
 



 

 

 

 

 

Gazetka szkolna „KLEKS” istnieje od 2000 roku, ma więc już 10 lat. Jest adresowana  

do uczniów wszystkich pionów edukacyjnych, a także do nauczycieli i rodziców. 

 

W ciągu 10 lat istnienia nasza gazetka zdobyła kilka znaczących nagród: 

1. II miejsce w I Wojewódzkim Konkursie Gazetek Placówek Szkolnictwa Specjalnego ,,Nasza 

gazetka” w 2004 roku. 

2. III miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Placówek Szkolnictwa Specjalnego 

„Nasza Gazetka” w 2005 roku.  

3. II miejsce w internetowej wersji II Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Placówek 

Szkolnictwa Specjalnego „Nasza Gazetka”  w 2006 roku.  

4. Wyróżnienie w „Konkursie Na Gazetkę Szkolną” zorganizowanym przez  Stowarzyszenie 

Nauczycieli Polonistów w Tychach oraz Redakcję Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego 

,,Echo” w 2007 roku, w którym „KLEKS” konkurował z pismami redagowanymi przez 

uczniów pełnosprawnych z naszego miasta.  

5. III miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie 

Gazetek Placówek Szkolnictwa Specjalnego 

„Nasza Gazetka” w 2007 roku.  

6. II miejsce w internetowej wersji III 

Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Placówek 

Szkolnictwa Specjalnego Nasza Gazetka”  

w 2007 roku.  

7. II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie 

Gazetek Placówek Szkolnictwa Specjalnego 

„Nasza Gazetka” w 2008 roku.  

8. I miejsce w VI Ogólnopolskim 

Konkursie Czasopism Osób 

Niepełnosprawnych w 2010 roku. 
 

W tym miejscu Redakcja „Kleksa” pragnie 

serdecznie podziękować uczniom i rodzicom, 

którzy publikowali w gazetce swoje opinie oraz 

tym nauczycielom, którzy wspierali pracę 

uczniów. Serdecznie dziękujemy nauczycielom, 

którzy współpracowali z nami, w szczególności 

Państwu: Agnieszce Kondratów, Annie 

Stankowskiej, Beacie Piecha-Frycowskiej, Beacie Regiec-Baścik, Bożenie Hałat, Bożenie 

Malcharek, Barbarze Grabowskiej, Bogusławie Dudek, Edycie Kędzierskiej, Hannie 

Kołodziejczyk, Izabeli Bojdzie, Katarzynie Fryc, Magdalenie Gawędzie, Małgorzacie 

Bieleckiej, Oldze Drażyk, Urszuli Zęderowskiej, Marcinowi Królowi, Tomaszowi 

Naskręckiemu i Adamowi Czechowi. Dziękujemy też wszystkim osobom, które w jaki-

kolwiek sposób przyczyniły się do powstawania kolejnych wydań gazetki szkolnej „Kleks” 

w ciągu 10 lat jej istnienia.             

                                                Młodzi Redaktorzy oraz opiekunowie „Kleksa” 
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Nazywam się Monika 

Kuc. Bardzo lubię sport, 

muzykę i bardzo lubię 

pracować w gazetce. 

Lubię pisać różne ciekawe 

opowiadania i robić   

dekoracje. 

 

Jestem Roksana. Lubię 

spotykać się z  moim 

chłopakiem. Interesuję 

się czytaniem książek. 

Lubię rysować i pisać 

teksty na komputerze. 

Nazywam się Kasia. 

Bardzo lubię układać 

puzzle, opiekować się 

bratanicą, rozwiązywać 

krzyżówki i guizy na 

komputerze.  Lubię 

pomagać mojej kochanej 

mamie.  

w porządkach. 

Jestem Magda. Jestem redak-

torką  „Kleksa”, w którym 

maluję obrazki i piszę teksty. 

Czasami pomagam innym 

dzieciom przy pracach 

redakcyjnych. Bardzo lu- 

bię jeździć do Radia Ka- 

towice i udzielać wywia- 

dów. W „Kleksie” też  

przeprowadzam wywiady. 

Występuję też w teatrze  

szkolnym „?znak zapytania”. 

 

Jestem Joanna, mam 21 lat, 

lubię chodzić z koleżanką na 

spacery, opiekować się 

bratankiem. Lubię pracować 

w redakcji „Kleksa”, ry-

sować, malować, przygoto-

wywać kolejne numery ga-

zetki, wymyślać hasła do 

krzyżówek, łamigłówek, wy-

kreślanek. Lubię przepisy-

wać teksty na komputerze  

i składać gazetkę w całość. 

 

Pani Basia 

Pani Ania 

Pani Dorota 

Rys. Magda Nowakowska 

 

Mam na imię Arek. 

Bardzo lubię słuchać 

muzyki i lubię węd-

karstwo. Układam  

krzyżówki i piszę 

wiersze. W redakcji   

już pracuję kilka lat,  

bo ta praca jest  dla 

mnie interesująca. 

