tym zdarzeniu moja siostra stała się bardziej tajemnicza i zamknięta.                Dorota Banaszkiewicz IIA ZSZ 
 

„Kraina czarów” 
Nagle znalazłam się w krainie czarów i ujrzałam przecudny widok- potężne królestwo. Było widać 

wodospad, pachnące kwiaty o niespokojnej barwie, na których siadały kolorowe motyle. Idąc najpierw drogą,  
a potem ścieżką doszłam do zamku. Przed zamkiem stały dwa groźne lwy. Po wypowiedzeniu magicznych słów, 
lwy odsunęły się i mogłam wejść do środka. Błądziłam po komnatach. W jednej chwili spotkałam tajemniczą 
postać z pałeczką. Zapytałam – „Po co panu ta pałeczka? 
- „Dotknięcie nią przenosi w krainę marzeń” – odpowiedziała postać. Pomyślałam sobie o ukochanej krainie 
marzeń, która znajduje się w górach. Dzięki przedziwnej postaci tam też się znalazłam. Przeżyłam niesamowite 
spotkanie.                                                                                                                       Ewelina Dębek IIA ZSZ 
 

„Moja przygoda”    
Nagle do domu zadzwonił dzwonek. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem rodziców. Powiedzieli, żebym się 

pakował bo jedziemy w góry. Tego dnia zaczęła się moja wakacyjna przygoda z górami. W lipcu wyjechałem za 
granicę, ale w tym czasie nie wydarzyło się nic ciekawego co utkwiło w pamięci, oprócz wspaniałych chwil,  
w których mogłem zwyczajnie zebrać siły przed nadchodzącym rokiem szkolnym. Mimo tego, że w lipcu 
bawiłem się doskonale, to jednak nie mogłem doczekać się chwili,  kiedy pojadę w polskie góry, a dokładnie  
w okolice pasma Pienińskiego Parku Narodowego. Co roku w czasie wakacji obserwuję właśnie ten krajobraz, 
ponieważ mój tata urodził się w Szczawnicy i od małego między innymi tam spędzam czas lenistwa. Za każdym 
razem kiedy tam jadę czuję ten sam zachwyt, zupełnie jakbym był tu pierwszy raz. Odkrywam piękno tego 
miejsca, na nowo zdobywam szczyty i właśnie to w tym jest najpiękniejsze, że mogę cieszyć się naturą.  

                                                                                                                       Dawid Margol IIA ZSZ 

          

Dziwne obrazy przedstawia mróz. 
To okno jest zimne. 
Ziemia zmieniła się w inny świat. 
Tu góry, tam śnieg. 
Tam kwiat, tu trawa. 
To jest moje własne królestwo. 

        Łukasz Tekiela IA Gim.                                                                                                                          
 

Wstał nowy dzień. W promieniach  
słonecznych  zobaczyłam szron. 
Zima idzie z różnych stron. 
Ludzie mają bardzo ciepłe serca. 
Czekają na słoneczne promienie wiosenne. 
Zimowy czas  bardzo szybko się kończy. 
Nadzieja na ciepłe dni nadchodzi. 

       Klaudia  Pacocha IA Gim.                                                                          
. 

Jest zimno, ponieważ spadł śnieg. 
Na podwórku wieje mocny wiatr. 
W stajence  urodził się Pan Jezus. 
A my dziś idziemy na łyżwy. 
By świat był spokojny i bez żadnych wojen. 

                  Patrycja Świtalska IA Gim.                                                                                  
                                                                                         

Wstał nowy dzień, za oknem szron. 
Czas mija ze wszystkich stron.  
Ludzie z całego serca 
Czekają na święta. 
Zimowy czas nadszedł 
Nadzieja na lepszy rok. 

          Klaudia Jedtke IA Gim.                                                                                                       

Płatek śniegu to biały puch 
kropla deszczu – mała łza 

Zimny wiatr za oknem wieje 
długa noc, pierzyna i koc. 

A serce, a serce bije jak zegar, 
bez końca 

                   Bartosz Lasek IA Gim. 
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Od redakcji: Przypominamy, ze nie zamieszczamy tekstów przepisanych z książek, czasopism, Internetu. 



