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NOWI UCZNIOWIE 
 

1. Adamek Daria 

2. Bała  Roksana 

3. Baran Łukasz 

4. Cwynar Tomek 

5. Drozdek Paweł 

6. Durmaj Agnieszka 

7. Fik Mateusz 

8. Homera Grzegorz 

9. Janiczek Wioleta 

10. Klekociuk Paweł 

11. Pajer  Michał 

12. Radwański Rafał 
13. Redecki Mateusz 

14. Ryguła Mariusz 

15. Ryszka Paweł 

16. Sawicki Patryk 

17. Stawowy Filip 

18. Suder Agata 

19. Szeliga Dominik 

NOWI NAUCZYCIELE 
 

 Barbara Grabowska 
oraz Agata Siwy – 

nauczycielki języka 

angielskiego 

 Edyta Kędzierska – 

nauczycielka praktycznej 

nauki zawodu  

i przedmiotów 

zawodowych 

 Kamilia Olech–Kantor 

pedagog szkolny 

 Marcin Król – 

nauczyciel katecheta 

 

 

Przygotowali: Gosia, Karol, Piotrek 

z SPDP 

 3 września (poniedziałek) – ROZPOCZĘCIE 

ROKU SZKOLNEGO  

 23 września (niedziela)– początek astronomicznej 

jesieni  

 14 października (niedziela) – Dzień Nauczyciela 

 27/28 października (sobota /niedziela) – zmiana 

czasu letniego – cofamy wskazówki zegara o jedną 

godzinę, śpimy dłużej  

 1 listopada (czwartek) – Wszystkich Świętych 

 11 listopada (niedziela) – Święto Niepodległości  

 30 listopada (czwartek) – Andrzejki    

 4 grudnia (wtorek) – Dzień Górnika  

 6 grudnia (czwartek) – Mikołajki  

 22 grudnia (sobota) – początek astronomicznej 

zimy  

 24 -31 grudnia (poniedziałek) – przerwa 

świąteczna 

 31 grudnia (poniedziałek) – Sylwester 

 1 stycznia (wtorek) – Nowy Rok 

 14-26 stycznia (poniedziałek–sobota) – 

dwutygodniowe ferie zimowe 

 14 lutego (czwartek) – Walentynki 

 21 i 22 lutego (czwartek, piątek) – Dzień Babci  

i Dziadka 

 20-25 marca (czwartek–wtorek) – wiosenna 

przerwa świąteczna (Wielkanoc) 

 29/30 marca – tej nocy krócej śpimy, wracamy do 

czasu letniego środkowoeuropejskiego  

 1 kwietnia (wtorek)– Prima Aprilis 

 22-23 kwietnia (środa i czwartek) – egzaminy 

gimnazjalne  

 1 maja (czwartek) – Święto Pracy (dzień wolny od 

nauki) 

 2 maja (piątek) – (dzień wolny od nauki)  

 3 maja (sobota) – święto narodowe Uchwalenie 

Konstytucji 3 maja (dzień wolny od nauki)  

 22 maja (czwartek) – Boże Ciało   

 23 maja (piątek) – (dzień wolny od nauki) 

 20 czerwca (piątek) – zakończenie  roku szkolnego 

 21 czerwca – POCZĄTEK WAKACJI 
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Kocham cię bardzo, zawsze razem ja i ty. W te 

superowe wakacje spotkaliśmy się i będziemy do 

końca świata razem, na zawsze, ja i ty. 
     Magda IB Gim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJA PRZYGODA 

Ładnie spędziłam wakacje: najpierw  w domu,  

a potem pojechałam do Świnoujścia. Było fajnie. 

Tańczyłam. Szłam na plażę, opalałam się, jadłam 

lody, piłam wodę mineralną  niegazowaną. 

Siedziałam w pokoju, bo nie chciałam iść. 

Chciałam pojechać do Niemiec, ale nie mogłam, 

bo zostawiłam swoje dokumenty, zapomniałam 

swojego dowodu osobistego. Znowu pojechałam 

do Niemiec. Autobusem.  
Agnieszka Gajkowska   

Wakacje, wakacje, jaki to piękny czas 

by spędzić swój czas ze swoja dziewczyną,  

bo jak sami wiecie, miłość jest piękna 

i trzeba się nią dzielić, no i kochać. 

Ja więc tak wam powiem, że swoje wakacje 

spędziłem super!  

A wiecie dlaczego???  

Bo moja dziewczyna ciągle mówiła,  

jak bardzo mnie kocha!!!  

No, a jak wy spędziliście swoje wakacje miłosne? 

Jeśli chcecie coś opowiedzieć  

to zapraszam do gazetki „Kleksa”, 

no bo ja się przekonałem, jak super jest opowiedzieć 

o swojej wakacyjnej miłości.          Marek, IIB SPDP 
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Od redakcji: Zachęcamy wszystkich do pisania. 

Przypominamy, że nie mogą to być utwory przepisane, 

muszą być Wasze, własne. Czekamy! 

Życie, ach  to Życie, jak bardzo je kocham. Życie 

swoje, ale nie tylko,  

bo przez wakacje dowiedziałem się wszystkiego,  

jak super spędzić idzie swój czas poprzez miłość. 

Acha, i pamiętajcie, że miłość może wszystko. 
                                   Marek, IIB SPDP 

WAKACYJNA  

MIŁOŚĆ, PRZYJAŹŃ, PRZYGODA 

Nie wiem co napisać o mojej Miłości.  

