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Na podstawie materiałów prasowych i Internetu przygotowali uczniowie ZSZ i SPDP. 

 1 września (wtorek) – rozpoczęcie roku szkolnego  
 23 września (środa)– początek astronomicznej jesieni  
 4 października (niedziela) – Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 
 14 października (środa) – Dzień Nauczyciela 
 24/25 października (sobota/niedziela) – w nocy z soboty na niedzielę zmienia się 

czas z letniego na zimowy. Wskazówki zegarów należy cofnąć z godz. 3.00 na 
godz. 2.00, śpimy o godzinę dłużej.  

 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych 
 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości  
 16 listopada (poniedziałek) – Światowy Dzień Tolerancji 
 21 listopada (sobota) – Światowy Dzień Życzliwości 
 30 listopada (poniedziałek) – Andrzejki    
 4 grudnia (piątek) – Dzień Górnika  
 6 grudnia (niedziela) – Mikołajki  
 22 grudnia (wtorek) – początek astronomicznej zimy  
 23 grudnia 2009-31 stycznia 2010– przerwa świąteczno-noworoczna 
 31 grudnia (czwartek) – Sylwester 
 1 stycznia (piatek) – Nowy Rok 
 21 i 22 stycznia (czwartek-piątek) – Dzień Babci i Dziadka 
 15  – 28 lutego – ferie zimowe 
 14 lutego (niedziela) – Walentynki 
 1-6 kwietnia – Wielkanoc, wiosenna przerwa świąteczna  
 21 marca –(niedziela) początek astronomicznej wiosny,  
 27/28 marca (sobota/niedziela) – w nocy z soboty na niedzielę zmienia się czas 

z zimowego na letni. Wskazówki zegarów należy przesunąć z godz. 2.00 na godz. 
3.00, śpimy o godzinę krócej.  

 1 kwietnia (czwartek)– Prima Aprilis  
 8 kwietnia (czwartek) sprawdzian szóstoklasisty 
 27-29 kwietnia (wtorek, środa, czwartek) – egzaminy gimnazjalne   
 1 maja (sobota) – Święto Pracy  
 2 maja (niedziela) –Święto Flagi  
 3 maja (poniedziałek) – święto narodowe Konstytucji 3 Maja (dzień wolny od 

nauki) 
 26 maja (środa)– Dzień Matki 
 3 czerwca (czwartek) – Boże Ciało 
 4 czerwca (piątek) – dzień wolny od nauki 
 22 czerwca– (wtorek) początek astronomicznego lata 
 23 czerwca – (środa) Dzień Ojca 
 25 czerwca (piątek) – ZAKOŃCZENIE  ROKU SZKOLNEGO 
 26 czerwca – POCZĄTEK WAKACJI 
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Witomy Cie, Polsko! 
ŚWIYNTO NARODOWE: 11LISTOPADA 

 
Wincyj jak sto lot Polski niy było, bo ją  
rozkradły Rusy, Niymce i Austryjoki. Śląsk boł wtedy u Niymcow.  

Ale 11 listopada 1918 roku polskie ziymie  złonczyły sie do kupy i odrodziyło 
sie polskie  państwo.   

Ślązoki zaglądały jednak na wolno Polska jak pies na szpyrka i tyż chciały 
iść  do Polski. Ale z tym niy było leko, bo Niymce przeszkodzały jak mogły. 
Ślązoki  jednak sie znerwowały, zrobiły trzi powstania i w 1922 roku choć 
konsek  swoij ojcowizny do Polski prziłączyły. 
 

Z książki M. Szołtyska: „Elementarz śląski”  
przepisała i przetłumaczyła Monika z SPDP.  

 

Słowniczek:  
boł– był, należał;  
złonczyły sie do kupy –
połączyły się, zjednoczyły się; 
szpyrka–słonina;  
konsek–kawałek.   
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Rys.:Gabrysia Budniok 

Rys.: Kasia Plucik 

Rys.: Arek Paździerski 

Powstaniec śląski. 
Rys. Krzysiu Spyra 

 



 
 
 
 

W NASZYM OŚRODKU DUŻE ZMIANY … 
Z pewnością wszyscy uczniowie i rodzice już wiedzą, że w tym roku szkolnym mamy 
nową       Panią Dyrektor oraz nowe Panie Wicedyrektorki.  
Redakcja „KLEKSA” poprosiła Panie o kilka słów dla naszej gazetki. 
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Kleks: Dzień dobry. Jestem redaktorką szkolnej 
gazetki „Kleks”. Czy może Pani powiedzieć naszym 
czytelnikom, jakie obowiązki ma Pani teraz, gdy 
została Pani dyrektorem Ośrodka?  

Dyr. Hanna Kołodziejczyk: Moje obowiązki są bardzo, bardzo rozszerzone i rozbudowane, 
a dotyczą kwestii organizacji pracy, zapewnienia bezpieczeństwa w Ośrodku po to, abyście czuli 
się tutaj bezpiecznie pod każdym względem. Oczywiście mówię również o bezpieczeństwie 
nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, a nie tylko samych uczniów.  
 
Kleks: Jakie są Pani wrażenia po pierwszym miesiącu pracy jako dyrektor?  
 
Dyr. Hanna Kołodziejczyk: Pozytywne. Ten miesiąc mnie nie zraził do pracy i mam na tyle 
siły, żeby w kolejnych miesiącach równie dobrze sobie poukładać pracę i realizować wszystkie 
zadania.  
 
Kleks: Co zabrałaby Pani na bezludną wyspę.  
 
Dyr. Hanna Kołodziejczyk: Zabrałabym fajną, ciekawą książkę, na pewno piłkę do siatkówki, 
bo ruch jest zawsze wskazany, ale przede wszystkim swoją rodzinę.  
 
Kleks: Jakie są ulubione Pani potrawy, a jakich Pani nie lubi?  
 
Dyr. Hanna Kołodziejczyk: Lubię wszystkie zupy, każda zupa jest dla mnie ratunkiem, gdy 
jestem głodna, natomiast nie lubię tłustego mięsa.    
 