 
 
 
 

SZKOLNE NIEBIESKIE KARTY 
  

SZANOWNI RODZICE. 
W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci opracowałam sposoby postępowania  

w przypadku przemocy i agresji ze strony rówieśników. Jednym z tych sposobów są tak 
zwane Szkolne Niebieskie Karty. Jest to system procedur i oddziaływań, które  
w prosty, szybki i skuteczny sposób tworzą szkolny system przeciwdziałania przemocy. 
Został on zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 06.11.2006r. 

W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tychach zamiast 
Szkolnych Niebieskich Kart funkcjonuje Księga Dnia, w której znajdują się zapisy dotyczące 
problemów sprawianych przez wychowanków internatu, w tym przemocy słownej i fizycznej, 
a także zeszyty obserwacji wychowanków. Księga Dnia jest regularnie czytana przez 
kierownika internatu, a w razie potrzeby przez psychologa, pedagoga i dyrektora placówki. 

Należy pamiętać, że ważnym celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy  
również w rodzinie, gdyż przyczyną złego zachowania dzieci najczęściej są nieprawidłowe 
stosunki w domu rodzinnym. 

Szkolne Niebieskie Karty może wypełniać każdy pracownik placówki, niezależnie od 
zajmowanego stanowiska. W przypadku tzw. bezpośredniej przemocy wobec dziecka Szkolna 
Niebieska Karta powinna być wypisana natychmiast. 

 

Karty trafiają do pedagoga szkolnego, który podejmuje odpowiednie działania: 
1. Rozmowy dyscyplinujące z uczniem dokonującym przemocy oraz udzielenie 

doraźnego wsparcia osobom pokrzywdzonym. 
2. Wezwanie rodziców lub opiekunów prawnych do placówki. 
3. Wezwanie kuratora sądowego w przypadku ucznia posiadającego nadzór sądowy. 
4. Upomnienie ustne. 
5. Upomnienie pisemne. 
6. Nagana. 
7. W szczególnych przypadkach – powiadomienie policji. 
8. Skreślenie z listy uczniów w przypadku ucznia pełnoletniego lub skierowanie 

wniosku do sądu o zmianę placówki lub o nadzór kuratora w przypadku ucznia 
małoletniego. 
 

Wprowadzenie systemu Szkolnych Niebieskich Kart pozwala na:  
1. Szybkie wychwycenie agresywnych uczniów, dzięki czemu to negatywne zjawisko nie 

narasta.  
2. Wyłonienie uczniów doznających przemocy w domu lub innych środowiskach 
3. Nawiązanie skutecznej współpracy z instytucjami zajmującymi się przemocą (policja, 

sąd, MOPS). 
4. Stworzenie programów profilaktycznych wobec uczniów pokrzywdzonych oraz tych, 

którzy są agresywni. 
5. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych wobec uczniów często 

opuszczających zajęcia lekcyjne. 
Na podstawie Szkolnych Niebieskich Kart planuje się terapię dla uczniów 
naszego Ośrodka.  

Opracowanie: pedagog szkolny  
                        mgr Beata Piecha – Frycowska 
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9 Przygotowali uczniowie IC SPDP i IIIC Gim. 
OET pod kierunkiem katechetki O. Madoń 



 
 

 
 

Jak powstał wywiad z uczestnikami  

IV TYSKIEGO ŚWIĘTA INTEGRACJI? – 
 

opowie o tym uczeń klasy II Gimnazjum Piotr Lajtner 
 

ułożenie pytań 
 

 
opracowanie arkusza odpowiedzi 

 
 

 
 
KROK CZWARTY: redagowanie tekstu             KROK PIĄTY: przepisanie tekstu 
 

PYTANIA: 
1. Czy Święto Integracji jest potrzebne w naszym środowisku i dlaczego? 
2. Które formy zajęć podobają się Pani (u) najbardziej? 
3. Pomysły na kolejne Święto Integracji 

  
Odpowiedzi na pytanie1: „Czy Święto Integracji jest potrzebne w naszym środowisku 
 i dlaczego?” 