Ale wiem, że śni mi się po nocach 

 i przez nią spać nie mogę. 

Moja Miłość jest wspaniała, koleżeńska, dobra, 

wesoła i piękna. 

Ale Ona nie wie, że jest moją Miłością.  

I sam nie wiem, co mam zrobić z taką  Miłością 
          Zakochany Krzysiek 
 

 

 

 

 

 

PRACOWITE WAKACJE 

Moje wakacje były pracowite. Na wakacjach 

byłem u babci za Oświęcimiem. Pracowałem na 

budowie, pomagałem murarzowi, 

wykonywałem tam różne prace. Spaliśmy  

w namiocie. Potem jeździłem do Tychów  

i spotykałem się z  kolegami i koleżankami.   
      Sebastian 

Gdy w parku opadają liście z drzew 

Błyszczą liście jak kolorowy ptak. 

I tak pięknie tańczą jak jesienne baletnice. 
           Bartek 

Daję dziś także ładną pogodę 

I dla mojej pani różowy bukiecik kwiatów. 

To ona uczy mnie już dwa lata.    
          Sylwia 

Idę aleją i tak sobie idę przez świat. 

Widzę na niebie niebieskie chmury i słońce świecące 

Rozmyślam wtedy, kiedy już skończy się ta szkoła. 
                Ola 



 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. wspaniały, życzliwy, troskliwy. Jest fajny i wesoły. Jest wspaniały, ponieważ mnie dobrze 

kształci. 

... jest opiekuńczy, pomaga w trudnych sytuacjach, mogę mu się zwierzyć. 

... najlepszy i ukochany, ciągle bierze nas na wycieczki i do kina. Bardzo fajnie uczy różnych 

przedmiotów na funkcjonowaniu, szyciu z różnych materiałów, przyszywaniu guzików. 

... fajny i dobry  dla uczniów.  Jest spokojny i bardzo ładny. 

... fajny, miły i sympatyczny i spokojny 

... jest wspaniały, cierpliwy. 

 

 

 

 

 

... krzyczy, że źle pracuję. Gdy krzyczy po całej klasie i gdy dużo piszemy, dokucza mi i wymaga 

pracy na lekcji.  

... jest chory. Denerwuje się na innych. Krzyczy, gdy odrabiam źle zadania domowe. Złości się. 

... zadaje mi liczenie. Gdy nauczyciel denerwuje się na innych. 

... mówi do mnie głośnym tonem i nie lubię jak ktoś mi zwraca drugi raz uwagę. 

... podnosi głos, krzyczy, mówi cicho bądź pyta, dlaczego się spóźniam na lekcje. 

... na mnie krzyczy, bo wtedy mnie brzuch boli. 

... źle się zachowuje. 

... denerwuje się. 

 

 

 

 

 

... był zadowolony z klasy i szczęśliwy. 

... był dobry dla nas. 

... mnie polubił. 

... pomagał mi, był spokojny i miły. Był dumny z klasy. 
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... był taki, jaki jest do tej pory. 

... był zawsze wesoły i radosny na co dzień i żeby nigdy nie był smutny, bo pasują te cechy     

do niego. 

... zawsze ze mną  pogadał i pomagał mi w trudnych sytuacjach i żeby kochał mnie jak dobrą 

uczennicę. 

... był spokojny, miły i sympatyczny. 

... współpracował z uczniami i im pomagał. 

... był fajny, miły i żeby zawsze można było z nim pogadać. 

 

 

 

 

 

 
 

o Bardzo dziękuję, że mogę pomagać wszystkim wychowawcom! 

o Ja bardzo lubię wszystkich nauczycieli, bo są mili dla nas. 

o Lubię jak nauczyciel porozmawia ze mną i pocieszy. 

o Fajnie jest, że jest Pani, bo mogę jej pomagać, tak jak ona mi pomaga. Bardzo dziękuję. 

o Bardzo lubię nauczycieli, kiedy pomagają innym dzieciom i uczą nas różnych rzeczy. 
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Teksty: uczniowie kl. IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB SPDP 

Grafika: portrety nauczycieli nagrodzone w konkursie „Mój nauczyciel” wykonane przez Ewę Siwiec, 

Marka Kalembę i Mateusza Maroszczuka; kwiaty narysowali uczniowie kl. IIC SPDP. 

Ten piękny bukiet kwiatów narysowany przez Łukasza Dembickiego z kl. IIC SPDP 

wręczamy wszystkim nauczycielom i wychowawcom z SOSW wraz z najlepszymi życzeniami. 

              redaktorzy „KLEKSA” 
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Laurki dla swoich nauczycieli wykonali uczniowie kl. II Gimnazjum 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

      

OPINIA WYCHOWAWCY: 

Agatka jest koleżeńska,  wesoła, dowcipna. Lubi,  jeśli czyta się jej książki o miłości. Opowiada też 

kolegom kolejne odcinki seriali. Z zajęć szkolnych najbardziej lubi malowanie farbami. 

Dla Agatki szkoła jest miejscem szczególnym. Tu jest „wśród swoich”. Znacie ją jako 

cichą i poważną dziewczynkę. Ale ten, kto zna ją bliżej, tak jak jej wychowawczyni p . Asia 

Mielimonka wie, że Agatka to pełna ciepła, towarzyska i dowcipna dziewczynka. Bardzo lubi 

zróżnicowanie zajęcia w szkole, uwielbia serial „M jak miłość” i może godzinami o nim 

opowiadać. Gdyby tak jeszcze nie wstawać do szkoły na ósmą i nie ćwiczyć na wu-efie.  