 

Mam na imię 

Urszula. Bardzo 

lubię pisać  

i rysować  

w gazecie 

„Kleks”. Mam 

dwuletnią córkę, 

którą bardzo 

kocham  

i lubię się nią 

opiekować. 

 



 

 

 

 

pierwszym redaktorem i opiekunem gazetki szkolnej „Kleks” 
 

 

Arek Paździerski: Witam Panią, chciałbym zadać kilka pytań dotyczących szkolnej gazetki ”Kleks?” 

Pani Barbara Łozowska: Witam Cię, Arku. 

A.P.: W którym roku powstała gazetka „Kleks”? 

B.Ł.: W tym roku obchodzimy Jubileusz 10–lecia, stąd wniosek, że gazetka powstała w roku 2000. 

A.P.: Skąd się wzięła nazwa gazetki? 

B.Ł.: Główną rolą gazetek jest przekazywanie różnych informacji z życia szkoły w formie pisanej  

i udostępnianie ich czytelnikom. Kleks kojarzy się z piórem, które służy do pisania i które robi kleksy 

z atramentu. Zapisane treści można przeczytać i przekazać dalej. Ta nazwa bardzo nam się spodobała! 

A.P.: W jaki sposób na początku, 10 lat temu,  wykonywana była gazetka? 

B.Ł.: Pierwsze gazetki znacznie różniły się od współcześnie wydawanych, ponieważ dostęp do ksero  

i technik komputerowych był bardzo ograniczony, „składanie” strony polegało na naklejaniu na kartkę 

papieru fragmentów tekstu, najczęściej pisanego ręcznie oraz obrazków i kserowaniu całości. 

A.P.: Kto, oprócz Pani, opiekował się „Kleksem”? 

B.Ł.: Początkowo opiekę nad gazetką i młodymi redaktorami sprawowałyśmy wspólnie z Panią 

Joanną Zorgiel, w kolejnym roku dołączył do nas Pan Krzysztof Chełstowski, następnie Panie: Dorota 

Szymczak oraz Anna Łukowiec. Ale przez cały czas w redagowaniu gazetki wspomagało nas– i do 

dzisiaj wspomaga– wielu nauczycieli naszego Ośrodka. 

A.P.: Ilu uczniów na początku należało do redakcji „Kleksa”? 

B.Ł.: Kilkoro, pamiętam, że jedną z pierwszych redaktorek była uczennica Joanna Radzikowska. 

A.P.: Jak układała się Pani współpraca z pozostałymi redaktorami? 

B.Ł.: Praca redakcyjna wymaga wiele zaangażowania i wysiłku, wzajemne zrozumienie jest tu 

niezbędne. Aby powstał kolejny numer gazetki trzeba wspólnie ustalić tematykę artykułów, listę osób 

odpowiedzialnych za wykonanie zadań, a także nieustannie się  mobilizować. 

A.P.:  O czym kiedyś pisało się w gazetce, czy dużo było obrazków robionych przez dzieci? 

B.Ł.: Tematyka poruszana w gazetkach była podobna do dzisiejszej, w kolejnych numerach 

zamieszczaliśmy problemy ważne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, różnorodne ciekawostki  

i opisy wydarzeń, także opowiadania i wierszyki napisane przez dzieci i młodzież, jednak o wiele 

mniej było obrazków, a zwłaszcza tych wykonywanych przez uczniów, raczej były to przedruki  

z innych czasopism i książek. Staraliśmy się też pozyskać jak najszersze grono czytelników, dlatego  

np. w jednej z gazetek „dla zachęty”, do każdego egzemplarza dołączona była guma do żucia. 

A.P.: Ile egzemplarzy gazetki wtedy wydawano? 

B.Ł.:  Kilkanaście, od 15 do 20 sztuk. 

A.P.: Czy były ogłaszane wtedy konkursy gazetek szkolnych? 

B.Ł.: Początkowo nie, pierwszym konkursem, w którym wzięła udział nasza gazetka był I Woje-   

wódzki Konkurs Gazetek Placówek Szkolnictwa Specjalnego ,,Nasza gazetka” w 2004 roku. 

– nasz „Kleks” uzyskał w nim II miejsce. 

A.P.: Czy teraz jest łatwiej, czy trudniej robić gazetkę? 

B.Ł.: Myślę, że porównywalnie. Jak już wspomniałam, tworzenie i wydawanie gazetki to ogromny 

wysiłek wielu osób, choć oczywiście największy Zespołu Redakcyjnego, który odpowiada za treść, 

formę i poprawność każdego egzemplarza, obecnie bardziej dostępne są środki i narzędzia, które 

wspierają pracę redaktorów, natomiast wymagania odbiorców rosną. 

A.P.: Bardzo dziękuję za rozmowę, życzę sukcesów i zadowolenia z pracy. 
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Wywiad przygotował i przeprowadził Arek Paździerski z kl. II/III SPDP. 



 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy Wam byłych redaktorów „Kleksa”, którzy ukończyli już naukę w naszym 

Ośrodku. Pracowali w redakcji gazetki przez wiele lat. Dzięki nim gazetka była coraz ciekawsza 

i coraz ładniejsza. 
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Ela z ZSZ pisała  

ciekawe teksty. 