Kleks: Jak spędza Pani wolny czas?  
 
Dyr. Hanna Kołodziejczyk: Jeśli mam wolną chwilę, to wychodzę z psem na spacer. 
Chciałabym, żeby tych chwil było jak najwięcej i były jak najdłuższe.  
 
Kleks: Dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas i życzę sukcesów w pracy. Miłego dnia. 
 
Dyr. Hanna Kołodziejczyk: Dziękuję. 
 Wywiad i zdjęcia: Magdalena Nowakowska z IIC SPDP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alicja Grzywnowicz: Ja sprawuję obowiązki należące do wicedyrektora, który zajmuje się 
bezpieczeństwem i opieką nad dziećmi. Ostatnio zajmowałam się układaniem nowego planu,  
przydzielaniem opieki dla klasy, gdy nie ma nauczyciela.   
Kleks: Jakie ma Pani wrażenia po pierwszym miesiącu pracy jako wicedyrektor?  
Alicja Grzywnowicz: Wciąż uczę się swoich nowych obowiązków, wdrażam się do nowej roli. 
Na pewno jest to trudne zadanie. Myślę, że jeżeli będzie tak dalej, to podołam tej pracy, jestem 
optymistycznie  nastawiona.  
Kleks: Jak dużo czasu poświęca pani teraz pracy w szkole? 
Alicja Grzywnowicz: Na tym stanowisku wymagane jest bardzo dużo czasu, na pewno dzień 
jest dla mnie jeszcze za krótki, chciałabym, żeby dzień trwał 50 , a nie 24 godziny. Tydzień jest  
również za krótki i na pewno część pracy trzeba wziąć do domu, w weekend też trzeba usiąść 
do komputera. Niekiedy jest taki dzień, gdy nawarstwia się bardzo dużo spraw i człowiek 
najchętniej zostawiłby to wszystko.  Niestety, trzeba wziąć się do pracy i podołać temu. Tak, że 
niestety, czasu mam za mało, za mało, za mało. 
Kleks: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w pracy. 
Alicja Grzywnowicz: Dziękuję również. 

          

Kleks: Dzień dobry. Pracuję w redakcji gazetki 
„Kleks”. Czy może Pani powiedzieć naszym 
czytelnikom, jakie obowiązki ma Pani teraz, 
gdy została Pani wicedyrektorem Ośrodka? 
 

Wicedyrektor Olga Drażyk: Do moich obowiązków należy nadzorowanie pracy nauczycieli 
i procesu nauczania uczniów. Organizuję zastępstwa za nauczycieli nieobecnych w pracy 
i pomagam w rozwiązywaniu różnych problemów. Ogólnie mówiąc staram się, aby w szkole 
dobrze się pracowało i uczyło. 
Kleks: Jakie są Pani wrażenia po pierwszym miesiącu pracy na stanowisku 
wicedyrektora?  
Wicedyrektor Olga Drażyk: Pracy jest bardzo dużo, jest ona inna niż z uczniami w klasie. 
Więcej czasu muszę spędzić w pracy i muszę myśleć o całej szkole, a nie o jednej klasie. 
Kleks: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w pracy. 
Wicedyrektor Olga Drażyk: Dziękuję. 
 

Kleks: Dzień dobry. Jako redaktor gazetki 
szkolnej „Kleks” chciałam zapytać o Pani 
obowiązki jako wicedyrektora Ośrodka? 
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Damian: 
„Nie podoba mi się kolor na jaki 
pomalowana jest szkoła, myślałem, 
że te kolory będą ładniejsze…” 

Kamil:  
„Jak przyszedłem do 
szkoły, w pierwszym 
dniu,  bardzo 
zmartwiłem się planem 
lekcji. Nie wiedziałem, 
jak wytrzymam tak 
długo w szkole?.  Wolę 
jak lekcje są rano  
i kiedy jest ciepło, to 
mogę po południu 
wyjść na dwór  
i pochodzić z kolegami  
i koleżankami” 

Monika: 
„Na wakacjach było 
fajnie, ale niekiedy 
trochę się nudziłam. 
Lubię chodzić do 
szkoły. Cieszę się, że 
mogę spotkać się  
z koleżankami  
i wtedy mamy  
o czym rozmawiać  
i nie ma czasu na 
nudę. Nie lubię 
tylko, kiedy ktoś mi 
dokucza” 

Sebastian: 
„W szkole jest fajnie, chociaż 
niekiedy nie chce mi się uczyć, 
no i wtedy jest gorzej…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolejne wakacje za nami…  
Wielu z nas (uczniów, nauczycieli, a nawet rodziców!!), nie wie, czy żałować 
ciepełka, lata  i wolności -  kojarzących się z wakacjami, czy cieszyć się powrotem 
do zajęć i obowiązków szkolnych??? 
Poniżej zamieszczamy wyniki mini – sondażu: „Mój powrót do szkoły”. 
Ze względu na trudności z samodzielnym wypowiadaniem się, w przypadku 
niektórych uczniów, z pomocą pospieszyli młodzi redaktorzy Kleksa, zadając 
dodatkowe pytania… 
 
 
 

Dagmara: 
„Najbardziej cieszę się, że zobaczyłam 
swoją Panią i chociaż jest mi ostatnio 
ciągle smutno, to mnie trochę pociesza, 
że z nią sobie porozmawiam…” 

Monika: 
Redaktor Kleksa: 
- Jak spędziłaś 
wakacje? 
Ania:  
- Było fajnie, dużo 
czasu byłam z mamą 
-Czy wyjechałaś 
gdzieś? 
 -Byłam nad morzem 
na turnusie. 
- Czy cieszysz się, że 
jesteś w szkole? 
- No cieszę się, lubię 
dzieci i Panią. 

Ola: 
„Kocham Mamę i wszystkie 
Panie w szkole, nie lubię 
koleżanek, kiedy się kłócą” 
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W mini-sondzie wypowiadali się 
uczniowie gimnazjum OET. 
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Wyboczcie nom dzisiaj, rechtory kochane, 
Żeście skiż nos takie są fest znerwowane. 
Niy bydźcie już nigdy nic a nic markotne, 

Bo łod dziś bydymy szkolorze robotne, 
Z kerymi już nigdy niy chyci wos ora. 