Mama Agatki 
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Dzieci zwykle nie lubią, kiedy kończą się wakacje. 

Jednak nie moje dwie córki. Bardzo  lubią robić zakupy do 

szkoły i cieszą się, że niedługo do niej pójdą.  

Marta, obecnie uczennica IV kl. szkoły podstawowej i III kl. 

szkoły muzycznej nie potrafi usiedzieć bez zajęcia. Po 

lekcjach biega na różnie kółka zainteresowań. Jak mówi „po 

prostu  lubi się uczyć i być ciągle w ruchu”. 

 

 

 

Dziś proponujemy Wam 

rymowanki, którymi  

dawniej bawiły się dzieci na 

Śląsku. 

Ela, mela, kamela, 

Sprząto cało niedziela. 

A przez tydzień nic nie robi 

Ino kurom syrek drobi. 

Łukosz, czego szukosz? 

Szukom dochtora,  

bo wątroba chora. 

Ene due rabe 

Zjadł Tadeusz żabę 

żaba Tadeusza 

W brzuchu mu się rusza. 

Ewa mewa spadła z drzewa. 

diaboł za nią, dostoł banią. 

Jurek, ogórek,  

Kiełbasa i sznurek. 

Kiełbasa uciekła,  

A Jurek do piekła.  

Ana-Hana fuk do siana, 

wystraszyła fojermana.* 

Fojerman się zląkł,  

na kolana kląkł. 

Do-re-mi-fa-so-la 

Pies goni Karola. 

A Karol przez płoty 

Potargoł galoty. 

Sabina, hrabina, 

nie chce jeść chleba  

ani ziemniaków, 

Tylko lata do chłopaków. 

Wojciech święty 

Z papióru wycięty. 

Z gazety galoty, 

A we głowie psoty. 

Skocze wróbel po desce, 

Szyje buty Teresce. 

A Tereska boso chodzi 

I chłopaków za nos wodzi. 

Aleksander wloz na sztynder* 

Wyloł woda, zrobił szkoda. 

 

Słowniczek: sztynder-stojak na miskę z wodą, 

fojerman-strażak 

 
Z książki D.Simonides „Ele mele dudki. Rymowanki dzieci śląskich” 

wybrali uczniowie kl. IIA SPDP. Grafika: uczniowie kl. IIC SPDP 
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OSTATNIO DUŻO PISZĄ O NAS….. 
 

Pytania dla uczniów  
 
 W jakich zajęciach brałeś  udział ze Szkoły Szans? 

 Co najbardziej podobało ci się  

w tych zajęciach? 

 Co zmieniłbyś w tych zajęciach? 

 Zaproponuj, co chciałbyś robić  

w czasie zajęć Szkoły Szans. 

 

Pytania dla nauczycieli 
 

 Z czym kojarzy się Pani nazwa: 

„Szkoła Szans”? 

 Co Pani sądzi na temat Szkoły Szans? 

 Jakich zajęć brakuje w naszej szkole? 

 Pani propozycje na ciekawe zajęcia ze Szkoły 

Szans: 

 

Pytania dla rodziców 
 W jakich zajęciach ze Szkoły Szans brało udział 

Pańtwa dziecko? 

 Państwa  propozycje zajęć dla Szkoły Szans: 

 Czy Wasze dziecko lubi zajęcia z programu Szkoła Szans? 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

          CZY WIESZ CO 

                              SIĘ DZIEJE  

                                            W NASZEJ  

                         SZKOLE? 

                                         ODPOWIEDZ NA 

                   PYTANIA >>>>   

Na Wasze odpowiedzi czekamy  

 w sali nr 16 – redaktorzy Kleksa 
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 Magda Nowakowska na pytanie „Czy wiesz, co to jest  Szkoła Szans” 

odpowiedziała:  

„W Szkole Szans można dowiedzieć się dużo rzeczy 

 i pomaga ona  być inną osobą” 

 Uczennica klasy III A SPDP: „Szkoła Szans to 

rozwijanie różnorodnych zainteresowań” 

 

 
 Zdjęcia z dyskoteki integracyjnej 

 
 

Na pytanie „Co najbardziej podoba Ci się na zajęciach Szkoły Szans” –  

 Uczennica klasy III SPDP odpowiedziała: ”Mamy dużo swobody”; 

 Kasia Faulhaber z  klasy III B GO : „Wycieczka do Rybnika”; 

 

Na pytanie dla uczniów: „Co najbardziej podobało Ci się na zajęciach?” – uzyskaliśmy 

odpowiedzi: 

 „Malowanie na szkle” 
 „Malowanie, rysowanie, komputer” 
 „Wycieczki, zajęcia, zabawy” 

 

Rodzice na pytanie: „Co sądzi Pani o Szkole 
Szans” odpowiedzieli:  

 „Bardzo dobre zajęcia, dzieci mogą się 

wykazać w różnych dziedzinach”; 

 Rodzice Magdy Hawranek udzielili 

odpowiedzi: „Lubię kiedy  moja córka się 

cieszy z każdej imprezy (wycieczki, wyjazdy na 

występy, imprezy szkolne)” 

 „Takie jakie są , są bardzo dobre” 

 

 
Propozycje rodziców na ciekawe zajęcia ze 
Szkoły Szans: 

 Rodzice Magdy Hawranek: „Więcej wspólnych zabaw  
z dziećmi: rodzice plus dziecko – kino, wycieczki, basen” 

Propozycje nauczycieli na ciekawe zajęcia ze Szkoły Szans: 
 „Wyjazd do teatru lalek” 

 

Magda ze swoją mamą  

i  nauczycielką E. Pasternak 

 

 

Poznajesz siebie? 
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Opracowanie: Piotr Lajtner, Arek Paździerski 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Mam 12 lat i mieszkam w Tychach. Uczę się tak jak Wy w SOSW, 

ale... to szkoła przychodzi do mnie.  