Beata dobrze pisała 

na komputerze. 

Gabrysia ilustrowała 

gazetkę,  nadal często 

nas odwiedza. 

Ola prowadziła stronę 

„Humor”, wyszukiwała 

najfajniejsze kawały. 

Monika bardzo ładnie 

pisała i rysowała, 

podpora redakcji.  

Piotrek  ilustrował  

i rozprowadzał 

gotową gazetkę. 

Gosia, pełna cieka-

wych pomysłów, stała 

się  filarem redakcji. 

Dorotka, pracowita,  

zawsze uśmiechnięta. 

Agnieszka pisała 

bardzo dużo tekstów 

na każdy temat. 

Sabina świetnie wszystko 

organizowała, nikt nie 

mógł jej w tym dorównać. 

Piotr ma dużo wiado-

mości, chętnie układał 

krzyżówki i zagadki. 

Beatka, nasz grafik 

komputerowy, 

skanowała  ilustracje. 

Marek robił zdjęcia, razem z Karolem 

podłączał i naprawiał sprzęt komputerowy. 

Gdy przeglądamy 

„Kleksa” z poprzednich 

lat, wspominamy naszych 

starszych kolegów –

redaktorów. Będziemy  

o Was ciepło myśleć i Wy 

też nie zapominajcie o nas. 
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Łukasz, autor nagradza- 

nych prac plastycznych. 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka szkolna ,,Kleks" to 

między innymi sposób na nudę. 

Pobudza uczniów do twórczego  

i kreatywnego myślenia. Łączy 

treści edukacji z elementami 

zabawy i rozrywki. Całość 

wzbogacają krzyżówki, rebusy  

i konkursy, zaś obecność moty-

wów plastycznych uatrakcyjnia 

każde wydanie. Czy można 

chcieć czegoś więcej? Jedno 

jest pewne– z wielkim zainte-

resowaniem przeczytam 

kolejny numer ,,Kleksa".    

         mgr Bożena Malcharek 

Kilka lat pracowałam w ośrodku, gdzie prowadziłam nau-

czanie indywidualne w domach rodzinnych uczniów. Dzieci 

objęte nauczaniem obarczone były poważnymi problemami 

zdrowotnymi, dlatego miały utrudniony kontakt z rówieśnika-

mi, czy szkołą. W miarę możliwości starałam się, aby ucze-

stniczyły w życiu placówki: imprezach, spotkaniach okoli-

cznościowych, zajęciach integracyjnych. Jednak były to spot-

kania niewystarczające. "Oknem" na wydarzenia szkolne stał 

się "Kleks". Podczas zajęć wraz z uczniami, w zależności od 

ich indywidualnych możliwości, przeglądaliśmy lub czytaliś-

my zamieszczone tam artykuły, rozwiązywaliśmy krzyżówki. 

Uczniowie czekali na kolejne wydania gazetki, która poma-

gała im w pełnieniu roli ucznia i wzmacniała poczucie przy-

należności do środowiska szkolnego.         

  mgr Elwira Pasternak 

Zawsze lubiłem redagować gazetki. Pierwsza 

gazetka nazywała się "a'la luz". Trochę dziwna 

nazwa. Była to gazetka robiona przez przyjaciół dla 

przyjaciół. W szkole średniej redagowałem  

z kolegami gazetkę "Bik Mak". Pisaliśmy  

o sprawach dotyczących szkoły, a potem sprzeda-

waliśmy tę gazetkę w sklepiku szkolnym. Na 

studiach redagowałem gazetkę "Dzieciak".  

Gdy zacząłem pracę w Ośrodku w Tychach pani 

Joanna Zorgiel zaprosiła mnie do redagowania 

„Kleksa". W „Kleksie” gościłem 2 lata. Potem była 

przeprowadzka do Rybnika, praca w nowym 

ośrodku. Rozpoczęła się moja przygoda z gazetką 

"Nowinki", która trwa do dziś. W trakcie wydawania 

"Nowinek" wpadłem na pomysł zorganizowania 

Ogólnopolskiego Konkursu Czasopism Osób 

Niepełnosprawnych pod hasłem: "Myślę, tworzę  

i czuję, że żyję". Odbyło się już sześć edycji tego 

konkursu. Zacząłem też redagować biuletyn 

Stowarzyszenia "Razem" z Rybnika- to już gazetka 

dla dorosłych…Uff. Trochę się przez te lata 

zebrało... Pozdrawiam wszystkich czytelników 

Kleksa, a redakcji życzę kolejnych sukcesów  

w konkursie czasopism!!!   

    mgr Krzysztof Chełstowski 
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 Od kilku lat mam przyjemność oceniać gazetki szkolne podczas corocznego konkursu. Gazetka 

"Kleks” zawsze proponuje ciekawe tematy, zaskakuje różnorodnością form. Czytając ją można się 

wzruszyć, zadumać, poprawić sobie nastrój i wiele dowiedzieć się o życiu szkoły. Najważniejszy 

jednak jest rzeczywisty udział uczniów w przygotowywaniu kolejnych numerów.   