Tego Wom życzymy w Waszym Dniu Rechtora! 
 

Pan Arek Kluska Pani Róża Hryszko Pani Bożena Malcharek 

Pani Agnieszka Korba Pani Asia Mielimonka Pani Beata Regiec-Baścik Pan Zygmunt Marczuk 

Pan Piotr Grzesiak Wicedyr. Olga Drażyk 

Wicedyr. Alicja Grzywnowicz

Dyr. Hanna Kołodziejczyk 

Pani Agnieszka Gut 
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Kilkadziesiąt  
takich 

wspaniałych 
portretów 
narysowali 
uczniowie 
SOSW na 
akademię  

z okazji Dnia 
Nauczyciela.  



 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 Pióro wieczne zostało 
wynalezione znacznie wcześniej 
przed ołówkiem. W 1922 roku 
naukowcy odkryli w grobowcu 
Tutenchamona pierwsze narzędzie 
pisarskie. Była to trzcinowa rurka 
zaostrzona z jednej strony, 
umieszczona w miedzianej 
oprawce z atramentem. Do końca 
XVIII  wieku popularne były gęsie 
pióra, których największą wadą 
była konieczność częstego 
ścinania końcówki.   

 
 W 1707 roku nadworny inżynier Ludwika XIV wynalazł wieczne pióro pozwalające pisać 
nieprzerwanie przez dłuższy czas. W kolejnych latach powstają pierwsze pióra metalowe. Były 
one jednak bardzo drogie. Dopiero w 1822 roku zaczęto produkować pióra na skalę masową. 
Zasłużeni wynalazcy to L.E. Waterman oraz firma Parker, która opracowała specjalny system 
uniemożliwiający samowolne ściekanie atramentu ze stalówki.   
 Używany powszechnie długopis wynaleziony został na Węgrzech w 1938 roku. Pierwsza 
produkcja długopisów na masową skalę była realizowana na potrzeby pilotów alianckich podczas 
II wojny światowej, ponieważ można nim pisać bez względu na zmiany ciśnienia 
atmosferycznego. 
 
  
 Pewne niedogodności 
związane z pisaniem piórem 
zostały ostatecznie rozwiązane  
w 1992 roku gdy wynaleziono 
pióro kulkowe. Pióro to posiada 
zalety długopisu, a z wiecznego 
pióra wykorzystano głównie 
łatwy dopływ atramentu.  
 
 
 
Źródła: Internet, 
M. Lauro ,,Czy wiesz dlaczego?” 

  
 
 
 

          

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.  
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Prace plastyczne wykonali uczniowie kl. IIB Gim. OET 



 
 
 
 
 
 
 

 

Nazywam się Roksana. Mam 18 lat, 
mieszkam w Tychach w dużym bloku  
z mamą, z tatą i z psem o imieniu Dafi. 
Mam dwie starsze siostry, które mieszkają 
nad morzem koło Gdańska. Byłam teraz  
u nich na wakacjach, było bardzo fajnie, 
ale szkoda, że te wakacje się skończyły. 

Mój tata lubi sport i często go 
ogląda w telewizji, a moja mama robi 
dobre obiady, które mi zawsze smakują.  
A najbardziej zupa pomidorowa, a moją 
potrawą, której nie lubię to szpinak. 

Moja kumpelka ma na imię Ola, ma 22 lata, mieszka na osiedlu K. Ma dwóch 
braci i  dwie siostry. Spędzam  z nią dużo czasu, czasami jak nam się nie chce nigdzie 
iść, to Ola przychodzi na klatkę i sobie rozmawiamy.  

We wrześniu przyszłam do 
nowej szkoły. Bardzo mi się tu podoba. 
Poznałam fajnych kolegów i koleżanki, 
a nasza pani wychowawczyni jest 
bardzo fajna. W tej szkole jest fajniej 
niż w starej, ale też tęsknię za starą 
klasą i za panią Edytą.  

Teraz mam inne przedmioty niż 
w tamtej szkole i moim ulubionym 
przedmiotem jest funkcjonowanie  
i ogrodnictwo.   

Moim hobby jest słuchanie 
muzyki, czytanie książek i rysowanie 
rysunków w zeszycie. 
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Fot.: archiwum własne „KLEKSA”; tekst: Roksana   

Moje koleżanki: Kasia (z lewej) i Gabrysia (z prawej). 

OPINIA KOLEŻANKI i KOLEGI:  
Asia Radzikowska: Roksana jest dobra, miła  
i sympatyczna. Kłóci się tylko od czasu do czasu, 
ale lubi wszystkie dzieci z klasy i zawsze ma 
dobry humor. Jest pilna na lekcjach, koleżeńska  
i zawsze przygotowana do lekcji.  
Darek: Roksana jest fajna, koleżeńska, dobra  
i miła. Czasem głośno mówi i hałasuje. Gdy 
przyszła do naszej klasy, to od razu zrobiło się 
weselej. 

OPINIA WYCHOWAWCY: 
 Roksana w tym roku szkolnym 
rozpoczęła naukę w klasie I SPDP. 
Jest uczennicą obowiązkową, 
koleżeńską i bardzo wesołą. Służy 
pomocą innym uczniom. W gronie 
rówieśnym jest bardzo lubiana. 
Włączyła się w pracę przy gazetce 
szkolnej „KLEKS”.  
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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…  

Król przybył na zamek w wielkim pośpiechu i nie został Królowej. Na stole leżał list, że 
Królowa ma natychmiast wyruszyć w drogę, bo Król jest ciężko ranny  i chce ją zobaczyć 
przed śmiercią. Lecz Król wiedział, że to był podstęp. Od razu wyruszył z najlepszymi 
rycerzami.  

