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    W TYM WYDANIU m. in.: 
 

 Wielkanoc w różnych krajach 

 warto wiedzieć, że … 

 kącik młodych twórców 

 teatralny sukces 

 wiosenne zadania do 

rozwiązania 

 dla każdego coś śmiesznego 

 najnowsze szkolne info  

 



 

Historia świąt wielkanocnych  
 

Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) – to jedno 

z najstarszych i najważniejszych świąt chrześcijańskich 

obchodzone jako pamiątka zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa. Tydzień ją poprzedzający to Wielki Tydzień, 

w którym wspomina się najważniejsze dla chrześcijan 

wydarzenia, a ostatnie dni - Wielki Czwartek, Wielki 

Piątek i Wielka Sobota zwane są też jako Triduum 

Paschalne. Niedziela poprzedzająca Wielkanoc to Niedziela Palmowa. Dawniej w tym dniu 

przedstawiano triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Głównym atrybutem święta są palmy. 

Najczęściej są to bukiety z gałązek wierzbowych z baziami („kotkami"), bukszpanu  

i suszonych kwiatów. 

 

 WIELKANOC W WIELKIEJ BRYTANII 
Wielkanoc w Anglii ma swój początek długo przed nastaniem chrześcijaństwa. Nie oznacza 

jedynie końca zimy, ale jest także końcem postu. I dlatego jest czasem radości  

i świętowania. 

Pisanki  

Jaja jako symbol wiosny i nowego życia są nierozerwalnie związane z 

Wielkanocą w Anglii. Obecnie są to jaja czekoladowe. Na północy Anglii  

w Preston jest zwyczaj turlania jaj. Jaja ugotowane na twardo są turlane 

po zboczu i jajo, które najdalej się sturla wygrywa. W innych regionach 

ludzie bawią się tak: trzyma się jajko w dłoni i uderza w jajko 

przeciwnika. Przegrywa ten, którego jajo pierwsze pęknie. Inną grą jest 

szukanie jajek poukrywanych w ogrodzie. 

Zając wielkanocny jest elementem dekoracyjnym stołu wielkanocnego. 

Dawniej po okresie świąt wielkanocnych rozpoczynano polowania na 

zające. 

Specjalnie dla dziewcząt – jeżeli w Wielką Sobotę umyjecie twarz w 

wodzie z  jajek gotowanych na święconkę, to znikną piegi i inne 

mankamenty urody! 

Lany poniedziałek 

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą 

wszyscy doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. 

Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła 

– to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką – stąd każda 

panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie 

pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba.  

Palemki na szczęście 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Palemki – rózgi 

wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano 

kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po 

poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić 

im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświeconej bazi 

wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do 

wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem  

i złośliwością sąsiadów. 
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Szukanie zajączka 

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu 

śniadania, wspólna zabawa  zwana szukaniem zajączka, czyli małej 

niespodzianki dla każdego. 

Świąteczne porządki 

Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by 

mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – 

na święta wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło  

i choroby. 

Święconka 

Święconka jest to koszyk z jedzeniem, który należy poświęcić w Wielką Sobotę. Dawniej 

święcenie potraw w Wielką Sobotę odbywało się na dworach szlacheckich, ze względu na to, 

że poświęcone musiało zostać wszystko, co miało znaleźć się na świątecznym stole. Ponieważ 

takie święcenie zajmowało zbyt wiele czasu proboszczom, wprowadzono zwyczaj święcenia 

w kościołach. W koszyku powinny znajdować się: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pisanki  

Pisanka to nazwa jaja zdobionego różnymi technikami. Zwyczaj malowania jaj narodził się  

w Persji. Najstarsze polskie pisanki, pochodzące z końca X wieku, odnaleziono w Opolu. 

Wzór rysowano na nich roztopionym woskiem, a następnie wkładano je do barwnika – łupin 

cebuli lub ochry, które nadawały im brunatnoczerwoną barwę. Mają symbolizować rodzącą 

się do życia przyrodę, a jednocześnie nadzieję, jaką czerpią chrześcijanie z wiary  

w zmartwychwstanie Chrystusa.  

Wieszanie śledzia 

Śledzia –symbol wielkiego postu z wielką radością „wieszano”, czyli przybijano do drzewa. 

W ten sposób karano śledzia za to, że przez sześć tygodni „wyganiał” z jadłospisu mięso. 

Wielka Niedziela – dzień radości 

W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w Tatrach 

rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano 

do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby 

wielkanocnej i dziada – czyli mazurka. 

WIELKANOC W AFRYCE 
W Afryce Wielkanoc jest obchodzona głównie we wspólnotach chrześcijańskich.  

W wigilię Wielkiej Nocy setki ludzi biorą udział w ozdabianiu kościoła. Dekoracje kościoła 

są zrobione z materiałów i przybierają wygląd kwiatów, motyli i drzew. Czas oczekiwania na 

Wielkanoc zaczyna się o 15, a kończy o 18 ze względu na brak oświetlenia i zapadający 

wcześnie mrok. Przy śpiewaniu hymnów i pieśni grają bębnów. Po mszy są tradycyjne tańce 

na zewnątrz kościoła. Po uroczystości ludzie wracają do domów by świętować, jedząc lokalne 

potrawy. W niektórych parafiach ludzie pozostają wokół kościoła w małych grupach, aby 

wspólną modlitwą cieszyć się ze zmartwychwstania Pańskiego. 

W Afryce w Wielkanoc rodziny odwiedzają się wzajemnie i wspólnie spędzają czas Świąt. 

Przygotowują pieczony ryż z wołowiną lub kurczakiem, który jedzą zarówno chrześcijanie 

jak i niewierzący. 

 

 

 

 baranek - symbol Chrystusa 

Zmartwychwstałego  

 jaja w postaci kolorowych 

pisanek, kraszanek - jajo 

występuje jako symbol nowego 

życia  

 

 sól - chroni żywność 

przed zepsuciem  

 chleb  

 wędliny  

 chrzan  

 babka  
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Jajeczka można pomalować w tradycyjny sposób, używając do tego celu: pisaków, farbek 

plakatowych, łupin z czerwonej cebuli lub gotowych barwników. Możemy je również okleić 

kawałeczkami wzorzystej tkaniny lub gotowymi naklejkami z akcentami świątecznymi.  

Ale, my, uczniowie z klasy IB Zasadniczej Szkoły Zawodowej, chcemy wam pokazać, że 

można wykonać zupełnie inne jajeczka wielkanocne. Będzie wam do tego potrzebne: trzy 

opakowania galaretki w proszku (trzy różne smaki) oraz dwanaście wydmuszek. 
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Zbliżają się Święta Wielkanocne. I znów przyszła 

pora, aby  przygotować niesamowite przysmaki 

oraz kolorowe pisanki na świąteczny stół. 
 