Pozdrawiam cały zespół redakcyjny i okazjonalnych autorów.       dr Iwona Wendreńska 

 

                                                                                                                      

 

 

 

W tym roku gazetka szkolna „Kleks” 

obchodzi swoje 10 urodziny. Redagują ją 

zarówno nauczyciele, jak i uczniowie 

naszej szkoły. Podsumowując 10 lat 

istnienia „Kleksa” śmiało mogę stwier-

dzić, iż jest naprawdę profesjonalny. 

Świadczy o tym różnorodność artykułów: 

od konkursów, rozrywki, aktualności  

z życia szkoły, przez wiadomości 

sportowe, aż po artykuły naukowe  

i krajoznawcze. Gazetka szkolna służy po 

to, aby pobudzać do działania, rozwijać 

twórcze myślenie i umożliwiać rozwój 

intelektualny każdego ucznia, zwłaszcza 

ucznia niepełnosprawnego. 

Dlatego w imieniu rodziców, gratuluję 

tak interesującej gazetki szkolnej, bo 

dobry tekst to taki, który gdy zaczniemy go 

czytać nie nudzi nas i nie możemy się 

doczekać kolejnego egzemplarza. 

Życzymy wielu sukcesów, nowych 

pomysłów oraz kolejnych ciekawych 

artykułów do szkolnej gazetki, która 

niewątpliwie jest wizytówką naszej szkoły.        

              Ewa Błońska- mama Mateusza 
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Uczniowie naszej klasy przeglądają 

„Kleksa” od wielu lat. Najbardziej podobają 

nam się zdjęcia z różnych imprez, występów  

i innych sytuacji, w których biorą udział znane 

nam osoby. Chętnie podziwiamy też rysunki 

naszych koleżanek i kolegów. 

Ciekawym pomysłem jest drukowanie 

wierszy uczniów lub życzeń z różnych okazji. 

Wiele radości i uciechy sprawiło nam też 

czytanie listów zeszłorocznych walentynek. 

Magdzie szczególnie przypadły do gustu 

teksty, w których uczniowie przedstawiają się 

innym– dzięki nim wiele się dowiedziała. 

Cieszymy się, że mamy w placówce taką 

gazetkę i życzymy jej wielu lat drukowania 

oraz bardzo pomysłowych redaktorów. 

  Klasa I SPDP z wychowawcą 

 

Jestem czytelniczką KLEKSA od 

czasu, kiedy moja córka Kasia, zaczęła 

uczęszczać do Waszej szkoły. Czytam  

go jednym  tchem, od pierwszej do 

ostatniej kartki. Kleks bardzo mi się 

podoba. Nic bym w nim nie zmieniła, 

ponieważ jest tam wszystkiego po 

troszku, radości, humoru, opowieści, 

smutku. Czytając niektóre artykuły to 

płaczę, za chwilę się śmieję.  Podobają  

mi się rysunki. Gratuluję  I-go miejsca. 

Jest to zasługa dzieci i nauczycieli. 

Dziękuję wszystkim nauczycielom za 

trud, serce, poświęcenie, jakim 

obdarowują  nasze dzieci, mimo iż mają 

swoje rodziny. Dziękuję za wszystko– 

Wasza wierna czytelniczka       

         Maria Kostka-mama Kasi 

M

.

 

K

. 

 

Nasza klasa bardzo lubi czytać 

szkolną gazetkę „Kleks”. Dzień, 

kiedy otrzymujemy kolejny 

egzemplarz, jest dla nas jak święto. 

Robimy wtedy herbatę i słuchamy 

artykułów czytanych przez naszą 

wychowawczynię, najchętniej 

przeglądamy strony z dowcipami 

oraz z wypowiedzeniami uczniów  

i nauczycieli na różne tematy. 

Wspólnie rozwiązujemy krzyżówki 

i rebusy oraz próbujemy 

odgadywać znaczenie słów ze 

śląskiej gwary. Z przyjemnością 

rozpoznajemy na zdjęciach naszych 

kolegów i koleżanki z klasy I/II 

SPDP.  

Klasa I/II z wychowawcą 

 

 

 

W gazetce "Kleks" bardzo podobają mi się strony  

z kawałami, rysunki oraz wiersze pisane przez uczniów. 

Ciekawe są także wywiady z nauczycielami.  

Hania, lat 11 

 

Gazetka Kleks wyróżnia się spośród innych 

gazetek tym, że w jej tworzenie angażują się głównie 

uczniowie. Jest 

autentyczna i tworzona z sercem. Twórczość młodych 

możemy podziwiać w 

samodzielnie przygotowanych rubrykach i wielu 

kolorowych ilustracjach. KASIA: 

Czasopismo Kleks czytam, bo jest bardzo ciekawe, 

kolorowe, atrakcyjne. Znajdują się tam super humory, 

krzyżówki, rebusy oraz konkursy. Zachęcam wszystkich 

do czytania gazetki Kleks, bo warto. Z serdecznymi 

pozdrowieniami –         Pani Aneta 

 

 

Gazetka Kleks wyróżnia się spośród innych 

gazetek tym, że w jej tworzenie angażują się głównie 

uczniowie. Jest autentyczna i tworzona z sercem. 