Mam nauczanie indywidualne w domu, a kiedyś w szpitalu. 

Dlaczego to nauczanie? Bo nie potrafię oddychać samodzielnie, 

pomaga mi w tym urządzenie, które nazywa się respirator. No i leżę 

w łóżku prawie od urodzenia, bo moje ręce i nogi nie chcą się 

poruszać. 

Cześć!  

Nazywam się Ania Cybulska. Jestem wierną czytelniczką 

KLEKSA . Znam Wasze imiona i zdjęcia. Dlatego ja również 

chcę troszkę opowiedzieć o sobie. 

Tu jestem jeszcze dzidziusiem 

Lubię lato, bo wtedy dużo czasu spędzam w ogrodzie. 

Obserwuję rośliny, ludzi, zwierzęta i prace ogrodowe, np. 

koszenie trawy. Bardzo lubię spędzać czas w kuchni, patrzę na 

pracę mojej mamy i zachwycam się nią. 

Lubię zabawy ze starszym bratem.  Ma na imię Paweł. No 

cóż, on jest po prostu wspaniały! Kto ma starszego brata to 

mnie zrozumie. 

Mam też przyjaciół, którzy zawsze o mnie pamiętają. Lubię 

uroczystości i spotkania rodzinne. Dużo się wtedy dzieje. 

Bardzo często oglądam płyty i kasety video ze ślubów, komunii 

św. i uroczystości szkolnych. 

 

 

A to ja i moja wspaniała Mama 

Nie wiem jak Wy, ale ja lubię się uczyć. Najbardziej 

podobają mi się zajęcia plastyczne i praca  

z komputerem. Chociaż malowanie jest dla mnie bardzo, 

bardzo trudne - moja nauczycielka Pani Marzena mówi: 

„Jesteś silna, dasz radę!” I tak właśnie jest. Aha, lubię 

kolor różowy i niebieski. Różowy to moje marzenia,  

a niebieski to niebo, które oglądam najczęściej. 

Pozdrawiam Was mocno i pamiętajcie, że tak jak ja 

macie dużo siły.      

      Wasza koleżanka Ania 
Oto moje niektóre prace plastyczne 

to moje niektóre prace 
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 Mam  na imię Monika. Mieszkam w Tychach. Mam brata  

i siostrę. Mama i tata pracują. Wakacje spędzam co roku na 

Mazurach u Babci. Przyszłam nowa do klasy 1b SPDP.  

3 września koledzy i koleżanki bardzo ciepło mnie przywitali  

i szybko ze mną się zaprzyjaźnili.  

 

 Z początku nie mogłam się oswoić, ale później jakoś było lepiej, a teraz bardzo dobrze 

się czuje w klasie. Cieszę się, że mnie wszyscy lubią i traktują jak koleżankę. Fajnie jest w tej 

szkole, bardzo mi się podoba, ale bardzo miło wspominam też koleżanki z byłej klasy i często 

się nimi spotykam. 

 Jestem zadowolona, że moja wychowawczyni jest taka fajna. W szkole najbardziej 

lubię sport, lubię ćwiczyć na w-fie.  

 Niedawno poznałam na osiedlu nowe koleżanki i kolegów i po lekcjach też się z nimi 

spotykam. 
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PAWEŁ – brat Ani: 

Ania, to jest super siostra, mam 

pewność, że jak jej coś powiem  

w tajemnicy to jej dotrzyma. Nie 

zamieniłbym jej na nikogo innego, 

jest jednorazowa. Bardzo ją kocham  

i myślę, że z wzajemnością. 

          

MAMA: 

Jak jest mi smutno lub źle wystarczy, 

że powiem to Ani przytulę, się do 

niej – wszystkie smutki znikają i jest 

ok. Ona jest po prostu wspaniała. 

RODZICE: 

Bardzo kochamy naszą Anię, jest niezwykła, jest naszym skarbem. 

OD REDAKCJI: Aniu, cieszymy się, że podoba Ci się nasza gazetka i często do niej zaglądasz. 

Zapraszamy Cię do udziału w konkursach, do pisania wierszy, opowiadań, rozwiązywania krzyżówek  

i zagadek, które przygotowujemy z naszymi nauczycielami. A Twoje prace plastyczne wystawimy  

w „Galerii KLEKSA” w holu szkolnym. Serdecznie Cię pozdrawiamy – koleżanki i koledzy z redakcji. 
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OPINIA WYCHOWAWCY: 

Monika od września jest 

uczennicą mojej klasy,   nie 

znam jej jeszcze tak dobrze, ale 

zauważyłam, że jest bardzo 

miła, wesoła  i sympatyczna. 

Chętnie i aktywnie  pracuje na 

lekcjach. Myślę, że będzie nam 

się dobrze współpracowało. 

Zdjęcie z IV klasy 

To ja i moje nowe koleżanki z klasy IB SPDP. 