Wszystkie dzieci uwielbiają malowanie jajek, więc na stole nie powinno ich zabraknąć. Cóż, że 

czasem rozmazują się na nich wzorki, ale takie pisanki są najpiękniejsze, bo mienią się przeróżnymi 

barwami.  

2. Sporządź galaretkę (każ-

dą w osobnym naczyniu) 

według przepisu po-danego 

na opakowaniu, zmniejsza-

jąc o połowę ilość wody  

(z 500ml na 250 ml). 
 

3. Wypełnij wydmuszki za pomocą np. 

strzykawki (bez igły) płynną galaretką  

i odstaw do zastygnięcia. 
 

4. Gdy galaretka zastygnie w wydmuszkach, 

obierz galaretkowe jajeczka ze skorupki  

i ułóż na talerzu. Jajka będzie można 

łatwiej obrać, jeśli zanurzymy je na 2-3 

sekundy w ciepłej wodzie. 

 
 

1. Zrób wydmuszki 

z jednym otworem,  

a następnie wyparz 

je wrzącą wodą. 

Życzymy  Wam wszystkiego najle-

pszego, „wypasionego zajączka” oraz 

mokrego śmigusa–dyngusa  

– uczniowie z klasy IB ZSZ oraz  

mgr inż. Edyta Kędzierska  

 

 

 

 
 

 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: uczniowie IIIA Gim. OET pod kierunkiem katechetki O. Madoń 

Rys. Magda Nowakowska IIB SPDP 

          

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, kwiecień 2009 

 

 

5 

 

WIELKI CZWARTEK 

Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy przemienił chleb w swoje ciało i wino w swoją 

krew. Ustanowił Mszę Świętą. Umył apostołom nogi, pokazując, że mamy sobie nawzajem 

pomagać. Po wieczerzy Jezus poszedł z apostołami do ogrodu oliwnego, aby się pomodlić do 

swojego Ojca.. Mówił: „Bądź wola Twoja” Podczas modlitwy pocił się krwią. Apostołowie, 

zamiast czuwać z Jezusem, spali. Do ogrodu przyszli żołnierze, których przyprowadził Judasz. 

Pocałunkiem wskazał żołnierzom Jezusa, a oni Go aresztowali. Piotr, stając w obronie Jezusa, 

odciął ucho jednemu z nich. Gdy Jezus czekał na sąd, Piotr wyparł się go 3 razy.  

                 Magda kl. IIIA Gim.   

 

  

  

  

WIELKA SOBOTA 

Pan Jezus leżał w grobie. 

                    

 

WIELKI PIĄTEK 

Pan Jezus został skazany na śmierć 

krzyżową przez Piłata. Żołnierze 

ubiczowali Jezusa i włożyli mu na głowę 

koronę cierniową. Jezus niósł krzyż na 

górę Golgotę. Tam został przybity do 

krzyża i umarł. Po śmierci ciało Pana 

Jezusa zostało zdjęte z krzyża o położone 

Maryi na kolanach. Później owinięto ciało 

w płótno i złożono do grobu. Grób 

zasunięto kamieniem.      

                              Kasia kl. IIIA Gim. 

 

. 

WIELKA NIEDZIELA 

Pan Jezus zmartwychwstał. Kobiety  

i apostołowie widzieli pusty grób. Jezus 

ukazał się apostołom pokazując im 

przebite ręce i nogi i bok. Apostołowie 

uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa. 

                      Karolina IIIA Gim.
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Słowniczek: kero-którą, 

obleczoną za baba-przebraną 

za kobietę, je praje pewne-

jest prawie pewne, 

wyciepywali- wyrzucali, 

łobciepywali marasym-

obrzucali błotem, poszła rałs-

zniknęła, odeszła. 

 
 

MARZANNA I MARZANIOK 
 

Dzięki kronikarzom  wiymy, że już w XIV wieku 

dzieci na Śląsku topiły we Wielkim Poście 

słomianno lalka, kukła, kero nazywali Marzanną 

abo Marzanką. Marzanna była kukłą obleczoną za 

baba. Czasym tyż boła przi nij kukła-chop, na kero 

godało sie Marzaniok. Je praje pewne, że tradycjo ta 

pochodzi jeszcze z czasów pogańskich, kedy po 

zimie ludzie wyciepywali z zagród stare zło, śmierć, 

złe duchy. Robiyli to pod koniec zimy, aby oczyścić 

swoje chałpy przed nadchodzącą wiosną. Tako 

kukła Marzanna ludzie wykludzali poza wieś i tam 

polyli, łobciepywali marasym, abo topiyli w rzyce 

lub stowie. Jak na Śląsku zagościyło 

chrześcijaństwo, to ta staro pogańsko tradycjo 

poszła rałs. Dzisioj topiynie, abo polynie słomianyj  

Marzanny, to yno szkolno graczka, zabawa. Robi sie 

to na prziwitanie wiosny, czyli 21 marca.      

Z książki: M. Szołtysek: Ślonsk je piykny  

wybrała i przepisała Kasia Kostka   

            

 

 

WIOSYNNE MLYCZE 

     
We zogrodce moji ciotki, 

Dycki wiosną rosną kwiotki. 

Nojwiyncyj ich je we trowie, 

W keryj dycki mlycz sie chowie, 

Co by niy boł wytargany 

I królikom futrowany. 

Ale mlycz tyż kryć sie musi, 

By się dziołszkom niy dać skusić 

I niy skończyć  honorowo 

We  wionku nad frelki gową. 

A chopcy tyż zaglądają, 

Mlycze z trowy wyrywają, 

Trąbki ze  sztyngla majstrują 

I sie na nim pogwizdują. 

Mlycze tego dość już miały 

I na starość łosiwiały. 

Tam kaj żółte miały grziwy, 

Pokozoł sie kudeł siwy, 

Kerego wiaterek zwiywo 

Furt ku płotu, ku pokrziwom. 

Mlyczow tych je żol niykerym, 

Ale pór roku je sztyry. 

I za rok, zaś o tyj porze 

Bydzie mlyczow fol na dworze. 
 

Przepisała i przetłumaczyła na 

podstawie „Słownika gwary 

śląskiej” i słownika internetowego  

Kasia Kostka 
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Marzanna. Rys.: Agnieszka, Łukasz i Krzysiek 

Rys.: Kasia Długajczyk 

Marzaniok. Rys.: Malwinka 

Słowniczek: mlycze-mlecze, dycki-

zawsze, w keryj-w której, futrowany-

karmiony, dziołszkom-dziewczynom, 

nad frelki gową-nad panny głową, ze 

sztyngla-z patyka, rośliny bez liści, 

furt ku płotu-daleko w stronę płotu, 

niykerym-niektórym, sztyry-cztery, 

fol-pełno, dużo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

CZY ZASTANAWIALIŚCIE SIĘ, SKĄD WZIĘŁY SIĘ RZĘDY ZNACZKÓW 

NAZYWANE PRZEZ NAS LITERAMI? 
 