W lesie odbyła się walka. Królowa została ranna, ale żyła. Na zamku zajęli się nią 
lekarze. Gdy już  wróciła do zdrowia, król kazał podwoić straże i tak wszystko skończyło się 
dobrze.       Magda Hawranek, IIIA SPDP 

 Wiersz dla mojego Nauczyciela 
 
Dzwoni  dzwonek szkolny 
I wita Was, Nauczyciele. 
Każdy uczeń połączy jedno z drugim. 
I jest w nim ta nowa szkoła. 
W nowej szkole te same nauczycielki. 
Uczniowie wiedzą, 
że nadejdzie taki dzień, 
w którym trzeba się starannie uczyć, 
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Moja przygoda zaczęła się, jak zaczęłam chodzić na półkolonie. Byłam tam jako 
uczestnik i wolontariuszka. Pomagałam pani Julicie i pani Agnieszce w załatwieniu 
różnych spraw, które umiałam załatwić. Ale nie tylko, też byłam na wycieczce w komnacie 
solnej i tam mieliśmy muzykę relaksacyjną. Mogliśmy też poczuć smak soli i dotknąć jej 
rękami.  

Na półkoloniach miałam obowiązki, np. z Kasią pomagałam w kuchni zmywać gary. 
Było bardzo fajnie i wesoło i chociaż to dobiegło końca, to mam fajne wspomnienia, bo 
podziękowali mi, a ja byłam zaskoczona. 

Potem szykowałam się ma wyjazd do Białego Dunajca. Tam byłam jako wychowanka 
turnusu. Zajęcia zaczynały się modlitwą, którą prowadzili wolontariusze i ja pomagałam też 
Jagodzie w  różnych rzeczach, które były dla niej trudne.  

Podczas tego pobytu mogłam zapomnieć o swoich problemach, byłam blisko Pana 
Boga i za to dziękuję.  

Byłam też w różnych miejscowościach, w Zakopanem i tam miałam czas wolny i tak to 
jakoś leciało. Liczyłam dni do powrotu. I wreszcie naszedł ten dzień, kiedy była akapa, 
czyli uroczysta kolacja i posumowanie turnusu. I tak się skończyły wakacje na turnusie. 

Po powrocie do Tychów spotykałam się z Karolem i jego bratem Krzyśkiem i było 
bardzo fajnie. Karol poznał moją rodzinę i było super. Chodziliśmy na spacery, byliśmy na 
coli i na frytkach.  

Karol poznał moją kumpelę Basię, ale przygody z wakacji skończyły się i musiałam 
wracać do szkoły. Miłego czytania.  

        Magdalena, IIC SPDP 

  
w którym będzie ta szkoła  
Waszym szkolnym obowiązkiem. 
Każdy nauczyciel uczy  
 każdego z nas 
języka polskiego, plastyki  
Dobrymi jesteście Nauczycielami. 

Aga Gajkowska IIIA 



 

Od redakcji: Zachęcamy wszystkich czytelników do pisania wierszy i prozy. 
Przypominamy, że nie mogą to być utwory przepisane, muszą być Wasze, 
własne. Czekamy! 

                                                     
WYCIECZKA DO WISŁY 
Pewnego  sierpniowego dnia wybrałem się z Kasią i z jej babcią na wycieczkę 

do Wisły.  
Z Tychów wyjechaliśmy o godzinie 7.26 pociągiem osobowym. Na miejscu 

byliśmy o godzinie 9:05. 
Najpierw  trochę pospacerowaliśmy i pooglądaliśmy miasteczko. Patrzyliśmy, 

jak pewien malarz tworzył swoje obrazy. Później byliśmy na kawie i ciastku. Gdy  
trochę odpoczęliśmy poszliśmy znowu zwiedzać miasto. Pogoda była ładna, 
świeciło słońce i było gorąco. 

Na  obiedzie byliśmy w pizzerii. Jedliśmy dużą pizzę z różnymi dodatkami. 
Była pyszna! Po obiedzie poszliśmy na pociąg. Na dworcu okazało się, że pociągu 
do Tychów o tej porze nie ma. Musieliśmy czekać jeszcze dwie godziny. 
      Mimo tej przygody wycieczka mi się podobała. Wisła, to małe, ale urocze 
miasteczko. Tam przecież urodził się i mieszka nasz słynny skoczek narciarski 
ADAM MAŁYSZ. 
        Kamil, IIA SPDP 

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, październik  2009 
11 

          

 
Po zakończeniu tego roku szkolnego rozpoczęły się wakacje, które będę jeszcze 

długo pamiętał. Wiedziałem, że ostanie chwile w tej wspaniałej szkole dobiegły już końca i 
po wakacjach już nie wrócę. Pomimo tego uczucia, czas letniego wypoczynku minął mi 
bardzo dobrze. Większość czasu spędziłem na wyjazdach, rekolekcjach, organizowanych 
przez  ,,Stowarzyszenie Uśmiech”. Najpierw, już w czerwcu, udało mi się wyjechać do 
Białego Dunajca, gdzie spotkałem wiele wspaniałych  osób i poszerzyłem moją wiarę. 

Następny taki wyjazd był pod koniec lipca. Tym razem jednak pojechaliśmy do 
Zakopanego. W Zakopanem również przeżywaliśmy czas rekolekcyjny, uczestniczyliśmy 
we wspólnych wycieczkach, zabawach, wspólnych modlitwach, gdzie oddawaliśmy nas 
wszystkich Panu Jezusowi.  

Teraz, gdy wakacje już minęły, brakuje mi bardzo mojej ukochanej szkoły. Jeśli 
chodzi o moje plany na przyszłość to chciałbym dalej spędzać czas organizowany przez 
„Stowarzyszenie Uśmiech’’ w Mikołowie. 