Twórczość młodych możemy podziwiać  

w samodzielnie przygotowanych rubrykach i wielu 

kolorowych ilustracjach.     

Stała czytelniczka Katarzyna 

    „Kleksa” znam z zajęć, ponieważ panie, które mają ze mną zajęcia w domu przynoszą mi 

każdy numer. Najczęściej rozwiązuję zagadki, krzyżówki i inne łamigłówki. Podczas czytania 

dowiaduję się o tym, co dzieje się w szkole. Chciałabym, żeby „Kleks” ukazywał się częściej  

i aby pisał o uczniach, którzy nie mogą chodzić do szkoły. Chciałabym tez redagować  

w „Kleksie” kącik kulinarny, ponieważ bardzo się tym interesuję.  

Mam nadzieję, że mój pokój oraz pokoje innych dzieci uczących się w domu będzie mógł wziąć 

udział w konkursie na najładniejszą klasę (jeżeli taki konkurs będzie).  

Ania Cybulska, 15 lat. 
   

 
 

Ania Cybulska 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aż trudno uwierzyć, że gazetka w naszym  
Ośrodku wydawana jest już od 10 lat!! 
Czas na podsumowanie: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odpowiedzi na te pytania udzielili nam czytelnicy: uczniowie, rodzice, 

nauczyciele, wśród których przeprowadziliśmy badanie za pomocą ankiety, 

opracowanej przez młodych redaktorów „Kleksa” pod kierunkiem Pani Ani 

Łukowiec  

Na pytanie 1 „Co podoba się Wam najbardziej w naszej gazetce?” 

uzyskaliśmy następujące odpowiedzi: prace uczniów, krzyżówki, rebusy, zagadki, 

humor, rysunki, szkolne info, wypowiedzi uczniów, kącik poezji i prozy, kącik 

gwary śląskiej, kolory, 5 odpowiedzi – „wszystko” 

2. Jaką rubrykę najczęściej czytacie? – „wszystkie rubryki” (wydarzenia, 

aktualności, rozrywka), „Czy wiesz?”, artykuły Pani Beaty Piecha– Frycowskiej, 

kącik gwary śląskiej. 

3. Czego Waszym zdaniem brakuje w gazetce? – „Niczego nie brakuje”– 15 

odpowiedzi, informacji o młodszych kolegach, artykułów o modzie, zwierzętach, 

horoskopów, informacji młodzieżowych (o dziewczynach i chłopcach) 

4. Kto jeszcze oprócz Was czyta gazetkę? –moja córka, koleżanki, rodzina 

5. Jak oceniasz w skali od 1 do 5 naszą gazetkę? – miło nam poinformować, że 

nasza gazetka w opinii czytelników zdobyła najwięcej ocen najwyższych- 

„piątek”. 

  
 

  
CO MOŻEMY ZROBIĆ LEPIEJ LUB INACZEJ??? 
 

Dziękujemy  

za wypełnienie 
ankiety! 

Dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili ankietę. 

Dzięki Wam wiemy nad czym WARTO i NALEŻY 
popracować, zyskaliśmy też pewność, że lubicie 

zaglądać do naszej gazetki.  
Zapraszamy do współpracy! 

SZKOLNA GAZETKA „KLEKS”  
JEST Z NAMI OD 10 LAT! 

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, grudzień 2010 
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CO UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ DOBRZE??? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gazetka szkolna „Kleks” powstała: 

a) w 1932 roku 

b) w 2000 roku  

c) w 2012 roku 

2. Ile numerów gazetki wydano do tej pory? 

a) 20 

b) 30 

c) 40 

3. Pierwszym opiekunem gazetki były: 

a) Pani Dorota Szymczak i Pani Ania Łukowiec 

b) Pani Roma Bylińska i Pani Zosia Botor 

c) Pani Asia Zorgiel i Pani Basia Łozowska 

4. „Kleks” jest już wydawany: 