 
 Pani Bożena Korchut (psycholog 

SOSW): „Tak! Nasi uczniowie mają 
kontakt z innymi dziećmi a zaproszeni 
goście mogą zapoznać się z naszą 
placówką, metodami pracy, a także 
możliwościami nawiązania stałej 
współpracy” 

 

 Panie Edyta Maciąg i Katarzyna Chmiel (nauczycielki SOSW): „Tak, jest potrzebne 
ponieważ uczniowie z naszej szkoły mają kontakt z dziećmi z innych placówek” 

 
 Panie Beata Frycowska (pedagog SOSW) Joanna 

Nowakowska, Magdalena Sierzyńska 
(nauczycielki SOSW): „Oczywiście jest 
potrzebne!. Uważamy, że zdrowe dzieci i młodzież 
powinny poznać różne formy aktywności, potrzeby 
i problemy naszych dzieci. Takie Święto to jest 
najlepsza ku temu możliwość” 

 Pani Elżbieta Reichert, pan Marek Łozowski 
(nauczyciele SP nr 10):  

KROK PIERWSZY: 

KROK DRUGI: 

KROK TRZECI: przeprowadzenie wywiadów 
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 „Bardzo – to jedyna chyba okazja na „BYCIE RAZEM”. Dziękujemy. Prosimy  
 o kontynuację, życzymy wytrwałości!”  
 

 Panie Ewelina Trojanowska i Halina 
Kotuła  

 (nauczycielki Zespołu Szkół Sportowych): 
„Oczywiście, że jest potrzebne. Dzieci i 
dorośli mają możliwość kontaktu i 
współpracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Dzieci starają się zrozumieć problemy 
innych ludzi”. 

 
 
Odpowiedzi na pytanie 2: „Które formy zajęć podobają się Pani (u) najbardziej?” 
 Pani Bożena Korchut: „Myślę, że wszystkie zabawy ruchowe, ale pozostałe formy zajęć są 

również bardzo atrakcyjne” 
 Panie Edyta Maciąg i Katarzyna Chmiel: „Wszystkie prowadzone formy zajęć są bardzo 

atrakcyjne – trudno dokonać takiego wyboru”  
 Panie Beata Frycowska, Joanna Nowakowska, Magdalena Sierzyńska: „Dla nas jako 

wychowawców oddziałów rewalidacyjno – wychowawczych, najlepszą formą zajęć dla 
naszych wychowanków są zajęcia prowadzone w oparciu o metodę Weroniki Sherborne, 
ukierunkowane na bliski kontakt fizyczny 
pomiędzy dziećmi a osobami dorosłymi, 
wpływający na znaczne podniesienie poczucia 
bezpieczeństwa”  

 Pani Elżbieta Reichert, pan Marek Łozowski: 
„Zajęcia twórcze i rekreacyjne, w czasie takich 
zajęć, dzieci mają okazję samodzielnie coś 
wykonać, poruszać się dla zdrowia, a to jest 
ważne” 

 Panie Ewelina Trojanowska i Halina Kotuła: 
„Wszystkie warsztaty są bardzo ciekawe i pomysłowe. Podziwiamy prace pedagogów  

 w tej szkole”  
Odpowiedzi na pytanie 3: „Pomysły na kolejne Święto Integracji”: 
 Pani Bożena Korchut: „Dotychczasowych form jest wiele i myślę, że nic nowego nie 

wprowadzę (brak pomysłu)” 
 Panie Edyta Maciąg i Katarzyna Chmiel: „Zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne” 
 Panie Beata Frycowska, Joanna Nowakowska, Magdalena Sierzyńska: „Zajęcia metodą 

Knillów dla głębokich uczniów z dziećmi zdrowymi”  
 Pani Elżbieta Reichert, pan Marek Łozowski: „Dotychczasowe propozycje są i były 

bardzo dobre (corocznie bierzemy aktywny 
udział w tej imprezie), podoba nam się  bogaty 

      i różnorodny program, jesteśmy pod wrażeniem    
tak sprawnej organizacji” 
 Panie Ewelina Trojanowska i Halina Kotuła: 

„Ponowny udział w Dniach Integracji, 
możliwość wprowadzenia większej ilości dzieci, 
rozpowszechnienie Święta Integracji  

 w Tychach” 
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Dzielnie walczyliśmy o zwycięstwo w turniejach 
i zawodach plenerowych: w łapaniu piłeczek do 

koszyczka, w rzucaniu obręczy na kołki, w odbijaniu 
paletką piłeczki pingpongowej 

 

Dziewczęta z Gim. nr 7 specjalnie dla nas przygotowały 
nowoczesny taniec – wszystkim chłopcom bardzo się 
PODOBAŁO!!! 

Bardzo miło spędziliśmy czas na działce: 
przygotowaliśmy sałatkę i kiełbaski na grilla, 
zebraliśmy plony: widzicie tę wielką dynię na 
zdjęciu? 