Pełnię teraz posługę ministranta w parafii św. Krzysztofa w Tychach. Oprócz tego 
ciągle poszukuję pracy. Na koniec chciałbym jeszcze raz podziękować  wszystkim 
życzliwym mi osobom, które spotykałem przez tyle lat w mojej szkole. Bardzo Wam 
serdecznie dziękuję. Zawsze będę Was mile wspominał. 
                                                                                                Kawa Piotr z pomocą kolegi 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
W maju Redakcja „Kleksa” ogłosiła konkurs na 
najciekawsze opowiadanie. Początek (zaznaczony 
tłustym drukiem) wymyśliła  klasa IIB SPDP,  
a Waszym zadaniem było je dokończyć.  
Opowiadania oceniała polonistka Pani Magda Gawęda. 
 

I MIEJSCE: AREK PAŹDZIERSKI  
i KRZYSIEK CIERESZKO Z IIIA SPDP 
 

II MIEJSCE: GABRIELA BUDNIOK IIIA 
SPDP 
 

III MIEJSCE: MAREK KALEMBA IIIA SPDP 
 
Wszyscy autorzy, którzy napisali swoje opowiadanie otrzymali nagrody. 
W czerwcu wydrukowaliśmy opowiadanie, które zajęło I miejsce, więc teraz kolej na tekst 
GABRYSI BUDNIOK, laureatki II miejsca w konkursie literackim.   

 
We wspaniałej krainie mieszkał sobie młody chłopiec z rodziną. Niedawno 

poznał on fajną dziewczynę, która mieszkała blisko niego. 
 Umówił się z nią na kawę i na lody, i tak zaczęła się ich piękna przygoda. 

Podczas pierwszego spotkania rozmawiali o różnych  sprawach, coraz lepiej się 
poznawali, jednak chłopak zauważył, że … ktoś śledzi jego dziewczynę. Okazało się, 
że śledzi ją  były chłopak, który jest wściekły, że ona jest z innym (Mariuszem). 
Postanawiają razem iść na policję, żeby to zgłosić.  

Policjanci zrobili wywiad i dali dziewczynie ochronę po to, żeby się tak nie bała.  
Ochroniarze pilnują dziewczyny i zauważają, że jakiś chłopak ukrywa się za 

krzakami. Poszli zobaczyć i okazało się, że to jest jej były chłopak, tak jak opisywała. 
Wszyscy  poszli na policję i zrobili z nim wywiad i znaleźli dużo zdjęć, które robił ten 
były chłopak.  

Darek (były chłopak) nie chciał się przyznać do tego, że to są jego zdjęcia. 
Powiedział, że są to zdjęcia od Darii, jego dawniej dziewczyny. Ale Daria 
powiedziała, że to nie jej zdjęcia i nigdy tych zdjęć nie widziała. 

Policja wyjaśniła wszystko i uznała, że Darek jest winny, że nie powinien śledzić  
dziewczyny, ani robić jej zdjęć. Ale Darii  zrobiło się przykro i nie chciała, żeby Darek 
został aresztowany i poprosiła policję, żeby go nie aresztowali. Powiedziała, żeby on 
już tak nie robił  i dał jej spokój.  

Darek się ucieszył  i obiecał się zmienić. Przyznał się, że to wszystko robił 
dlatego, że ją dalej kocha i chce się z nią dalej przyjaźnić.  

Daria wolała jednak swojego Mariusza, który cały czas o niej myślał i chciał dla 
niej dobrze. Mariusz poprosił ją o rękę, a ona się zgodziła. Żyli długo  
i szczęśliwie. 
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Rys. Gabrysia Budniok 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
    

WIESZ TYLE CO ZJESZ, CZYLI ... 
 Niedożywiony mózg źle funkcjonuje. Aby pracował bez problemu, czyli przyswajał nowe 
informacje, należy mu dostarczyć odpowiedniej ilości energii w postaci pożywnego śniadania, 
które powinno się zjeść przed wyjściem do szkoły lub pracy. Posiłek ten powinien zawierać 
dużą ilość składników pokarmowych (potas, wapń, fosfor, żelazo, magnez, kwas foliowy) oraz 
witamin (wit. A, wit. D, wit. E, wit. K, wit. C i z grupy B).  

Na zdrowe śniadanie polecamy pełnoziarniste pieczywo, chudą wędlinkę, warzywa 
(pomidor, ogórek, sałatę, rzodkiewkę, szczypiorek) oraz jogurt lub świeży owoc. Na poprawę 
koncentracji i refleksu orzechy i płatki owsiane, a pracę mózgu wspomoże jajko, ryba, wątróbka, 
kasza gryczana i banan. 

Przegotowując posiłki pamiętajmy o zachowaniu równowagi między kalorycznością 
pożywienia, a potrzebami organizmu oraz o zwiększonej dawce witaminy C, która ochroni nas 
przed przeziębieniem.  

Życzymy wszystkim SMACZNEGO  
klasa II ZSZ wraz z wychowawcą mgr inż. Edytą Kędzierską 

 
Zapraszamy do mini-zabawy. 
Połącz strzałką nazwę posiłku z odpowiednim nakryciem. 
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Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu kucharskim tym razem proponują 
Wam trochę teorii na temat zasad zdrowego odżywiania się. Dla naszego zdrowia 
szczególne znaczenie ma ŚNIADANIE, dlatego dzisiaj wystąpi ono w roli głównej.    

ZAWODÓWKA PROPONUJE 

ŚNIADANIE 

OBIAD 

PODWIECZOREK 

KOLACJA 

13 
Rysunki: Dorota Grabowska z II ZSZ 



 
Dla 36 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..     

 
  
 

 
 

W miesiącu wrześniu w internacie robiliśmy powakacyjne porządki i urządzaliśmy nasze 
sypialnie oraz grupy. W tym roku są w internacie trzy grupy. Na powitanie wszystkich 
wychowanków odbyła się dyskoteka, dzięki której mogliśmy się lepiej poznać, ponieważ doszło 
do nas kilka nowych osób. W pierwszej grupie znalazła się uczennica naszej szkoły Kasia P.  
i Krzysiu T. z Bierunia Nowego. Do drugiej grypy dołączyły Iza i Daria (uczennice ZSZ) oraz 
Gosia. Do trzeciej grupy przyszedł Dawid D.  