a) 5 lat 

b) 10 lat 

c) 15 lat 

5. Nazwę „Kleks” wymyśliła: 

a) Pani Małgosia Bielecka 

b) Asia Radzikowska 

c) Pani Basia Łozowska  

6. Nazwa „Kleks” to? 

a) nazwa szkolnej gazetki 

b) plama na kartce 

c) tytuł książki o Panu Kleksie 

8. Rubrykę „Ekologiczne Echo” przygotowuje: 

a) Pani Bożena Hałat, Pani Beata Regiec-Baścik i ich uczniowie 

b) Pani Edyta Kędzierska, Pan Adam Czech i ich uczniowie 

c) Pani Asia Mielimonka, Pani Edyta Maciąg i ich uczniowie 

7. W tegorocznym ogólnopolskim konkursie czasopism szkolnych „Kleks” zajął: 

a) I miejsce 

b) II miejsce 

c) III miejsce 

9. Rubrykę „Strona dla rodziców” przygotowuje: 

a) Pani Beata Frycowska 

b) Pani Ala Niechciał 

c) Pani Ewelina Faron- Maj  

10. Rubrykę „Szkolne info Kleksa” przygotowuje: 

a) Pan Tomek Naskręcki i jego uczniowie 

b) Pani Bogusia Dudek i jej uczniowie 

c) Pani Dorota Drab i jej uczniowie 

11. Rubrykę „Czy wiesz, że” przygotowuje? 

a) Pani Edyta Kędzierska, Pan Adam Czech i ich uczniowie 

b) Pani Asia Mielimonka, Pani Edyta Maciąg i ich uczniowie 

c) Pani Bożena Hałat, Pani Beata Regiec-Baścik i ich uczniowie 

12. W tym roku „Kleks” zajął I miejsce: 

a) w konkursie miejskim 

b) w konkursie ogólnopolskim 

c) w konkursie międzynarodowym 
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Quiz 

przygotowali

: Arek 

Paździerski 

oraz  

uczniowie  

 IIA i II/III 

SPDP 

 

Prawidłowych 

odpowiedzi 

szukajcie 

w 

40 

numerze 

„Kleksa”. 

 



 

Z okazji jubileuszu 10-lecia „Kleksa”, Redakcja ogłosiła konkurs na 

opowiadanie, które należało dokończyć (początek opowiadania 

zaznaczony jest pochyłym drukiem – kursywą). Najciekawsze prace 

zostały zamieszczone w tym specjalnym, jubileuszowym wydaniu 

gazetki. 

 

 

OPOWIADANIE I, autor: Darek Liszka, SPDP 
10 lat temu, do pewnej miejscowości na południu Polski, 

która leży między Katowicami a Pszczyną, przybył z całą 

swoją świtą Kleks. Rozejrzał się po pełnym zieleni mieście i 

postanowił zamieszkać na ulicy Edukacji. Z chwilą, gdy się 

pojawił, wszystko się zmieniło… Powstał kolorowy plac 

zabaw dla dzieci: gwiezdna kraina bajek. Dzieci jeździły 

rakietami, bawiły się gwiazdkami, słuchały kosmicznej 

muzyki, brały udział w konkursach satelitarnych. Na 

ławkach siedzieli muzycy i grali na instrumentach, a to były: 

gitara w kształcie księżyca, skrzypce w kształcie chmurki, 

bęben w kształcie słońca. Na placu zabaw znajdowało się również trójwymiarowe kino, 

bilety sprzedawali kosmici, którzy pilnowali porządku i częstowali kosmicznymi 

słodyczami: były czekolady o smaku kwiatowym, cukierki o smaku jarzębinowym, 

lemoniada wrzosowa i kokosowa.  

 

 

 OPOWIADANIE II, autor: Darek Liszka, SPDP 
10 lat temu, do pewnej miejscowości na południu Polski, 

która leży między Katowicami a Pszczyną, przybył z całą swoją 

świtą Kleks. Rozejrzał się po pełnym zieleni mieście i postanowił 

zamieszkać na ulicy Edukacji. Z chwilą, gdy się pojawił, wszystko 

się zmieniło… Liście opadły z drzew i krzewów, trawa 

pociemniała, zamiast ptaków fruwały śmiecie, kwiaty zwiędły, 

padał ulewny deszcz. Ludzie chodzili do tyłu i kłócili się ze 

sobą. Zwierzęta gryzły się i czołgały, a samochody się zderzały. Wszystko było na opak, 

wszystko było szare, brzydkie i stare. W sklepach nie było jedzenia, ludzie nie pracowali, 

szkoły były zamknięte, uczniowie wagarowali. 

 

OPOWIADANIE III, autorka: Iwona Szczypka, ZSZ 
10 lat temu, do pewnej miejscowości na południu Polski, która leży 

między Katowicami a Pszczyną, przybył z całą swoją świtą Kleks. Rozejrzał 

się po pełnym zieleni mieście i postanowił zamieszkać na ulicy Edukacji.  

Z chwilą, gdy się pojawił, wszystko się zmieniło… 

Pewnego zimnego razu pojawił się Kleks o imieniu Kolorowy 

Kakadu. Od razu zrobiło się bardzo ciepło. Słoneczko grzało, niebo było błękitne. 

 

 

 

          

 

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, grudzień 2010 

JUBILEUSZOWE WYDANIE SPECJALNE 

  10 



 

 

 

Kolorowy Kakadu przyszedł do przedszkola, dał dzieciom swoje 

farbki, żeby mogły narysować, co chcą. On w tym czasie 

pomalował kolorowo przedszkole. Każdą ścianę innym kolorem 

pomalował, a na tych ścianach narysował portrety dzieci, 

kwiatki zwierzęta, kolorowe domy. Wszystkie dzieci się bardzo 

cieszyły. Kolorowy Kakadu powiedział, że musi już iść, ale 

kiedyś jeszcze wpadnie. Dał im w prezencie swoje farbki. Na dworze pomalował domy na 

kolorowo, błękitne, czyste stawy, jeziora, kwiaty, które się uśmiechały, kiedy się 

podchodziło do nich, ptaki bardzo kolorowe, które ładnie ćwierkały.  