          

  12 
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W czasie zajęć z gimnazjalistami, dużo radości sprawiały nam 
wspólne gry i zabawy stolikowe – ZAGRAJ Z NAMI I TY! 

Wspólnie z uczniami  Gimnazjum nr 7, w czerwcu 2006 r. przygo-
towaliśmy przedstawienie profilaktyczne: „Kiedy dziecko płacze–
płacze cały świat” oraz warsztaty: „Pakuj się i ruszaj na wakacje!” 

W maju pojechaliśmy na trzydniową wycieczkę w góry, 
zwiedziliśmy małą miejscowość, która nazywa się Brenna, 

na ognisku upiekliśmy kiełbaski – PYCHA! 

W czasie zajęć udało nam się 
wykonać wiosenną, jesienną 
 i zimową dekorację na okna  
i od razu zrobiło się weselej. 

O swoich zajęciach opowiadali 
uczestnicy programu  

„Wybór należy do Ciebie”. 



 
 
 
 
Mój  
 
 
 
 
 
 
 

      

          

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, grudzień 2006 
13 

W ramach programu „Wybór należy do Ciebie” zostaliśmy zaproszeni do 
tyskiego Domu Pomocy Społecznej na osiedlu H. Bardzo serdecznie powitała nas 
Pani od spraw kultury i rekreacji - Pani Ania, z którą zwiedziliśmy wiele 
pomieszczeń i obejrzeliśmy wystawę prac, wykonanych przez pensjonariuszy 
oraz pamiątkowe zdjęcia z odbywających się w Domu imprez i uroczystości. 
Szczególnie ciekawe były wspomnienia z lat młodości, którymi dzielili się  
z nami mieszkańcy domu.  

Choć na zdjęciu uśmiechamy się, to podczas tej wizyty było nam smutno 
widząc, że tyle osób czeka na odwiedziny bliskich – czasami bezskutecznie! 

 

SIOSTRA Beata:  
Brat jest kochany, bo zawsze się przejmuje, gdy jestem smutna lub chora.  
Grzesiu jest bardzo uczynny, nigdy mi nie odmawia, gdy poproszę go o pomoc.  

 

MAMA: 
Uwielbiam przygotowywać posiłki dla 
Grześka, bo nigdy nie grymasi. Nawet zwykłą 
kanapkę zachwala jak coś niezwykłego. 

 

TATA: 
Mój syn jest świetnym i równym 
przeciwnikiem w grach komputerowych, jest 
wielkim kibicem tyskiej drużyny hokejowej. 
 

Grzegorz jest uczniem kl. III Szkoły Przysposabiającej 
do Zawodu. Zapewne już przeczytaliście  
o min na stronie 2 – „Poznajmy się”. A teraz dowiedzcie 
się, co myślą o Grzegorzu pozostali członkowie jego 
rodziny. 



Wybrały: Monika, Gosia z  SPDP 
Teksty: „Mały gość niedzielny”. 
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Synek pyta ojca: 
- Tato, a co to są muflony? 
- To są takie głupie ryby. 
- No, ale w książce jest napisane, że one 
skaczą po skałach… 
- No i sam widzisz, jakie są głupie. 

Do dziewczyny przyszedł narzeczony. 
Drzwi otwiera jej młodszy brat i woła: 
„Julkaaa! Przyszedł ten, co ci nigdy nawet 
kwiatka nie kupił!’’ 

.Sprzedawca do klienta:  
- Oczywiście, że mam ten klej 
reklamowany w telewizji, tylko nie wiem, 
jak go panu sprzedać.  
- Dlaczego?  
- Nie mogę go odkleić od regału. 
 

Po występie zespołów heavy-metalowych 
dwaj przyjaciele spotykają się przy wyjściu.  
– Coraz głośniej grają te zespoły, no nie? – 
zagaduje jeden.  
– Dziękuję. Żona już zdrowa. A co u ciebie? 
 

Mąż mówi do żony: 
– Kochanie, pomóż mi, proszę. Szukam, 
szukam i nie mogę znaleźć herbaty.  
Na to żona: –Ty beze mnie tobyś sobie  
z niczym nie poradził! Herbata jest w apteczce 
w puszce po kakao, z nalepką SÓL! 
   