Pod koniec września odbyła się impreza "Pożegnanie lata". Lato pożegnaliśmy w tym roku 
grami i konkursami na świeżym powietrzu. Piekliśmy też ciasta z jesiennych owoców.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wielkim wydarzeniem, pełnym emocji dla 

sporej grupy wychowanków internatu był wyjazd 
01.10.2009 do katowickiego Spodka na Mistrzostwa 
Europy w siatkówce kobiet. Oglądaliśmy mecz 
Włochy-Serbia. Na mecz zabrała nas pani Grażynka 
i pan Adam. Na październik planujemy wycieczkę 
w Beskid Śląski. 
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Tekst i zdjęcia: wychowankowie grupy II.  

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, 
niech szkoła w dom się wspólny zmienia! 

Praca wychowawcy to praca niełatwa 
bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. 

Kocha ona figle i chętnie się czubi, 
lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. 

Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, 
aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, 
który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, 

jak jest w życiu ciężko, gdy się mało wie i umie. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim naszym WYCHOWAWCOM z internatu oraz 
NAUCZYCIELOM I POZOSTAŁYM PRACOWNIKOM SOSW wychowankowie 
internatu składają życzenia zdrowia, szczęścia, zadowolenia z pracy i uśmiechu na twarzy:) 
 

30 września uczciliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji 
odbyła się kolejna dyskoteka. Dla wszystkich chłopców 
i pana Adama dziewczyny z grupy II (Iza i Daria) 
przygotowały olbrzymią laurkę z życzeniami i słodki 
poczęstunek.  



Hamak z liści wykonała Hania 

 
 

       
  
 
 
 

 
proponuje SONIA GOLONKA z kl. IIGim. OET 
 

 
 kwiatek 
 domek dla jeża 
 sukienkę dla Pani 

Jesieni 
 kołderkę  

i poduszkę dla 
wiewiórki 

 ludziki, jeża, 
grzybka. 

 
 

Spróbujcie, z pomocą rodziców lub rodzeństwa, wykonać podobne lub inne 
cudeńka. Miłej zabawy! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jeśli masz takie lub podobne problemy, a sam nie umiesz ich rozwiązać, nie 

masz z kim porozmawiać, albo po prostu wstydzisz się o tym mówić, wyślij do nas 
wiadomość na adres: klekstychy@gmail.com, a my spróbujemy Ci pomóc.  

Porad udzieli Ci psycholog i pedagog, a więc osoby, które na co dzień 
pomagają innym ludziom rozwiązywać trudne sprawy.  

Możesz mieć pewność, że Twój problem pozostanie tajemnicą. Pisząc do 
nas nie musisz się podpisywać. 
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 Z LIŚCI, KASZTANÓW, ŻOŁĘDZI?  

Tangram z liści wykonała Sonia 
 

Pokłóciłam się z koleżanką ..., Mój chłopak chyba już mnie nie  
kocha …, Rodzice mnie nie rozumieją …, W szkole też jest do kitu…  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

    KODEKS 
    SZKOŁY BEZ PRZEMOCY 
1. Szkoła jest wspólnotą. 
 Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz 

pracowników niepedagogicznych, opartej o jasny i przejrzysty system norm. 
2. Wszyscy się szanujemy. 
 Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia 

pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy 
społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie. 

3. Wspólnie działamy przeciwko przemocy. 
 W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, 

procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania 
konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują 
wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników 
niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły. 

4. Niczego nie ukrywamy. 
 Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu 

przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi i ewaluacji. 
5. Zawsze reagujemy. 
 Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią 

pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy. 
6. Nauczyciel nie jest sam. 
 Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu 

rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy. 
7. Uczniowie wiedzą, jak działać. 
 Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności 

psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą. 
8. Rodzice są z nami. 
 Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia 

systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi. 
9. Mamy sojuszników. 
 Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych 

i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub 
kompetencje szkoły. 

10. Nagradzamy dobre przykłady. 
      Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności drugiego człowieka 
      W październiku bieżącego roku poszczególne szkoły w naszym ośrodku zostały  zgłoszone  

i zakwalifikowały się do ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy”. Celem programu jest 
przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę 
postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które 
skutecznie i systemowo zwalczyłyby to zjawisko. 

Koordynatorami Programu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tychach są 
pedagodzy: mgr Bożena Furgał i mgr Beata Piecha–Frycowska 
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GD ZI E  S ZUK AĆ P O MO CY  
 
SZANOWNI RODZICE! 
Jeśli macie  problem z załatwieniem ważnej lub trudnej sprawy, zawsze możecie się 

zwrócić o pomoc do  nas – pedagogów i psychologów pracujących w SOSW. I tak: 
 

    Zawsze służymy Rodzicom pomocą i razem 
stawimy czoła pojawiającym się trudnościom, 
a także pokierujemy Was do właściwych 
instytucji wspomagających. 
          
  Jeśli będziecie mieli problem z załatwieniem  

orzeczenia kwalifikacyjnego do kształcenia 
specjalnego dla Waszego dziecka, pomożemy 
umówić się na spotkanie w Poradni Psycho-
logiczno–Pedagogicznej w Tychach, przy ul. 
Andersa 16, tel. 32 227–23–92. W szkole 
otrzymacie aktualną opinię psychologa  
i opinię wychowawcy klasy lub pedagoga, a w 
poradni wypełnicie wniosek o wydanie 

orzeczenia. Wasze dziecko zostanie przebadane przez specjalistów i otrzymacie stosowny 
dokument. Jeśli zechcecie, będziecie mogli wziąć udział w posiedzeniu komisji, na której będą 
omawiane problemy Waszego dziecka.  
 

Jeśli będziecie potrzebowali orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla Waszego dziecka, 
skierujemy Was do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, 
przy ul. Budowlanych 59, tel. 32 227–95–81. Zespół realizuje zadania związane z orzekaniem 
o niepełnosprawności 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 wniosek, który należy wypełnić, dołączając opinię lekarską i 
psychologiczną. Następnie wniosek należy złożyć w siedzibie zespołu i oczekiwać na 
wyznaczenie terminu posiedzenia. 
 