Pierwsze przykłady pisma to 

obrazki tworzone przez ludzi na 

ścianach jaskiń. Obrazki 

przedstawiały to, co ludzie chcieli 

zapamiętać lub upamiętnić, na 

przykład sceny polowania na 

mamuty. Pismo obrazkowe poja-

wiło się około 25 tysięcy lat temu. 

 

 

Później powstały hieroglify 

złożone z obrazków i znaków. 

Początek pisma obrazkowego 

dali Egipcjanie. Obrazki 

przedstawiające religijne  

i gospodarcze przedmioty 

pojawiały się na kamieniach  

i ścianach świątyń.  
 

W drugiej połowie drugiego 

tysiąclecia p.n.e. (czytamy: przed 

naszą erą) wprowadzono pierwszy 

alfabet, który doskonalony przez lata, 

używany jest do dziś. Alfabet polski 

wywodzi się z j.łacińskiego, do którego dodano 11 liter: ą, ć, ę, j, ł, ó, ś, u, 

w, ż, ź. Do Polski pismo przybyło wraz z chrześcijaństwem z Czech.      

 

 

 

 

 

 

  

          

 

Drodzy Czytelnicy! Dzisiaj dalszy ciąg  

cyklu artykułów, w których będziecie 

poznawać najważniejsze wydarzenia  

z dziejów człowieka. Mamy nadzieję, że 

rubryka ta będzie cieszyła się dużym 

zainteresowaniem i przyczyni się do 

poszerzenia  Waszej wiedzy. Miłej 

lektury.  

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, kwiecień  2009 

 Opracowanie i grafika: uczniowie IC Gim. OET pod kierunkiem B.Hałat i B.Regiec-Baścik 
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Pismo obrazkowe 

Pismo klinowe to układ kresek. 

Hieroglify  

W tym samym czasie rozwijało się pismo klinowe.  

W piśmie tym używano trzcinowego pióra z końcem  

w kształcie klina, którym pisano symbole w miękkiej glinie. 

Wilgotną glinę łatwo można było uformować w płaską, 

wygodną do pisania tabliczkę. 

Litery gotyckie  

 Źródło: Lauro Michele: Czy wiesz dlaczego? Ważne pytania i odpowiedzi. 
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 Wiosną rozwijają się pąki, kwitną pierwsze 

przebiśniegi i przylecą do nas wszystkie ptaki  

z ciepłych krajów. Ja czuje, że nareszcie będzie 

ciepło i gorąco. 

Nie mogę doczekać się wiosny, bo kiedy jest 

słonecznie można się opalać, chodzić z rodziną na 

długie spacery i jeździć na rowerze.  

Aga Gajkowska 
  

 04.03.2009 

Droga Basiu! 

Pozdrawiam Cię serdecznie, Basiu. Dowiedziałam się od Filipa, że zaczęłaś brać 

narkotyki. Na samym początku nie chciałam Filipowi wierzyć, myślałam dużo o tym, jak Ci 

pomóc. Powiem Ci Basiu, że jak się wciągniesz w narkotyk, to możesz później nie wyjść  

z narkomanii, bo będzie za późno, będziesz później czuła wątrobę, czasem będzie Ci się 

zbierać na wymioty, później oczopląsy i mięśnie będą Cię boleć.  

Baśka, pamiętasz, jakie miał „przekichane” życie Rysiek Riedel z filmu „Skazany na 

blusa”, jak oglądałyśmy go razem w wakacje zeszłoroczne? Jego bliscy, znajomi, przyjaciele, 

a także rodzina wysyłali go na detox. Rysiek Riedel mówił do Pawła Begera: „Brałem, 

próbowałem przestać ćpać, ale to jest silniejsze ode mnie”. Dla Ryśka lidera i Filipa było za 

późno na leczenie i dlatego nie umieli wyjść z narkotyków.  

Najpierw pojawia się pierwsza dawka, druga dawka, później tego się nie liczy, bo jest 

człowiek tak bardzo uzależniony, że nawet detox mu nie pomaga. Uzależnieni nie umieją 

sobie sami poradzić ze sobą, a ostatnia działka może być śmiertelna.  

 Tak naprawdę, Baśka, to każda działka, którą weźmiesz, może to być niewiadoma dla 

ciebie i może być tak naprawdę ostatnią działką. 

Baśka, boję się o Ciebie. Ty dopiero zaczęłaś brać narkotyki, nie chcę żebyś tak 

przedawkowała jak Rysiek Riedel i Filip, że teraz fani odwiedzają ich na grobach. Basiu, dla 

Ciebie to jest początek, więc proszę Cię jako dobra koleżanka, zgłoś się na odwyk i leczenie 

póki masz jeszcze okazję. Ja wiem, że z tego tak łatwo wyjść się nie da. Basiu,  uwierz mi, 

narkotyki niszczą organizm i wszystkie narządy. Wierzę w Ciebie Basiu, zrób coś, póki masz 

jeszcze szansę. 

Baśka, mam nadzieję, że posłuchasz moich rad, pozdrawiam gorąco z Tychów.  

          Dorota Grabowska, ZSZ 

    

 

Co mi się podoba w szkole? 

W szkole najbardziej podoba mi się miła atmosfera.  

Lubię pomagać innym. Chciałam pani podziękować za to,  

że piszę do wydania „Kleksa” i wymyślam różne teksty.  

Bardzo mi się podobają występy wszystkich artystów 

 i aktorów, którzy brali udział w przedstawieniach teatralnych  

naszego szkolnego zespołu „?znak zapytania”.         Aga Gajkowska 
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Kochany chłopaku!  

Dziękuję Ci za to, że pocieszasz mnie w trudnych chwilach i że cieszysz się tym życiem 

razem ze mną.            Magda 
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Kartka z pamiętnika        30.03.2008r. 

Wielkanoc w tym roku była super, do końca życia jej nie zapomnę. W tym roku pierwszy 

raz chłopak przyjechał do mnie na święta. Spędziliśmy te dni fantastycznie. Przyjechała do mnie 

też siostra z Niemiec z mężem i córeczką. Był mój brat z dziewczyną i synem, moi rodzice  

i siostra i młodszy brat, więc było nas troszkę dużo. Jeden dzień przed śniadaniem 

wielkanocnym pomagałam mamie robić sałatki, piec ciasta i sprzątać. Na drugi dzień śniadanie 

jedliśmy o 9
00

. Wszyscy siedzieliśmy przy jednym stole, było miło, bo wszystkie najważniejsze 

osoby w moim życiu były koło mnie. Święta to takie dni, co nawet z siostrą się nie umiem 

kłócić, jest miło, ciepło i sympatycznie.  

Po śniadaniu goście siedzieli przy cieście i kawie, a ja z mamą i z siostrą posprzątałyśmy, 

a potem dołączyłyśmy do nich. Mój chłopak rozmawiał z moją rodziną bardzo długo, żartowali 

itp. Chyba ich polubi. Gdy już wszyscy pogadali, to wzięłam mojego pieska, dzieci i mojego 

chłopaka i poszliśmy na spacer do lasu, nad stawy. Nazbieraliśmy bazi. Później przyszliśmy do 

domu i napiliśmy się jeszcze soczku z moimi rodzicami. I ja pojechałam do mojego chłopaka.  