 W sklepie obuwniczym:  
-Prawy but jest trochę za ciasny – narzeka 
klient. 
-To nic- uspokaja sprzedawca. Po 
pierwszym deszczu zmięknie i rozciągnie 
się.  
-Ale lewy jest za duży. 
- Jak wyschnie po deszczu, to się skurczy. 
 

- Ile godzin dziennie pan sypia?- pyta 
lekarz pacjenta. 
- Trzy, najwyżej cztery. 
- To stanowczo za mało! 
- Tak, panie doktorze,  
ale ja śpię jeszcze osiem godzin w nocy.  

Po trwającej kilka miesięcy znajomości 
blondynka mówi do swego wybranka:  
– Znamy się już tak długo. Czy nie 

powinieneś przedstawić mnie wreszcie 
swojej rodzinie?  

– Jak sobie życzysz – mówi on. – Ale teraz  
to niemożliwe, bo żona z dziećmi 
wyjechała na tydzień do teściów. 

 

Przychodzi na budowę robotnik szukać 
pracy. Idzie do  majstra, a ten go pyta:  
– Co może pan robić? – Nooo, mogę kopać 
– odpowiada robotnik.  
– A coś jeszcze może pan robić? – majster 
chciałby wiedzieć więcej o kandydacie.  
–Mogę też nie kopać…  

– Jasiu, dlaczego zjadłeś ciasto 
przeznaczone dla Kasi? 

– Bo ja nie wierzę w przeznaczenie. 
 

Mały Łukasz pyta rodziców:  
– Mamo, jak to jest z tą gwiazdką? Czy 
ona jest, czy to rodzice kupują prezenty?  
– No, chyba jest....– odpowiada niepewnie 
mama.  
– Lepiej teraz powiedzcie mi prawdę, bo 
jak urosnę, a moje dziecko nie dostanie 
prezentu, bo ja nie wiedziałem, że muszę 
kupić, to będzie wasza wina! 



KLEKSA 
 
 
 
 
 
` 
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COROCZNA TRADYCJA 
W następnym numerze „Kleksa” ogłosimy 
wyniki konkursu na najładniejszą szopkę 
bożonarodzeniową.  

INTEGRACYJNE JASEŁKA 
Również w tym roku Pani katechetka z ucznia-
mi naszej szkoły i Gim. nr 7 przygotowuje 
jasełka. Planowany występ odbędzie się na 
początku stycznia 2007r.  

SZKOLNE INFO  
„MOJA CHOINKA”  
W konkurs „KLEKSA” 15XII specjalna 
komisja przyznała nagrody: uczniom kl. 
VID OET, Łukaszowi Dembickiemu  
i Krzysiowi Kapuściokowi. Specjalne 
wyróżnienie otrzymał Arek Paździerski 
oraz uczniowie kl. IIIC Gim. OET. 
GRATULUJEMY. 
  

MIKOŁAJE, MIKOŁAJE  
W tym roku dzieci z naszej szkoły były chyba 
bardzo grzeczne, bo Mikołaj odwiedził je kilka 
razy. Najpierw, wiadomo, 6 XII, przybył do 
naszej szkoły  z uczniami SP 4 z Urbanowic, 
Gim. 9, VII Ekologiczną Drużyną Harcerską 
„Wichury” i IX Drużyną Wodną „Stare Konie”. 
8 XII spotkaliśmy się z Mikołajem w szkole 
muzycznej, a 9 XII w restauracji „Polonez”. 
Jeszcze 12 XII dzieci otrzymały prezenty od 
Mikołaja z Holandii. Ależ ten Mikołaj jest 
dobry, a jaki pracowity. Trzeba by wziąć  
z niego przykład!!!  

Opracowały uczennice SPDP: Ania i Gosia.  

WIELKIE DYKTANDO 
Laureatami IV Wielkiego Dyktanda i Mistrzami 
Ortografii w tym roku zostali: 
 Gabriela Paliczka z Pszczyny i Mateusz 

Wąsikowski z Rybnika (szkoła podstawowa) 
 Magda Mastalerz z Zabrza i Gabriela 

Długaj z Knurowa (gimnazjum). 
 Mariusz Gajda z Bytomia i Ela Marszałek  

z naszej zawodówki (ZSZ). Podziwiamy 
waszą wiedzę i gratulujemy. 