Jeśli macie Państwo problemy materialne lub finansowe, będziecie potrzebowali pomocy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Budowlanych 59, tel. 32 227–35–40. MOPS 
to instytucja pomagająca osobom i rodzinom w przezwyciężaniu 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 Państwo nie radzicie sobie z przemocą w rodzinie, alkoholizmem współmałżonka i 
zaniedbaniami z jego strony możecie się skontaktować z Sądem Rejonowym w Tychach, 
przy ul. Budowlanych 33, tel. 32 323–30–00, Komendą Policji w Tychach, przy A. Bielskiej 
46, tel. 32 325–62–00 lub Strażą Miejską pod numerem telefonu 986.   

Zapraszam do współpracy, życząc maksimum sukcesów i minimum porażek w nowym 
roku szkolnym.   
              pedagog – mgr Beata Piecha- Frycowska 
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Szkołą Podstawową opiekują się: 
 Pani Bożena Furgał - pedagog 
 Pani Bożena Korchut – psycholog 

 
Gimnazjum: 
 Pani Beata Piecha–Frycowska – pedagog 
 Pani Bożena Furgał – pedagog 
 Pani Jolanta Kociela–Kopocz – psycholog 

Zasadniczą Szkołą Zawodową i SPDP: 
 Pani Beata Piecha–Frycowska – pedagog 
 Pani Danuta Sacha – psycholog 
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Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, 
Nasze smutki, radości i blaski, 
A ty Bogu je zanieś połączone w różaniec, 
Święta Panno, Maryjo pełna łaski. 
 

Przygotowali uczniowie Gim. OET SPDP pod  
kierunkiem katechetów Ewy Wróblewskiej i Marcina Króla. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teksty przepisała Jadzia z IIA SPDP; kwiaty narysowała 
Gabrysia Budniok; rysunki wykonano podczas zajęć w świetlicy.  
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Uwaga! 
 Bilety są ważne tylko w jedną stronę, 

powrotnych  biletów nie wydaje się.  
 Bilet bez pieczątki łaski uświęcającej jest 

nieważny.  
 Odradzamy wyjazdów w celach 

wycieczkowych, bo zbyt wiele można stracić. 
 Uprasza się, aby podróżni nie zabierali ze 

sobą zbędnego bagażu, bo mogą czekać w 
czyśćcowej poczekalni, aż zostaną od niego 
uwolnieni. 

 

Zawsze ciepło, blisko, bezpiecznie. 
Co zrobić, aby do Niego dotrzeć? 

Właśnie otrzymaliśmy nowy 

ROZKŁAD JAZDY 
dla podróżujących w stronę NIEBA!!! 

 Odjazd –nie znacie dnia ani godziny. 
 Przyjazd –zależny od nas samych.  
 Ceny biletów –życie święte, ufność Panu Bogu, 

modlitwa, przestrzeganie przykazań Bożych. 
 Dla spóźnialskich –specjalny pociąg ratunkowy– 

pojednanie w godzinę śmierci. Ze względu na 
rygorystyczne godziny odjazdu nie polecamy,  

      bo można nie zdążyć. 
 

Rys. Gabrysia Budniok 

Rys. Arek Paździerski 

Rys. Arek Paździerski 

Rys. Mateusz Tomala  

„U PANA BOGA W OGRÓDKU” 



 
 

  U 
   W 

     A 
       G 
         A! 
 
Proponujemy wszystkim, którzy 
lubią aktywnie spędzać czas wolny - 
zabawę, polegającą na  dopasowaniu do siebie 
obrazków i napisów (są na strzałkach). Dobieranka przeznaczona jest  dla uczniów 
klas młodszych. Obrazki i hasła przygotowały uczennice z SPDP. Na rozwiązania 
czekamy do końca października w sali nr 16. Na pracowitych, jak zwykle, czekają 
sympatyczne nagrody!!! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rysunki wykonały:  

1. 
M 
Ą 
D 
R 
O 
Ś 
Ć 
2. 
J 
E 
S 
I 
E 
Ń 
3. 
U 
C 
Z 
U 
C 
I 
E 

Już w szkole! Nie wiadomo, 

cieszyć się czy smucić??? 

OBRAZEK – HASŁO 
SKOJARZENIE 

4. RUCH   5. CZAS   6. ODPOCZYNEK  7.  DŹWIĘK   
8. PRACA 

Rysunki wykonały:  
Kasia Kostka  
Magda Nowakowska,  
Kasia Plucik,  
Beata Zawadzka,  
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Teksty napisała Magda Nowakowska z IIC SPDP. 
Diagramy rysowała Roksana Bała z I SPDP. 

Krzyżówki przygotował Arek Paździerski, IIIA SPDP.  
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Krzyżówkę przygotowali 
uczniowie kl. I i IIA SPDP 

Na rozwiązanie krzyżówek czekamy w redakcji do 15 listopada.  

  Z 
 Ł  
   O 

  T 
  A 
  P 
  O 
  L 
  S 
  K 



:  Źródło: „Mały gość niedzielny”, Internet     Teksty wybrali: Karol, Łukasz, Rafał z SPDP    

           

Siedzi babcia z pięcioletnim wnusiem w 
parku na ławce i mówi: 
-Piotrusiu, zobacz, jak gołąbki lecą. Ach, 
jak ich dużo! 
O, popatrz tam! Widzisz? Widzisz? 
Chodź  tu, to babcia ci pokaże! 
Wnuczek na to: 
-Weź, babcia, nie przeżywaj… 

Przychodzi facet do lekarza i skarży się, 
że ma kłopoty przy siadaniu. Lekarz 
mówi -Proszę zdjąć spodnie, odwrócić 
się i pochylić do przodu: No tak, ma pan 
hemoroidy. Pacjent ubrał się i pyta 
drżącym głosem.:- Dlaczego nie 
powiedział mi pan tego prosto w oczy? 

Przychodzi Jasio z podwórka i mama go 
pyta: 
- Nie bawisz się już z Zenkiem? 
- Mamo, a ty chciałabyś się bawić z kimś, 
kto cię wyzywa? 
- No nie! - odpowiada mama. 