Marzyłam o takim dniu. Te dni były cudowne. Nigdy ich nie zapomnę. Na drugi dzień 

moja mama zaprosiła nas na elegancki obiad. Dawaliśmy sobie prezenty „na  zajączka”. Było 

śmiesznie i fajnie. Ja dostałam od chłopaka kwiaty i bluzkę, a jemu kupiłam bluzę i misia. 

Naprawdę ta Wielkanoc była cudowna.   Agnieszka Nowicka, Gim.   
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Kartka z pamiętnika    27.03.2008r. 

Wielkanoc to najradośniejsze święto w moim życiu.  

W Niedzielę Wielkanocną w kościele dzwoniły dzwony. 

Wielkanocnych dzwonów bały się złe moce, a ludzie  słysząc 

ich dźwięku, wyrzucali nienawiść ze swoich serc. Na 

wielkanocnym stole były jajka, baranki i mazurki. Dostawali 

je członkowie rodziny, dzieci i osoby zaprzyjaźnione.  

W domu lub obejściu były koszyczki z kolorowymi jajkami  

i słodyczami i z tym, co przyniosły nam zajączki 

wielkanocne. Robiliśmy dużo pisanek, kraszanki i rysowanki 

. Dostawaliśmy dużo słodyczy i jajeczka w czekoladzie  

i marcepanki. Tych Świąt Wielkanocnych nigdy nie 

zapomnę. I tego, że te święta były takie radosne, wspaniałe  

i szczęśliwe spędzone w gronie rodziny i przyjaciół.  

         Sonia Drożdż, kl. III Gim. 

 

Kartka z pamiętnika       28.03.2008r. 

Święta wielkanocne są świętami największymi po Bożym Narodzeniu. Są świętami 

wiosennymi, natura budzi się po zimie do życia, a tym samym jest ogólna radość i święta 

te są bardzo radosne. Jesteśmy krajem o głębokich tradycjach i bardzo lubię iść do kościoła  

z koszyczkiem  pełnym  jedzenia, aby je poświęcić. Potem w gronie rodzinnym, w Wielką 

Niedzielę,  uroczyście je zjadamy. Wielka Niedziela zostaje mi na długo w pamięci jako 

rodzinny zjazd. Do świąt wielkanocnych należy nierozłącznie lany poniedziałek. Koledzy 

z sąsiedztwa trochę przesadzili i tak mnie strasznie polali, że musiałam wracać do domu 

się przebrać i to zdarzenie zostaje mi w pamięci jako trochę przykre.   

        Żaneta Kościelniak, Gim. 
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Redakcja ogłosiła konkurs na najciekawszą bajkę. Początek (zaznaczony 

tłustym drukiem) wymyślili redaktorzy gazetki, a Waszym zadaniem było 

dokończenie jej. Bajki oceniali uczniowie gimnazjum i polonistka P. Magda 

Gawęda. Młodzieżowe jury (czytaj: żyri) uznało, że najładniejszą bajkę napisali: Ania Cybulska, 

Estera Kawka i uczniowie z IIb SPDP. 
Wszyscy pozostali autorzy, którzy wystartowali w konkursie otrzymali nagrody, a ich teksty 

również będziemy drukować w następnych „Kleksach”. 

Dzisiaj kolej na bajkę KASI KOSTKI z IIb.  
 

 

Dawno, dawno temu za górami, za 

lasami, za siedmioma rzekami,   

w przepięknej krainie żyli król  

i królowa, którzy bardzo się kochali. 

Pewnego dnia król wyruszył na wojnę. Tuż 

przed jego powrotem w tajemniczych 

okolicznościach królowa zaginęła. Król 

wpadł w rozpacz… 

Myślał  dniami  i nocami, gdzie jest 

Królowa. Nie jadł, nie pił, aż się rozchorował. 

Służba króla wszędzie szukała jego kochanej 

żony, lecz bez skutku.  

Minęło kilka dni, król już stracił 

nadzieję, że kiedykolwiek zobaczy swoją 

kochaną żonę, gdy ktoś zapukał do drzwi 

zamku. Otworzył i oczom nie uwierzył -  

w drzwiach stała jego kochana królowa. 

Rzuciła się królowi na szyję i zaczęli 

obydwoje płakać. Król później dowiedział się,  

że królowa z rozpaczy, że król nie wraca  

z wojny wyszła do lasu i zabłądziła. Długo 

szukała ścieżki, by wrócić do domu, lecz 

bezskutecznie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdyby była już zmęczona, głodna, 

brudna, u kresu sił, lasem przejeżdżał giermek 

króla i zaważył królową. Zabrał ją na konia  

i zawiózł do zamku. 

Król z radości, że znalazła się Królowa, 

ogłosił wielki bal. Zaprosił wszystkich 

bogatych biednych ludzi, aby cieszyli się 

razem z nimi. Kazał nanosić dużo jedzenia, 

picia. I głośno grali grajkowie, aż do samego 

rana.  

Następnego dnia król ogłosił całemu 

światu, że dzień, w którym odnalazła się 

królowa, będzie dniem wolnym od pracy. Po 

wielkiej uczcie, kiedy wszyscy się  rozeszli do 

domów zapanowała cisza, król z ukochana 

żona udali się  na wypoczynek.  

Król z królową żyli długo i szczęśliwie 

w zdrowiu i w zgodzie. Doczekali się 

gromadki  dzieci, wnuków i nawet 

prawnuków. Dziadkowie  wspominali  

wnukom i prawnukom historię, jaka się  im 

przydarzyła i jeszcze bardziej scementowała  

ich miłość.  

                      Tekst i rysunek: Kasia Kostka 
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Tekst zgodnie z oryginalną pisownią przepisały: Kasia, Magda i Agnieszka.    
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Podczas jubileuszowego, XVIII (18) Przeglądu Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych 

nasza szkolna grupa teatralna „?Znak zapytania?” zdobyła główną, najważniejszą 

nagrodę!  

Nasi artyści wystąpili ze spektaklem (przedstawieniem) pt. „Opowieść o miłości”. 

Bohaterką opowieści jest Penelopa, która przez 20 lat wiernie czeka na powrót swego męża, 

Odyseusza, z wojny. Po wielu przygodach Odyseuszowi udaje się wrócić do domu.  
 

Skład zespołu: Magda 

Nowakowska, Marzena Walczak,  

Monika Kuc, Magda Hawranek, 

Andrzej Draus, Łukasz 

Dembicki, Iwona Zawadzka, 

Beata Leśniak, Arek Paździerski, 

Mateusz Tomala, Krzysiu 

Ciereszko, Karol Zając oraz 

Gabrysia Budniok i Marek 

Kalemba. 