Fot.: archiwum własne „KLEKSA” 



 

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 wakacyjnych i powakacyjnych wydarzeniach.     
 

  

 

 

 

   WSPOMINAMY WAKACJE  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Przygotowali wychowankowie internatu 

pod kierunkiem P. Izy Bojdy i Katarzyny Fryc 

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, październik  2007 

Razem z koleżankami 

i kolegami z internatu 

pojechałam na kolonie 

do Dziwnówka z Panią 

Dyrektor i Panią 

Kierownik. Czas 

spędzałam na karaoke 

i dyskotekach. 
      Jadzia Majchrowska 
 

                                                         

W czasie wakacji byłam z P. Danusią Sachą 

w Świnoujściu. W czasie turnusu 

rehabilitacyjnego chodziłam na zabiegi, 

jeździłam na wycieczki, korzystałam  

z uroków morza. Największą atrakcją było 

spotkanie z tancerzem zawodowym Rafałem 

Maserakiem, którego znacie z „Tańca  

z gwiazdami”. Zdjęcia z nim do dziś 

zazdroszczą mi koleżanki.           Kasia Faulhaber  
Kasia Faulhaber 

Podczas wakacji byłem w Milówce z moim przyjacielem 

Mateuszem. Większość czasu spędziliśmy na górskich szlakach  

i podziwianiu widoków.  Łukasz 

W lipcu byłem przez 3  tygodnie  

w  Holandii. Czas spędzałem  

w wesołym miasteczku, jeździłem na 

motorze ze znajomymi.        Kamil 

Klecha 

 
Ja całe wakacje pracowałem w ochro-

nie, pilnując maszyn budowlanych. 
          Kasjan 

 

W czwartek 20 września odbyła się w 

internacie impreza integracyjna pt. 

„Pożegnanie Lata”. Już od rana 

wychowankowie pod czujnym okiem 

Pani Uli i Pani Teresy gotowali leczo.  

 

Po zajęciach szkolnych wszyscy świetnie się 

bawili na boisku i podwórku przed internatem. 

Gry i zabawy sportowe poprawiły wszystkim 

apetyty. Grillowane kiełbaski i leczo smakowały 

wybornie.  

Przez całą imprezę słuchaliśmy piosenek o lecie. 

Szkoda, że na następne lato musimy czekać cały 

rok.        

 

Przygotowali wychowankowie internatu: Magda, 

Jadzia, Kasia, Marek 
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„ŻEGNAJ LATO NA ROK” 
 

 



 

 

 

 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Pieczone ziemniaki 
Składniki: 

- ziemniaki 

- cebula 

- słonina wędzona 

- sól, rozmaryn, masło 
 

Sałatkę egzotyczną 
Składniki: 

- kapusta pekińska 

- ananas, ser feta 
 

 SAMORZĄD SZKOLNY 
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29 września 2007 roku młodzież z gimnazjum i zawodówki wraz z panią Anną Stankowską  

i panią Marzeną Słomką wybrała  się na górską wycieczkę. Ze Skoczowa doszliśmy zielonym 

szlakiem na szczyt Równicy (884m.n.p.m). Pogoda była przepiękna i cały czas na szlaku 

świeciło słonko. Podczas wyprawy Krzysiu z Dawidem znaleźli wielkiego, białego kozaka.  

W schronisku zjedliśmy pyszny obiad i po odpoczynku ruszyliśmy w drogę powrotną do domu.  
 

ZAWODÓWKA PROPONUJE... 

Wykonanie Ziemniaki i cebulę obieramy i kroimy w kostkę. 

Wkładamy na blachę posmarowaną masłem. Posypujemy 

słoniną również pokrojoną w kostkę. Solimy i przyprawiamy 

łyżeczką rozmarynu. Zapiekamy w piekarniku nagrzanym do 

220 °C ok. 30 minut.  
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Wykonanie: Drobno kroimy kapustę pekińską, ananas i ser feta. 

Wszystkie składniki mieszamy. 

 

Dnia 03.10.2007r. odbyły się 

wybory do Rady 

Młodzieżowej. Wyborcy 

mogli oddać głos na dwóch 

kandydatów. Na liście 

kandydatów były 23 osoby. 

Wyniki wyborów zostaną 

ogłoszone na specjalnym 

apelu. 
 



 
 

 

                                 JESTEM WAŻNY   
Dużo czasu spędzam z młodymi ludźmi  

z gimnazjum. Lubię z nimi być  

i rozmawiać. Codziennie dostrzegam różne ich 

problemy. Widzę trudności, z którymi się 

zmagają. Często spotykam na swojej drodze 

ludzi samotnych, szukających kogoś lub czegoś, 

bądź zagubionych w otaczającym świecie. 

Rozmawiamy o tym, jak widzą siebie, co myślą 

o sobie, jakimi wartościami chcą się w życiu 

kierować. Mówimy o takich sprawach, jak brak 

wiary we własne możliwości, poczucie 

osamotnienia i niskie poczucie własnej wartości.  