- No widzisz, Zenek też nie chce!  

Spotykają się dwaj ojcowie: 
- Jak postępy małego w szkole - pyta 
jeden. 
Drugi zrezygnowany macha ręką: 
- Nie najlepiej. Idę na wywiadówkę pod 
przybranym nazwiskiem. 
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Nauczycielka pyta Jasia: 
–Co wiesz o bocianach? 
-To bardzo mądre ptaki, odlatują, gdy 
tylko rozpoczyna się rok szkolny. 

Czerwony Kapturek widzi  wielkiego wilka 
pędzącego  z bukietem róż.  
 - Wilku, dokąd gnasz  z tymi kwiatami? 
-  Jak to dokąd ? Przecież  dzisiaj  jest  
Dzień  Babci ! 
 

Lekcja biologii: 

Nauczyciel: A czy wiecie dzieci jaki ptak 
nie buduje w ogóle gniazd? 
Uczeń się zgłasza: Tak! To kukułka! 
Nauczyciel: A czemu nie? 
Uczeń: No bo mieszka w zegarach. 
 

Jasio stoi przed nauczycielem i plącze.  
- Nie zasłużyłem na jedynkę!  
- Masz rację chłopcze, ale to jest 
najniższy stopień, jaki mogłem ci dać! 

W szkole pani kazała narysować 
dzieciom swoich rodziców. Po chwili 
podchodzi do małego Jasia i pyta: 
- Dlaczego twój tata ma niebieskie 
włosy? 
- Bo nie było łysej kredki. 
 

W przeddzień Walentynek przychodzi 
Jasio do szkoły i mówi: 
- Poproszę kartkę z napisem: "Tylko dla 
Ciebie ", 20 sztuk. 

Siedzą dwaj uczniowie:  
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka 
ochota, żeby się pouczyć.  
- I co wtedy robisz?  
- Czekam, aż mi przejdzie. 
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Nauczycielka pyta Jasia: 
–Co wiesz o bocianach? 
-To bardzo mądre ptaki, odlatują, gdy 
tylko rozpoczyna się rok szkolny. 
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 WYCIECZKA DO BRENNEJ 
21 i 22 października uczniowie ( głównie 
z SPDP) pojadą na integracyjną  wycieczkę 
do Brennej. Zaplanowano zdobycie szczytu 
„Błatnia”, spacer po okolicy oraz ognisko z 
pieczeniem kiełbasek. Mamy nadzieję, że 
pogoda dopisze, bo 
i humory będą na 100%! 

SZKOLNE INFO  

WYCIECZKA DO RESTAURACJI 
McDonald’s. 
8 września uczniowie SPDP brali udział 
w wycieczce do restauracji McDonald’s, 
mieszczącej się w Tychach przy Al. 
Bielskiej. Spod szkoły do restauracji 
uczniowie pojechali autokarem. Na miejscu 
zjedli pyszne „śniadanko” z frytkami i 
coca-colą. Oby takich wyjazdów było 

.  

ZWIEDZANIE GAZETY WYBORCZEJ 
23 września uczniowie SPDP i ZSZ udali 
się do Gazety Wyborczej. Tę wycieczkę 
zorganizowała Pani psycholog Danuta 
Sacha, pomagały Panie: Róża Staniszewska 
i Waldemara Szabla. Uczniowie dowie-
dzieli się, w jaki sposób powstaje 
codzienna gazeta, m.in. z filmu, który tam 
oglądali oraz podczas zwiedzania hal 
produkcyjnych. Mieli okazję zobaczyć 
także dawną rozgłośnię Radia Karolina. 
Wszystkim się bardzo podobało, niektórzy 
mówili, że w przyszłości chcieliby tutaj 
pracować. 

 Z EKOLOGIĄ NA „TY” 
30 września odbyła się wyprawa uczniów 
SPDP i ZSZ, zorganizowana przez Panią 
Danutę Sachę przy pomocy Pani Róży 
Staniszewskiej. Tym razem uczestnicy 
zwiedzili firmę” Master”, która zajmuje się 
składowaniem i utylizacją odpadów. 
Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, co 
dzieje się z wszystkimi odpadami 
trafiającymi na wysypisko oraz uświadomić 
sobie, dlaczego warto segregować śmieci, 
a tym samym dbać o nasze środowisko. 

TURNUS REHABILITACYJNY  
W JAROSŁAWCU 
Od 15 do 28 września 21 uczniów 
i absolwentów przebywało na turnusie 
rehabilitacyjnym w Jarosławcu. Wyjazd ten 
zorganizowała Pani Róża Staniszewska, 
natomiast wychowawcami byli: Pani Teresa 
Król i Pan Marek Rozmus. Pogoda się udała, 
wszyscy korzystali z różnych zabiegów, 
oprócz  tego było mnóstwo atrakcji, m.in. 
wycieczki, grill, dyskoteki. Aż  żal było 
odjeżdżać… 
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 IX TYSKIE DNI LITERATURY 
6 października w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej nr 13 (Brama Słońca) nasz 
zespół teatralny „?znak zapytania” 
zaprezentował spektakl „Opowieść  
o miłości”. Uczestnicy Tyskich Dni 
Literatury byli zachwyceni naszym 
występem. Kolejny występ zaplanowano 
na 22 listopada w Teatrze Małym.  

 

LAURKA DLA NAUCZYCIELA 
W konkursie na najładniejszą laurkę 
nagrody otrzymują uczniowie:  Beata 
Zawadzka, Kasia Plucik, Magda 
Nowakowska, Arek Orzechowski. 
Wyróżnienia otrzymują: Arek Paździerski, 
klasa II A GIM OET, klasa III GIM OET 
 

 Przygotowali redaktorzy „KLEKSA” 
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NAUCZYCIELI, RODZICÓW,   

UCZNIÓW (sala nr 16 w nowym budynku szkolnym) 
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Rys. Gienek Rycaj z IIB SPDP 