Opiekunowie: Krystyna 

Kuskowska, Anna Łukowiec. 

Scenografia: Joanna 

Janczykowska. 

Kostiumy: Bożena Malcharek.  
 

Redakcja „KLEKSA” poprosiła aktorów oraz widzów o ocenę przedstawienia. Oto ich wypowiedzi: 

Magda Nowakowska: Grałam główną rolę Penelopy. Jako Penelopa byłam trochę smutna  

i trochę zadowolona, że miałam tylu zalotników, którzy chcieli być ze mną.  Dla mnie ta rola była 

bardzo trudna, ale powiedziałam sobie, że dam radę. I jestem teraz zadowolona, a przede 

wszystkim zaskoczona tą nagrodą.  

Krzysiu Ciereszko: Pierwszy raz wystąpiłem w Teatrze. Moja rola była trudna, ale sobie dobrze 

poradziłem. Byłem wyluzowany, gdy widzowie bili brawo i uradowany, że im się podobało. Przez 

7 lat grałem w innym zespole i w ogóle nie miałem tremy. Moi rodzice byli na przedstawieniu  

i mówili, że wszystko im się podobało: muzyka, światła i gra aktorów.  

Arek: Występowałem już po raz trzeci, ale to był mój najlepszy występ, dobrze mi poszło. Rola 

była trochę trudna, trochę łatwa. Mieliśmy dużo prób. Miałem trochę lekkiej tremy. Stroje mi się 

podobały i wygodnie mi się w nich grało. Kiedy  bili brawo, to ja byłem bardzo ucieszony  

i wzruszony. A jak skończę szkołę, to dalej będę przychodził na próby. Bardzo  podoba mi ten 

zespół, ponieważ sobie znalazłem nowych kolegów. 

Aldona: Przedstawienie bardzo mi się podobało; było smutne, ale zakończenie było radosne.  

Myślę, że wszystko było dopracowane, przepiękne stroje mieli aktorzy, muzyka dobrana była do 

przedstawienia. Moi koledzy i koleżanki świetnie spisali się w roli aktorów. 

Ola Bromboszcz: To było przedstawienie z mitologii greckiej, bardzo mi się podobało, było 

bardzo fajne, superowskie po prostu. 

Kasia i Jadzia: Podobało mam się, bo było o miłości i aktorzy przytulali się do siebie. 

Kasia D.: Bohater opowieści wrócił do domu, spotkał się z żoną i był szczęśliwy. 
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– wymawiaj: grã pri– główna nagroda  

Nasi artyści i opiekunowie w Teatrze Małym tuż po występie. 
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Fot. T.Naskręcki 



 

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

Co się w nim ciekawego dzieje? Odpowiedzi na te pytania szukajcie 

 właśnie na tej stronie..     
 

  

 

 

 

BAL KARNAWAŁOWY 
W tym roku bal karnawałowy 

był bardzo huczny, ponieważ 

oprócz wychowanków internatu 

wzięli w nim udział  uczniowie  

z naszej szkoły, którzy uczestni-

czyli w projekcie "Rozwiń 

skrzydła", a także ich rodzice. 

Wszyscy wspólnie świetnie się 

bawili. Podczas balu rozdano 

nagrody uczestnikom programu "Rozwiń skrzydła" oraz nagrodzono 

uczniów "najciekawiej" przebranych. Dla rodziców przygotowana 

była prezentacja multimedialna oraz słodki poczęstunek.  

            Kasia i Jadzia 
        

 

 

 

 

 

 

 

W styczniu pojechaliśmy do Bielska-Białej do 

Teatru Lalek Banialuka na przedstawienie 

"Mr Scrooge" na podstawie "Opowieści 

wigilijnej" Karola Dickensa. Rolę główną grał 

skąpiec Ebenezer Scrooge, któremu duchy 

minionych i obecnych świąt Bożego 

Narodzenia- pokazywały jego złe 

zachowanie, wobec rodziny, pracowników. W 

ten sposób nasz bohater miał szansę stania się 

dobrym człowiekiem.  

 

Duże wrażenie zrobiły na mnie białe anioły, które weszły na scenę na niby- szczudłach,  

a później uniosły długie suknie i ukazały się nam małe mebelki jako element scenografii. 

 Po przedstawieniu braliśmy udział w edukacji teatralnej. Dzięki temu zobaczyliśmy teatr od 

kulis, w tym pracownię stolarską, plastyczną i krawiecką. Mogliśmy wprawiać w ruch różne 

rodzaje lalek: pacynki, kukły, marionetki i jawajki.  

Wróciliśmy pełni wrażeń z nadzieją, że wkrótce znów odwiedzimy to magiczne miejsce, 

zwane teatrem.       Magda Nowakowska 
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PRZEDSTAWIENIE, 

KTÓRE BAWI, POUCZA I ZACHWYCA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy nowych znajomych. 

Przyjechali do nas z Anglii, z miasta Newcastle (czyt. nju kasl). 6 uczniów i 3 nauczycieli. 

Celem tej wizyty było poznanie Polski, nowych koleżanek i kolegów, metod pracy z uczniami  

w podobnej szkole. Młodzi Anglicy przebywali u nas od 23 do 27 marca.  

W dniu przylotu, 23 marca, pierwszą osobą, z którą mieli kontakt, była Pani Agata Stolecka 

ucząca języka angielskiego, która z lotniska przywiozła gości do internatu. Tutaj zostali powitani 

przez Dyrekcję naszego Ośrodka, a później wzięli udział w warsztatach kulinarnych, które 

prowadził Pan Arek Kluska.  

Następnego dnia Panie: Małgo-

sia Bielecka i Dorota Drab podczas 

warsztatów bukieciarstwa pokazy-

wały naszym rówieśnikom, jak 

zrobić ozdoby świąteczne Wielka-

noc. Tego dnia zwiedzili też naszą 

szkołę. Po obiedzie uczniowie obu 

szkół byli na basenie pod okiem Pani 

Hani Kołodziejczyk i Beaty Najasek. 

W tym czasie nauczyciele z Anglii 

przedstawili swoje metody pracy  

z młodzieżą.  

Trzeciego dnia, w środę, goście 

pojechali do kopalni soli w Wieliczce. Zobaczyli też niektóre miejsca w Krakowie. Ich opiekuna-

mi były Panie: Basia Żaczek-Janeczko i Asia Nowakowska. 

Kolejny dzień uczniowie SOSW spędzili w Rudzie Śląskiej na turnieju kręglowym. Razem  

z nimi pojechali też uczniowie z Anglii. Co prawda nie mogli startować w zawodach, ale 

porzucali sobie kulą do kręgli. W Rudzie gośćmi opiekowały się Panie Beata Najasek i Olga 

Madoń. 