 Od najmłodszych lat każdy z nas 

otrzymuje wiedzę na swój własny temat od 

otaczających  ludzi. Rodzice mówią nam: „jesteś 

śliczna”, „jesteś bałaganiarzem”, „jesteś 

grzeczny” itp. W szkole słyszymy od 

nauczyciela: „jesteś gadułą”, „jesteś zdoln, ale 

leniwy”. Poczucie własnej wartości wynika  

z tych doświadczeń. To pod wpływem oceny 

otoczenia ( rodziców, nauczycieli, rówieśników) 

wytwarza się w nas przeświadczenie o swojej 

ważności lub jej braku. Jeśli jesteśmy kochani 

przez swoich rodziców, mamy okazję przekonać 

się, że jesteśmy dla nich bardzo ważną osobą, 

która jest przedmiotem stałej troski, opieki  

i zainteresowania z ich strony. Sposób, w  jaki 

inni nas traktują daje nam informację, jakie inni 

mają zdanie na nasz temat, a to z kolei wpływa 

na to, jaki tworzymy sobie obraz samego siebie.  

Jeśli w trakcie pierwszych doświadczeń 

otrzymywaliśmy pozytywne informacje  

i jesteśmy zadowoleni, nasze poczucie wartości  

i pewności siebie jest większe. Jeżeli zaś 

byliśmy źle traktowani przez innych, mamy 

przekonanie o mniejszej swojej wartości. Niskie 

poczucie własnej wartości powoduje, że 

przypisujemy sobie niższe możliwości niż 

naprawdę posiadamy. Nie doceniamy swoich 

zdolności i atrakcyjności. Główną konsekwencją 

tego bywa ograniczanie naszej aktywności  

i osiąganie słabszych efektów niż to jest 

możliwe. Nie podejmujemy się wtedy 

wykonania trudnych zadań, bo nie wierzymy, że 

potrafimy im sprostać. Nie pokonujemy 

trudności przekonani o tym, że nie jesteśmy  

w stanie tego zrobić.  

Właściwa samoocena oraz poczucie 

własnej wartości to podstawowy warunek 

skutecznego działania. Wtedy człowiek 

podejmuje dobrze przemyślane decyzje  

i sensownie zachowuje się    w sytuacjach 

trudnych. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYLKO OD CIEBIE ZALEŻY KIM BĘDZIESZ: 
orłem czy kogutem. Czy zobaczysz coś więcej, 

niż tylko to, co można dostrzec wokół siebie. Czy znajdziesz w sobie tyle siły, aby wzbić się hen, 

wysoko ku błękitnemu niebu, mimo, że inni wokół twierdzą, że nigdy tego nie zrobisz. U progu 

nowego roku szkolnego życzę Wam wszystkim, abyście zawsze byli szybującymi orłami, tak jak król 

ptaków z cytowanego wiersza. 
                                                                  Wasz pedagog Beata Piecha - Frycowska 
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Pewien człowiek znalazł jajko orła. 

Zabrał je i włożył do gniazda kurzego  

w zagrodzie. 

Orzełek wylągł się ze stadem kurcząt 

I wyrósł wraz z nimi. 

Orzeł przez całe życie 

Zachowywał się jak kury z podwórka, 

Myśląc, że jest podwórkowym kogutem. 

Drapał w ziemi szukając glist i robaków. 

Piał i gdakał. Potrafił nawet trzepotać skrzydłami 

I fruwać kilka metrów w powietrzu. 

No bo przecież, czyż nie tak fruwają koguty? 

Minęły lata i orzeł zestarzał się. 

 

Pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą, 

Na czystym niebie wspaniałego ptaka. 

Płynął elegancko i majestatycznie 
Wśród prądów powietrza, 

Ledwo poruszając potężnymi, złocistymi skrzydłami. 

Stary orzeł patrzył w górę oszołomiony. 

– Co to jest? 

Zapytał kurę stojącą obok. 

– To jest orzeł, król ptaków – 

Odrzekła kura. 

Ale nie myśl o tym. 

Ty i ja jesteśmy inni niż on. 

Tak więc orzeł więcej o tym nie myślał. 

I umarł, wierząc, 

Że jest kogutem w zagrodzie  
            de Mello „Śpiew ptaka” 

 



 

 

 

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY 
SZANOWNI RODZICE 

Jako pedagog pracujący w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tychach 

od jedenastu lat twierdzę, że najlepiej blisko siebie. Jeśli jako rodzic masz problem  

z załatwieniem trudnej sprawy, przyjdź do nas – pedagogów i psychologów pracujących  

w poszczególnych pionach edukacyjnych. I tak: 

 

Zawsze służymy pomocą i razem stawimy 

czoła pojawiającym się trudnościom,  

a także pokierujemy Cię do właściwych 

instytucji wspomagających. 

Jeśli będziesz miał problem z załatwieniem  

orzeczenia kwalifikacyjnego do kształcenia 

specjalnego dla Twojego dziecka, pomożemy 

Ci umówić się na spotkanie w Poradni 

Psychologiczno–Pedagogicznej w Tychach, 

przy ul. Andersa 16, tel. 0–32 227–23–92. Ze 

szkoły powinieneś otrzymać aktualną opinię 

psychologa i opinię wychowawcy klasy lub 

pedagoga, a w poradni należy do Ciebie 

wypełnienie wniosku o wydanie orzeczenia. Twoje dziecko zostanie następnie przebadane 

przez specjalistów i otrzymasz stosowny dokument. Jeśli zechcesz, będziesz mógł wziąć udział 

w posiedzeniu komisji, na której będą omawiane problemy Twojego dziecka.  