Gdy szedł, zobaczył biednego chłopczyka, który był smutny, bo uciekł mu kotek. 

Kolorowy Kakadu, nie pytając się go, co się stało, narysował pięknego kota, żywego  

i podarował chłopcu w prezencie. Chłopczyk się ucieszył bardzo i podziękował. Kolorowy 

Kakadu powiedział, że ten kot ma na imię Kleks. Chłopiec bardzo podziękował i od 

tamtego czasu był zawsze uśmiechnięty. Chłopczyk przedstawił się, powiedział, że ma na 

imię Tomek. 

– A ja mam na imię Kolorowy Kakadu. Pożegnał się i Kakadu poleciał do domu.  

Kolorowy kakadu był bardzo zmęczony. Poszedł do swojego małego domku, wszedł 

przez drzwi kwiatowe i poszedł spać do kolorowego łóżeczka.  

Następnego dnia Kolorowy Kakadu był bardzo wypoczęty  

i poszedł dalej na swoją wyprawę. Szedł i szedł, aż w końcu zobaczył 

duży, zaśmiecony las. Postanowił go posprzątać. Pozbierał wszystkie 

śmieci, narysował piękne, zielone, duże drzewa i kolorowe ptaki, które 

pięknie i głośno ćwierkały. Narysował grupkę uśmiechniętych, 

radosnych ludzi, zachwycających się tym pięknym lasem  

i ćwierkającymi ptakami. Ktoś krzykną: 

– Patrzcie, patrzcie, ktoś tam idzie do nas. Stanieli i czekali.  

– Cześć, mam na imię Kolorowy Kakadu. 

– Cześć, my nie wiemy, jak mamy na imię. 

–To ja wam wymyślę imiona. Ty masz na imię Feliks, a ty Gucio, a ty 

Korek. 

–Bardzo się cieszymy z tych imion.  

–Jak w tym lesie miło i spokojnie, tak bardzo wspaniale. 

–Ale tutaj będą zaraz znowu śmieci! 

–Obiecuję wam, że już nigdy w lesie nie będzie śmieci. Ja już muszę 

iść, do zobaczenia. 

–Do widzenia. 

Kolorowy Kakadu poszedł dalej i zobaczył dzieci, wyrywające sobie zabawki  

w piaskownicy. Podszedł do nich i powiedział: 

–Cześć, chłopcy. 

Oni popatrzyli ze zdziewaniem. 

–Nie bójcie się mnie, ja jestem Kolorowy Kakadu. 

Chłopcy odpowiedzieli „dzień dobry”, a jeden z nich powiedział, że mama zabroniła im 

rozmawiać z obcymi. 

– Już nie jestem dla was obcy. Jak macie na imię? 

–Ja mam na imię Kuba, a to mój brat Daniel. 

– Mogę też się z wami bawić, chłopcy? 

–Tak, oczywiście. 

–To ja wam narysuję drugie auto. 
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Kolorowy Kakadu narysował auto Danielowi i chłopcy sobie zbudowali z piasku 

kolorową ulicę. Później zbudowali duży zamek i się świetnie bawili. 

Kolorowy Kakadu powiedział, że musi już iść. Chłopcy zasmucili się: 

– Nie idź jeszcze, pobaw się z nami, było wspaniale. 

Ale Kolorowy Kakadu ich pożegnał i poszedł. Chłopcy czekali na niego, bo myśleli, że 

jeszcze przyjdzie, ale on już się nie pojawił.  

Kolorowy Kakadu wrócił do małego domku, zjadł swój kolorowy deserek i siedział na 

fotelu i zasnął. Razem z kolorowym, małym domkiem, zniknął z Tychów.  

Zrobiło się bardzo ponuro, wszyscy na niego czekali. Kolorowy Kakadu już nie 

przyszedł, bo zniknął z całych Tychów. Wyprowadził się do innego miasta. Żył długo  

i szczęśliwie.  

 

 

OPOWIADANIE IV, autorka: Magda Hawranek, SPDP 

10 lat temu, do pewnej miejscowości na południu Polski, 

która leży między Katowicami a Pszczyną, przybył z całą swoją 

świtą Kleks. Rozejrzał się po pełnym zieleni mieście i postanowił 

zamieszkać na ulicy Edukacji. Z chwilą, gdy się pojawił, wszystko 

się zmieniło… 

A zaczęło się tak: Kleks i jego świta przybyli do miasta zieleni i to 

oznaczało, że będzie działo się coś ciekawego i fajnego. Od jego 

przyjazdu wszystko się zmieniło. Mamy go teraz obok siebie, a w 

nim najważniejsze sprawy naszej klasy, szkoły, poza tym bardzo 

go lubimy i chętnie z nim współpracujemy. Z nim można pobawić 

się, popisać, opisać swoje niektóre sprawy. Chwile z Kleksem 

sprawiają przyjemność wszystkim dzieciom i młodzieży oraz 

rodzicom. Dziękujemy, że jest z nami już tak długo. Kochamy 

Cię, Kleksie. 