Po powrocie młodzież z Anglii zwiedziła jeszcze Muzeum w Tychach, a później odbyła się 

uroczysta, pożegnalna kolacja, w której udział wzięły wszystkie osoby, zajmujące się naszymi 

gośćmi w czasie ich pobytu w Tychach. Specjalne podziękowanie należy złożyć Paniom 

przygotowującym posiłki w internacie, gdyż dzięki ich pracy, Anglikom bardzo smakowało 

polskie jedzenie.  

Główną organizatorką tej wizyty była wicedyrektor pani Beata Kapinos, która starała się, 

aby goście z Anglii choć trochę poznali Polskę i dobrze się u nas czuli.   
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Od kiedy moja córka Kasia chodzi do szkoły  SPDP  jestem fanką ,,Kleksa”. Bardzo lubię 

czytać  artykuły o problemach i marzeniach dzieci i młodzieży tej szkoły, o tym co robią w 

szkole i poza szkołą. Jestem zachwycona krzyżówkami i łamigłówkami jakie potrafią ułożyć. 

Bardzo uważnie czytałam bajki  wymyślone przez dzieci, byłam pod wrażeniem. 

Podobał mi się program ,,Droga do Marzeń”, gdzie wszystkie dzieci mogły robić to co 

lubią lub czym się interesują. Sama mam chorą córkę i mogę się wiele nauczyć jak z nią 

rozmawiać, jak jej pomóc, gdy ma problemy. 

Dziękuję wszystkim, którzy wkładają tyle serca przy powstawaniu kolejnego ,,Kleksa”. 

Dziękuję wszystkim nauczycielom za ich ciężką pracę, wszystkim dzieciom i młodzieży tej 

szkoły za ich wytrwałość i siłę do walki.         Mama Kasi Kostki 

 

Nasi goście na warsztatach z bukieciarstwa. 

Fot. T.Naskręcki 



 
 

 

          
ZŁE ZACHOWANIE W SZKOLE  

 

 GDY TWOJE DZIECKO JEST SPRAWCĄ PRZEMOCY 
Szanowny Rodzicu! Co  robisz, kiedy Twoje dziecko przychodzi ze szkoły z uwagą w zeszycie?: 

„Arek zachowuje się agresywnie, podczas prowadzenia zajęć używa brzydkich wyrazów.” 

Najczęściej bagatelizujesz sprawę. Bo jakich to wyrazów mógł użyć Twój Arek? No, najwyżej 

powiedział do kolegi - ty debilu, downie albo głupku. To takie głupie żarty, przezywanie, jak to 

wśród dzieci. Często nie zdajesz sobie sprawy, że właśnie zaczął się sprawdzian dla dorosłych, jak 

daleko dziecko może się posunąć w agresji wobec innych ludzi. Bo nazwanie kolegi debilem,  

a nauczycielki wariatką jest agresją. Jeśli rodzice nie zaprotestują, albo co gorsza powiedzą, że 

nauczycielka jest rzeczywiście głupia, to dadzą przyzwolenie na przesunięcie tej granicy. 
Do tej pory dziecko nazywało kolegę głupkiem, teraz może się odważyć na jeszcze gorsze 

słowa. To może być początek bycia szkolnym tyranem. Wystarczy, że kolega  jest rudy,  piegowaty, 

nosi okulary, albo jest mądrzejszy. Jak położyć kres takim zachowaniom? 

• Rodzice– nigdy nie bagatelizujcie notatki, porozmawiajcie z dzieckiem, żeby poznać przyczyny 

agresywnego zachowania i zareagujcie zdecydowanym sprzeciwem.  

•  Rodzice– nie róbcie awantury nauczycielowi, że to niemożliwe, żeby wasze dziecko pluło na 

kolegę, a nauczycielce pokazywało obraźliwe gesty. To się zdarza częściej niż sobie wyobrażacie. 

Wysłuchajcie spokojnie relacji dziecka, a potem argumentów nauczyciela i postarajcie się poznać 

prawdę. Jeśli dziecko rzeczywiście zachowywało się agresywnie, razem z nauczycielem zastanówcie 

się nad przyczynami takiego zachowania.  

• Rodzice– stwórzcie wspólny front z nauczycielem, jednym głosem piętnujcie  wszelkie objawy 

agresji słownej (poniżanie, szantażowanie, wyśmiewanie, przezywanie) i fizycznej (to nie tylko 

kopanie czy bicie, ale także plucie czy popychanie).  

• Rodzice– nie wahajcie się w sytuacjach kryzysowych, gdy nie możecie dać sobie rady, zwrócić 

się o pomoc do szkolnego pedagoga i psychologa. Pamiętajcie! Przemoc w szkole wynika z  

błędów wychowawczych popełnianych przez dorosłych.  Proces wychowania odbywa się 

zarówno w domu, jak i w szkole.  

  GDY TWOJE DZIECKO JEST OFIARĄ PRZEMOCY 
Jeśli dziecko skarży się, że koledzy go nie lubią, że jest bite, poniżane, albo gdy widzisz, że jego 

stosunki z kolegami nie układają się najlepiej, nie bagatelizuj sprawy. Pomoc dziecku w trudnych 

sytuacjach to Twoja najważniejsza rola życiowa. Dla dziecka każda agresja ze strony kolegów może 

być cierpieniem i rodzice muszą mu pomóc. Jak położyć kres przemocy?  

• Porozmawiaj szczerze z dzieckiem i zanotuj wszystkie akty przemocy, które go spotkały ze 

strony innych dzieci. 

• Spotkaj się z wychowawcą klasy/pedagogiem, opowiedz mu o zaistniałej sytuacji. Zapytaj, co  

w takim przypadku zamierza zrobić, zapewnij o swojej współpracy. 

• Notuj wszystkie ustalenia poczynione z wychowawcą/pedagogiem oraz podejmowane przez 

niego działania.  

• Kontaktuj się często z wychowawcą/pedagogiem  w sprawie Twojego dziecka. 

• Jeśli z relacji dziecka wynika, że przemoc trwa nadal, a wychowawca nie reaguje, umów się na 

rozmowę z dyrektorem szkoły, przedstaw mu sytuację oraz brak efektów po ustaleniach z 

wychowawcą. Ustal, co w tej sytuacji dyrektor zamierza zrobić, zadeklaruj swoją chęć współpracy. 

• Szukaj pomocy specjalistów (pedagogów, psychologów ) dostępnych na  terenie szkoły, którzy 

mogą  pomóc Twojemu dziecku.  