Jeśli Twoim celem będzie uzyskanie  

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla Twojego dziecka, skierujemy Cię do 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, przy ul. Budowlanych 

59, tel. 0–32 227–95–81. Zespół realizuje zadania związane z orzekaniem o niepełnospra-

wności i jej stopniu dla celów pozarentowych, takich jak pomoc społeczna, świadczenia 

rodzinne, rehabilitacja, czy korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów  

(ulgi komunikacyjne, zwolnienia z abonamentów, zwolnienia podatkowe). W sekretariacie 

zespołu pobiera się stosowny wniosek, który należy wypełnić, dołączając opinię lekarską  

i psychologiczną. Następnie wniosek należy złożyć w siedzibie zespołu i oczekiwać na 

wyznaczenie terminu posiedzenia. 

Jeśli masz  

problemy materialne lub finansowe, będziesz potrzebował pomocy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, przy ul. Budowlanych 59, tel. 0–32 227–35–40. MOPS to instytucja 

mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji 

życiowych, których sami nie są w stanie pokonać . Świadczenia udzielane są na wniosek osoby 

zainteresowanej. Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu. Podstawą przyznania 

świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego  

w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.  

A jeśli nie radzisz sobie z  

przemocą w rodzinie, alkoholizmem współmałżonka i zaniedbaniami z jego strony 
skontaktuj się z Sądem Rejonowym w Tychach, przy ul. Budowlanych 33, tel. 0–32 323–30–

00, Komendą Policji w Tychach, przy A. Bielskiej 46, tel. 0–32 325–62–00 lub Strażą Miejską 

pod numerem telefonu 986.                 pedagog – mgr Beata Piecha - Frycowska 
     

          

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, październik  2007 

15 

Szkołą Podstawową opiekują się: 

 Pani Kamila Olech-Kantor – pedagog 

 Pani Bożena Korchut – psycholog 

 

Gimnazjum: 

 Pani Beata Piecha-Frycowska – pedagog 

 Pani Danuta Sacha – psycholog 

Zasadniczą Szkołą Zawodową: 

 Pani Bożena Furgał – pedagog 

 Pani Jolanta Kociela-Kopocz – psycholog 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

W tym dniu jesiennym, październikowym 

Nauczyciele mają święto swoje.   

Na „P” się zaczyna, na „K” się kończy,  

Ten miesiąc roku jeszcze nie zakończył.  

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, październik 2007 

Może być mżawką, kapuśniaczkiem, ulewą 

A nawet gradem z nieba. 

Jaki to miesiąc, w którym studenci rozpoczynają naukę?  

16 

Jaki to zwyczaj listopadowy,  

Gdy święty Andrzej urządza zabawy. 

Co to za miesiąc, w którym zaczyna się jesień? 

 Chodzi, sobie po lesie, 

 Kolorowe liście niesie. 

Jest przeważnie rano o kolorze mleka, 

choć masz super oczy, nie widzisz daleko. 
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Stronę przygotowali uczniowie klasy IIA i IIIB SPDP 

Grafika: uczniowie IIC SPDP 

 

Jest duża, można ją składać 

 i służy do pisania. 

Na rozwiązane zadań czekamy w redakcji do 15 listopada. Nagrody czekają!  

 

Do każdego przedmiotu,  

może być w kratkę, linię i czysty. 

Najczęściej jest drewniane i ma oparcie. 
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Przezroczysta, długa, gładka,  

Oto nasza jest zagadka. 

Czy już wiecie, szkolna dziatwo, 

Czym to kleić nie jest łatwo? 

Może być w tubce, albo w sztyfcie, 

bez niego ciężkie jest szkolne życie. 



Wybrali: Ola, Arek, Gosia, Piotrek, Krzysiek z  SPDP                                                

Teksty: „Mały gość niedzielny”, internet. 

 

 

          

Wiesz mamo, Kazio wczoraj przyszedł 

brudny do szkoły i pani go za karę 

wysłała do domu! 

– I co, pomogło? 

– Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna. 

 

– Jasiu, dlaczego masz w dyktandzie te 

same błędy co twój kolega z ławki ? 

– Bo mamy tego samego nauczyciela od 

języka polskiego… 

 

Na egzaminie profesor z widocznym 

niesmakiem słucha niedorzecznych 

odpowiedzi studenta. W pewnym 

momencie zwraca się do swego psa 

leżącego pod biurkiem:  

– Azor! Wyjdź, bo zgłupiejesz! 

 

 
– Dzień dobry, klaso. Nazywam się 

Wojciech Kowalski – przedstawia  się 

uczniom nowy nauczyciel.  

– A wy? 

– A my nie! – chórem odpowiada cała 

klasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pani od biologii pyta Jasia: 

– Jasiu wymień mi 5 zwierząt 

mieszkających  w Afryce. 

Na to Jaś: 

– 2 małpy i 3 słonie. 

 

. Mały Jasiu pije wodę z kałuży.  

– Jasiu, nie pij tej wody! Tam jest 

mnóstwo bakterii – denerwuje się mama.  

– Już nie ma. Przejechałem je kilka razy 

rowerem! 

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, październik 2007 

– Asiu, twoja wychowawczyni bardzo się 

martwi twoimi złymi ocenami – mówi tata 

po wywiadówce.  

– Tato, co nas obchodzą zmartwienia 

obcych ludzi. 

Na lekcji. 

– Powiedz, Jasiu, z czego zrobiona jest 

twoja kurtka? 

– Z wełny.  

– Znakomicie. Powiedz więc teraz, jakiemu 

zwierzęciu zawdzięczasz swoją kurtkę?   

–  Tacie. 
 

 

  

– Jasiu, dlaczego nie ukłoniłeś się swojej 

nauczycielce? 