„MOJE WAKACJE” 
W konkursie zorganizowanym przez panie ze 
świetlicy wyróżnione zostały prace plastyczne 
uczniów: 
I miejsce: Beata Leśniak, Adam Boncol, Arek 
Orzechowski. 
II miejsce: Gabrysia Boncol, Monika 
Dziewior, Robert Dolata, Jan Barchański, 
Karol Hachuła. 
III miejsce: Ula Grzemska, Daniel Szulc, 
Magda Nowakowska. 
Wyróżnienia: Justyn Tałtajczyk, Krzysztof 
Spyra, Piotr Kawa, Kasia Plucik, Ewa Siwiec, 
Kasia Rotko, Agnieszka Gajkowska, Leszek 
Loska, Gabrysia Budniok, Karol Zając, Iwona 
Zawadzka, Krzysztof Ciereszko, Ola Bzibziak, 
Łukasz Szindler, Łukasz Dembicki, Mateusz 
Maroszczuk, Beata Zawadzka, Małgosia 
Krajewska.. Wszystkim gratulujemy! 
 

JESZCZE JEDNA NAGRODA 
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki  
z poprzedniego wydania nagrodziliśmy Monikę 
Dziewior z IIC SPDP. Gratulacje. 

IV TYSKIE ŚWIĘTO INTEGRACJI 
1 XII po raz czwarty na warsztaty integracyjne 
do naszej szkoły zaprosiliśmy uczniów z SP 10, 
SP19, Gim.2, Gim.6. Na zajęciach 
plastycznych, kulinarnych, sportowych i ta-
necznych każdy znalazł dla siebie coś cieka-
wego. Pięknie wystąpił też zespół taneczny 
„Pinezka”. Mamy nadzieję, że wszyscy 
świetnie się bawili. Do zobaczenia za rok!    

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY INTEGRACYJNE  
Po raz kolejny, po raz piąty, na terenie naszej 
szkoły odbyły się trzydniowe Integracyjne 
Warsztaty Świąteczne zorganizowane przez 
Stowarzyszenie „Klanza. Na warsztatach każdy 
mógł wykonać piękne kartki, ozdoby i stroiki 
świąteczne, upiec i ... zjeść ciasteczka. 
Chętnych nie brakowało.   

NASI ARTYŚCI 
Jak co roku szkolny zespół teatralny „? znak 
zapytania” przygotował przedstawienie pt. 
„Królowa Śniegu”. Tę baśń, znaną przecież 
wszystkim, artyści przedstawili bez słów. Tylko 
za pomocą gestów, mimiki, światła  
i nastrojowej muzyki potrafili oddać  
w niezwykły sposób klimat tej opowieści. 
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Zagadki ułożyły: Monika,  
Gosia, Piotr, Sebastian  Leszek z SPDP 

 
Mak, chałeczka i bakalie, 

od nich grubną wszystkie talie. 
 

 
Zielona, pachnąca, kłująca, 

oczy dzieci ciesząca. 

O północy dzwony dzwonią,  
do kościoła dzieci gonią. 

Nie wypada być w rozterce, 
weź więc udział w mszy – …….. 

 
Biały jak śnieżek kawałek chleba,  

dziel się nim z bliźnim – to serca potrzeba. 

 
Świąteczna piosenka radość ogłasza, 
że przyszła na świat dziecina nasza. 

 

Na rozwiązania czekamy do końca stycznia (sala 16) 

 
Na niebie nocuje, 

drogę do żłobu królom wskazuje. 
 

Pod choinką sobie leżą, 
że od Gwiazdki – dzieci wierzą. 



 
 
 
 

`  
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Okładka: prace plastyczne nagrodzone w konkursie 
„„KLEKSA” „Moja choinka” wykonali: uczniowie kl. VID, 
IIIC Gim. OET oraz Arek Paździerski, Łukasz Dembicki  
i Krzysztof Kapuściok. 

 

 

 

 

 
NAUCZYCIELI, RODZICÓW, UCZNIÓW 

(SALA NR 16 W NOWYM  

BUDYNKU SZKOLNYM) 
 

 

      

Dwumiesięcznik „KLEKS”, gazetka SOSW Tychy 
43-100 Tychy, ul. Filaretów 5, tel. fax. 0-32 / 218-00-50 

E-mail; soswtychy@wp.pl 
nakład: 40 egzemplarzy, cena 1zł.       

Redakcja gazetki szkolnej „KLEKS” pragnie serdecznie 
podziękować wszystkim redaktorom oraz 
współpracownikom za całoroczną pracę i zaprasza do 
kontynuowania jej w 2007 roku. 