• Zgłoś sprawę na policję, jeśli dziecko zostało pobite lub okradzione. Pamiętaj!  Twoje dziecko 

Ci ufa, nie możesz sprawić mu zawodu. 
                                 Z najlepszymi życzeniami, aby problem agresji nigdy nie dotknął Twojego dziecka,  

                                        a także radości i uśmiechu na czas Wielkiej Nocy życzy pedagog Beata Piecha - Frycowska 
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PROCEDURA CZYNNOŚCI PRZEDEGZEKUCYJNYCH I EGZEKUCYJNYCH 

PODEJMOWANYCH  PRZY NIESPEŁNIANIU OBOWIĄZKU SZKOLNEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 
 

 

Nie zgłoszenie dziecka  

do szkoły podstawowej 

Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka  

w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć szkolnych 

Zadania dyrektora obwodowej  

szkoły podstawowej: 
Zadania dyrektora szkoły podstawowej, do której 

uczęszcza dziecko: 

1. wysłać do rodziców (opiekunów prawnych) dziecka 

wezwanie do dopełnienia czynności związanych ze 

zgłoszeniem dziecka do szkoły / do poinformowania o 

miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko 

1.wysłać do rodziców (opiekunów prawnych) dziecka 

wezwanie o wyjaśnienie w ciągu 7 dni przyczyn 

zaistniałej sytuacji z zaznaczeniem, że w przypadku 

dalszego nie wykonywania obowiązku zostanie 

wystosowane upomnienie  z kosztami upomnienia, 

aż do wszczęcia egzekucji administracyjnej                      

z nałożeniem grzywny w celu przymuszenia 

Zadania dyrektora właściwej szkoły podstawowej/gimnazjum  

2. doręczyć rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka, za potwierdzeniem odbioru pisemne upomnienie wzywające do 

spełniania obowiązku szkolnego  
3. prowadzić ewidencję wysłanych upomnień wg wzoru 
4. kontrolować terminy uiszczenia kosztów upomnienia którymi zostali obciążeni zobowiązani rodzice (opiekunowie 

prawni) 
w przypadku nie uiszczenia w terminie kosztów upomnienia: 
5. wystawić tytuł wykonawczy  stosowany w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym 
6. przygotować wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku o charakterze pieniężnym  

7. złożyć w Urzędzie Skarbowym przygotowany wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączonym dowodem doręczenia 

upomnienia 
w przypadku braku spełnienia obowiązku szkolnego w ciągu 7 dni od daty doręczenia upomnienia: 

8. wystawić tytuł wykonawczy (2 egz.) stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym  
9. przygotować wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej, w którym wskazać należy jako środek egzekucyjny 

grzywnę w celu przymuszenia  
10.złożyć w Miejskim Zarządzie Oświaty przygotowany wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączonym dowodem 

doręczenia upomnienia 
11.występować w toku postępowania egzekucyjnego z wnioskami o zawieszenie lub umorzenie postępowania 

egzekucyjnego (np. w sytuacji spełniania egzekwowanego obowiązku i trudnej sytuacji materialnej           

w rodzinie dziecka). 

Zadania dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty – organu egzekucyjnego: 
Organ egzekucyjny podejmuje działania doprowadzające do wykonywania obowiązku podlegającego egzekucji czyli 

wymuszeniu na rodzicach (opiekunach prawnych) pożądanych zachowań dziecka i samych rodziców, drogą 

zastosowania grzywny w celu przymuszenia.  
Po otrzymaniu od wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji z załączonym tytułem wykonawczym i dowodem 

doręczenia upomnienia ma zadanie: 
1. wydać postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do spełniania obowiązku szkolnego przekazać 

zobowiązanemu postanowienie o nałożeniu grzywny i wystawiony tytuł wykonawczy (za zwrotnym 

poświadczeniem odbioru), 
2. przekazać wierzycielowi informację o nałożeniu grzywny na zobowiązanego wraz z kopią postanowienia. 
3. kontrolować wywiązanie się rodziców z postanowienia, 

4. wydać postanowienie o umorzeniu lub nie umorzeniu nałożonej grzywny na wniosek o umorzeniu grzywny 

złożony w kancelarii Miejskiego Zarządu Oświaty przez zobowiązanych rodziców, którzy wykonali obowiązek 

wynikający z tytułu wykonawczego (podstawą sprawdzenia zasadności umorzenia grzywny jest pisemna informacja 

o wykonaniu obowiązku od dyrektora szkoły, na wniosek którego wszczęto postępowanie egzekucyjne), 
5. w przypadku nie uiszczenia w terminie nałożonej grzywny dyrektor MZO wykonuje zadania jak przy nie 

uiszczeniu w terminie kosztów upomnienia. 
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 KRZYŻÓWKA Z HASŁEM  

Krzyżówkę przygotowali uczniowie kl. IIIA SPDP. 
.  

          

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, kwiecień 2009 

Praca zbiorowa: Malwina, Gabrysia, uczniowie IIIA SPDP  

Znajdź 5 szczegółów, które nie pasują do obecnej pory roku i zaznacz je kółeczkiem. Powodzenia!  
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21 marca rozpoczyna się wiosna. D 
Wiosna rozpoczyna się 21 kwietnia. K 
Dzień matki obchodzimy 26 marca. A 
26 maja jest święto mamy. Z 
Bociany  przylatują wiosną. I 
Bociany przylatują latem. J 
Nowalijki – to jesienne warzywa. L 
Nowalijki – to wczesne warzywa. E 
Niedźwiedź zimą śpi w gawrze. Ń 
Niedźwiedź zimą śpi w polu. A 

W tym roku Niedziela Wielkanocna 

wypada 15 kwietnia (środa). 
S 

W tym roku Niedziela Wielkanocna 

wypada 11 kwietnia (sobota). 
K 

Jaskółki budują gniazda z gliny pod 

dachami. 
M 

Jaskółki budują gniazda na drzewach. D 

Przebiśnieg kwitnie wiosną . A 

Przebiśnieg kwitnie latem. K 

Wiosną  na gałęziach  pojawiają się pąki T 

Wiosną na gałęziach pojawiają się  

cebulki. 
O 

Pierwszego dnia wiosny obchodzimy 

Dzień  Wagarowicza. 
K 

Dzień  Wagarowicza obchodzimy 

pierwszego dnia lata. 
N 

Przylaszczka to kwiat wiosenny. I 

Przylaszczka to kwiat jesienny. T 

Na rozwiązanie zadań czekamy w redakcji do 30 kwietnia 2009r.  

 17 
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM  

 

 

WIOSENNA 

WYKREŚLANKA 
Znajdź prawdziwe zdania. 

 Litery przy tych zdaniach, czytane  

z góry na dół, utworzą hasło. 

Wykreślankę przygotowali  Krzysiek Ciereszko i Arek Paździerski z IIIA SPDP. 
.  

Krzyżówkę przygotowali uczniowie IIIB SPDP. 
.  
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To strony dla tych Czytelników, którzy lubią kolorować. 
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Życzymy miłej zabawy. 
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Wchodzi zajączek do baru i mówi: 

- Dzień dobry, poproszę frytki. 

- Niestety, zabrakło ziemniaków. 

- Nie szkodzi, zjem z chlebem. 

- Ciociu, czy wetknęłabyś nos w 

gniazdo szerszeni? 

- Ależ Kaziu, co ci przychodzi do głowy? 

 – Bo mamusia mówiła, że ty wszędzie 

wtykasz w nos! 

Idzie baca i ciągnie za sobą zegarek. 