Na to Jaś: 

– No wiesz mamo, w wakacje? 

 

Na lekcji matematyki nauczyciel 

odpytuje Kazia:  

– Co otrzymamy, dzieląc osiem na pół? – 

pyta.  

– To zależy, jak podzielimy – odpowiada 

Kazik. – Jeśli w poprzek, to dwa zera,  

a jeśli pionowo, to dwie trójki. Dwie wiewiórki łuskają orzechy.  

W pierwszym znalazły perłę, w drugim 

szafir, a w trzecim złotą monetę.  

– Jak tak dalej pójdzie, to umrzemy  

z głodu! – mówi zdenerwowana 

wiewiórka. 

Kasjerka w kinie pyta:  

– Dlaczego po raz trzeci kupuje pani 

bilet na ten sam seans?  

– Bo tamte dwa podarł mi pan przed 

wejściem. 
Jaś wchodzi do apteki:  

– Proszę o tabletki przeciwbólowe.  

– A co cię boli?  

   – Na razie nic, ale tata zaraz wróci  

   z wywiadówki. 
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„KLEKSA” 
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DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH 

24 października o godz. 12
15 

w ramach 

Szkoły Szans” planowane jest wyjście do 

kina „Andromeda” na film przygodowy 

„Lessi”.  

 

DLA UCZNIÓW ZSZ 

17 i 18 października planowana jest 

wycieczka do Brennej, której częściowe 

koszty pokrywa nasz wieloletni, prywatny 

sponsor – właścicielka pensjonatu 

„Krystyna”– Pani Krystyna Podżorska. 

Natomiast koszty wyżywienia i wynajmu 

autokaru pokrywa „Szkoła Szans”.  

 

SZKOLNE INFO  

SUPER TURNUS 

Od 15 do 28 września  grupa 37 

uczniów  z SOSW z nauczycielami  

i rodzicami przebywała na turnusie 

rehabilitacyjnym w Jarosławcu. Jak co 

roku wszyscy wrócili zadowoleni i 

zdrowsi po codziennych zabiegach, 

nadmorskich spacerach i różnych 

atrakcjach. 

KONKURS „KLEKSA” 

Specjalna komisja  rozstrzygnęła 

konkurs pt. „Mój nauczyciel”.  

Wyróżnione prace wykonali: Kasia 

Plucik, Magda Nowakowska (2 prace), 

Ewa Siwiec, Krzysiek Ciereszko, Marek 

Kalemba, Iwona Zawadzka, Monika 

Kuc, Mateusz Maroszczuk, Arek 

Paździerski. Gratulujemy.  

Tylko niektóre prace znalazły się na 

naszej okładce, ale wszystkie były 

piękne i dlatego możecie je obejrzeć  

w „Galerii Kleksa”. Nagrody otrzymacie 

na najbliższym apelu.  

 

Przygotowali uczniowie SPDP: Magda, Ula, Kasia  

UWAGA! KONKURS! 

Już teraz przygotowujcie się do udziału w 

następnym  konkursie. Tym razem będzie to 

konkurs plastyczny na stajenkę 

betlejemską. Więcej szczegółów 

znajdziecie na plakatach w listopadzie. 

Zachęcamy do udziału w konkursie! 

WKRÓTCE w SOSW 

24 października wszyscy uczniowie SOSW  

wezmą udział w zajęciach profilaktycznych 

„Misja 0-700 pokonać agresję”. 

Koordynatorem zajęć jest pedagog szkolny 

P. Beata Piecha-Frycowska. 

ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA  

Zespół ten powstał w SOSW we 

wrześniu. Jeśli szukasz pomocy dla 

siebie lub swojej rodziny pedagodzy i 

psycholodzy postarają się rozwiązać 

Twój problem. Oni właśnie po to są. 

Pon. 8
00

–11
45

 i 12
30

 –15
30

 

Wt. 8
00

 –12
40

 i 13
25

–14
30

 

Śr.  8
00

–15
00

 

Czw. 8
00

–15
00

 

Pt. 8
00

–10
45

 i 13
25

–14
00

 

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI 

Informujemy, że od początku roku szkolnego w naszej bibliotece działa Multimedialne 

Centrum Informacji, czyli w skrócie MCI. Jest ono wyposażone w skaner, drukarkę i 4 

stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Z MCI mogą korzystać pracownicy 

naszej szkoły, uczniowie i ich rodzice.  

Zapraszamy do korzystania z MCI w godzinach pracy biblioteki: 

 

Fot: archiwum własne „KLEKSA”  



 
 

  ZESPÓŁ REDAKCYJNY:   

Gosia Krajewska, Sabina Michalik, Ula Grzemska, Ania 

Herman, Beata i Iwona Zawadzkie, Magda 

Nowakowska, Gabrysia Budniok, Arek Paździerski, 

Dawid Bożek, Karol Zając, Piotr Kawa, Piotr 

Dziemieszkiewicz, Marek Kalemba.  
pod opieką: D. Szymczak, A. Łukowiec, B. Łozowskiej  

 
Okładka: prace plastyczne nagrodzone w konkursie 

„KLEKSA” pt. „Mój nauczyciel” wykonali: Magda 

Nowakowska, Kasia Plucik, Iwona Zawadzka,   Krzysiek 

Ciereszko i Arek Paździerski.  

 

 

 

 

 

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 ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRÓTÓW I OPRACOWAŃ TEKSTÓW 

mailto:soswtychy@wp.pl