–Baco czemu ciągniecie zegarek na 

sznurku? – pyta turysta. 

–A bo ja go uczę chodzić.   

 

 

 

 

 

 –Co z tobą stary? Chory jesteś? 

–Nie. 

–To czemu łykasz te tabletki? 

–Bo im się termin ważności kończy. 

Podczas religii 

-Jasiu powiedz, proszę kto wszystko widzi, 

słyszy i wszystko wie? 

- nie nasza sąsiadka? 

Na zajęciach nauczycielka pyta:  

– Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

– O, to bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy 

zaczyna się rok szkolny. 

 

Jest noc. Mężczyzna śpi sam w domu. 

Nagle ktoś puka do drzwi. Mężczyzna 

otwiera, a na progu stoi malutka śmierć  

i mówi 

- Nie bój się, ja po chomika. 

Żona pokazuje mężowi katalog. 

–Popatrz, chciałabym mieć takie futro. 

–To jedz Whiskas, może ci takie wyrośnie. 

W wiejskim kościółku na poranną Mszę 

czekało kilkanaście osób. Nagle do ambony 

podeszła gospodyni z probostwa i 

oświadczyła:  

– Dzisiaj Mszy nie będzie, bo ksiądz 

proboszcz jest chory, a ja też czuję się źle. 

 

– Dlaczego nie wstajesz? – pyta Jasia w 

autobusie starsza pani, spoglądając na niego 

karcąco.  

– Już ja dobrze panią znam. Ja wstanę,  

a pani zajmie mi miejsce. 

 

 Na plaży siedzą dwie blondynki. Podchodzi  

policjant i mówi: 

 – Dowody proszę. 

Na to jedna blondynka: 

 – Nie umiemy pływać. 
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   Kawały wybrali i przepisali: Ola, Aga i Kasia            Źródło: Mały gość niedzielny, gazeta lokalna. 
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- Tatusiu, ja nie chcę na te sanki. 

Wracajmy do domu. 

- Nie gadaj, tylko ciągnij. 

– Jasiu, pospiesz się, bo spóźnisz się do 

szkoły! 

– Bez obawy tato, oni tam mają otwarte 

do 17
00

. 

 

 Na przyjęciu:  

–Dlaczego nie wziął pan żony na przyjęcie? 

–A… bo miała zły humor. 

–Z jakiego powodu? 

–Bo nie chciałem jej zabrać na to przyjęcie. 

U lekarza. 

–Czy mógłby mi pan zapisać jakieś 

ćwiczenia odchudzające? 

–Oczywiście, proszę kręcić głową w prawo  

i w lewo, gdy ktoś będzie panią częstował 

słodyczami.  



 „KLEKSA” 
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 UWAGA! KONKURS! 

Redakcja „KLEKSA” ogłasza konkurs 

literacki, polegający na dopisaniu dalszego 

ciągu rozpoczętej baśni oraz nadaniu jej 

tytułu. Osoby chętne do udziału w konkursie 

zapraszamy do redakcji :KLEKSA” (s. nr 

16). Termin składania prac mija 29 maja. Na 

zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.   

SZKOLNE INFO  

Nagrody „KLEKSA”  

Walentynkowe zagadki prawidłowo 

rozwiązali: Magda Jędryczko, Monika Kuc, 

Krzysiek Kasperczyk, Kasia Kostka, Piotr 

Dziemieszkiewicz, Łukasz Wrzesiński, Kasia 

Plucik, Monika Rotko, Aldona Ciągło, Kasia 

Rotko, Piotr Kawa, Ola Bromboszcz, Leszek 

Loska, Ola Bzibziak, Kamil Wypasek, Paweł 

Cofała, Mateusz Tomala, Arek Paździerski, 

Magda Nowakowska. Nagrody otrzymacie 

na najbliższym apelu. Gratulujemy!  

.  

4 ROCZNICA ŚMIERCI PAPIEŻA JANA PAWŁA II 

2 kwietnia minęła czwarta rocznica śmierci naszego papieża Jana Pawła II. To już cztery 

lata, ale pamięć o Wielkim Polaku jest ciągle żywa. Jak co roku wielu ludzi w czasie 

licznych spotkań ze wzruszeniem i dumą wspominało dzieło Papieża-Polaka.  

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

Wiosnę powitaliśmy w piątek 20 marca. 

Choć w tym dniu pogoda była typowo zi-

mowa, na naszych stołach panowała prawdzi-

wa wiosna-stoły uginały się od smakowitych, 

kolorowych kanapek. Pięknie wyglądała też 

Pani Wiosna wystrojona kwiatami, gałązka-

mi, motylkami itp.  Ozdoby te wykonaliśmy 

na zajęciach integracyjnych „Witaj, Wiosno”. 

Uczniowie klasy IB Gim. OET przygotowali 

przedstawienie „Przyjście wiosny”,  

a Mateusz z IA SPDP opowiedział  

o zwyczajach wiosennych. 

 KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWA 

22 stycznia, odbył się  bal karnawałowy, 

który jak zawsze wspaniale poprowadził Pan 

Piotr. Wszyscy świetnie  się bawili. W 

konkursie na najpiękniejszą dekorację stołu 

zwyciężyła kl. IIIA i IIIC OET oraz kl. IIID 

SPDP. Główną atrakcją był wybór królowej 

i króla balu, którymi zostali: Patrycja 

Kołodziej i Mateusz Błoński. 

DOBRA WIADOMOŚĆ dla uczniów ZSZ  

i SPDP. 1 marca ruszył w naszym Ośrodku 

projekt unijny „Zawód moim atutem”, który 

realizowany będzie przez 2 lata w ramach 

następujących zajęć: „Wiedza na talerzu”, 

„Łamigłówki językowe”, „Piechur”, 

„Tabulator”, „Z inicjatywą na Ty”, „Z 

komunikacją na Ty”, „W sieci własnych 

możliwości”, „Drama i ja”, „Nasza galeria”, 

„Podróże z komputerem”. Jeżeli jeszcze nie 

jesteś uczestnikiem zajęć, to wpiszemy Cię 

na listę rezerwową na następny rok szkolny. 
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JAK TEN CZAS LECI…  

To trudne do uwierzenia, ale w tym roku 

odbył się XVIII (18) Przegląd Zespołów 

Artystycznych Szkół Specjalnych. Wzięło 

w nim udział 15 grup artystycznych  

z regionu śląskiego, w tym nasz szkolny 

zespół „?Znak zapytania”, który za 

spektakl pt. „Opowieść o miłości” zdobył 
Grand Prix, czyli najwyższą nagrodę. 

Zespół prowadzi Pani Ania i Pani Krysia, 

ale pomaga też Pani Asia i Pani Bożenka. 

Więcej informacji o tym sukcesie naszych 

uczniów i opiekunów znajduje się na str. 11. 
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Okładka: rysunek wykonała uczennica kl. IIB 

SPDP Beata Zawadzka.   
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