 

 
OPOWIADANIE V, autor: Ania Baranowska SPDP 

10 lat temu, do pewnej miejscowości na południu Polski, 

która leży między Katowicami a Pszczyną, przybył z całą swoją 

świtą Kleks. Rozejrzał się po pełnym zieleni mieście i postanowił 

zamieszkać na ulicy Edukacji. Z chwilą, gdy się pojawił, 

wszystko się zmieniło… 
Nazajutrz  Kleks zabrał mnie w  podróż  w odległe  miejsca, gdzie 

można  było  zobaczyć  wiele ciekawych rzeczy.  Pierwszym  miejscem  był  Egipt,  

w którym można było zobaczyć piramidy, wielkie budowle wzniesione tysiące lat temu –  

w kształcie  trójkątów i egzotyczne zwierzęta, np. wielbłądy, które przemierzały 

bezpieczną pustynię. Następnego dnia zobaczyłam Afrykę, która zachwyciła mnie swoim 

malowniczym krajobrazem i ciekawą roślinnością. Widziałam także wiele zwierząt, takich 

jak zebry, żyrafy, lwy. Nagle zadzwonił budzik, obudziłam się i musiałam iść do szkoły. 

Wszystko, cała podróż, okazała się pięknym snem.    
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Kleksy wykonali uczniowie SPDP na zajęciach kreatywności. 



 

 

 

 

 

 

Redakcja naszej gazetki zorganizowała 

plebiscyt (głosowanie) na najładniejszą okładkę, 

jaka powstała w ciągu 10 lat wydawania 

„Kleksa”. W głosowaniu wzięli udział nie tylko 

uczniowie, rodzice i pracownicy naszej szkoły, 

ale również goście, którzy przybyli do nas 10 

grudnia 2010 roku, aby uczestniczyć w VIII 

Tyskim Święcie Integracji.  

A oto wyniki plebiscytu na najładniejszą 

okładkę: 
 

I miejsce zajęła okładka z marca 2008r., która 

otrzymała 34 głosy. 
II miejsce – okładka z października 2010r.  

na  którą zagłosowały 23 osoby.  

 

 

 

 

 

          
 

III miejsce dla okładki z czerwca 2009r., 

która otrzymała 20 głosów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy szczęściarzom, a wszystkim dziękujemy za udział w plebiscycie. 
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I 

II 

III 

Wśród uczestników plebiscytu komisja  

w składzie: Magda Hawranek, Monika Kuc, 

Marcin Kolny, Darek Liszka wylosowała 

nagrody dla następujących osób:. P. Jolanta 

Brzozowska, P. Hanna Kołodziejczyk,  

P. Anita Kołodziej, P. Urszula Olchawa oraz 

uczniowie kl. IA Gim OET. 
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Wielu prezentów od 

Świętego Mikołaja! 

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 

 

Przygotowali uczniowie SP, Gim i ZSZ pod kierunkiem Pani Barbary Grabowskiej. 

 



 

                                                                                                                                      

 

„Mikołaj” – to fajnie brzmi. Od rana cała 

szkoła wiedziała, że z wizytą wpadnie do nas 

św. Mikołaj. Młodsze dzieci nie mogły się 

doczekać, kiedy Mikołaj do nich przyjdzie. 

–Nie tak prędko– mówili nauczyciele, trzeba 

sobie zasłużyć.  

–Czy byliśmy grzeczni? Czy nasza pani jest  

z nas zadowolona, że się uczymy? Czy 

zasługujemy na prezent, czy na rózgę? 

Koordynatorzy projektu śląskiej sieci szkół 

promujących zdrowie– P. Agnieszka Kondratów i P. Beata Najasek wraz z zespołem ds. 

promocji zdrowia, zorganizowały Dzień św. Mikołaja na sportowo, propagując aktywność 

ruchową wśród uczniów i nauczycieli. Nauczyciele i uczniowie SP, SP OET, GIM OET i SPDP 

uczestniczyli w grach i zabawach na śniegu, które odbyły się w pobliskim parku. Były bitwy na 

śnieżki, rzuty do celu i na odległość kulami śnieżnymi, lepienie bałwana oraz wyścigi 

saneczkowe. Najmłodsza grupa zaliczyła zjazdy na sankach z górki „Jordanowskiej”. W zabawie 

uczestniczyli nauczyciele, którzy świetnie się bawili z uczniami. Do szkoły wróciliśmy 

zadowoleni i uśmiechnięci: –Było super –mówili uczniowie. Szkoda, że nie ma więcej takich 

wspólnych zabaw na śniegu. Według Roksany był fajny Mikołaj. Darkowi się podobało, 

najbardziej lepienie bałwana i gonienie koleżanek. 

Po zabawie wszyscy wrócili do swoich klas i czekali na św. Mikołaja. Jakaż to była 

adrenalina. Każdy nie mógł doczekać się Mikołaja i oczywiście, prezentów.  

–Nareszcie przyszedł. JEST!!! – mówiły młodsze dzieci. 

Dzięki P. Róży Staniszewskiej Mikołaj szybko trafił do naszej szkoły. I wędrował od klasy do 

klasy, rozdając prezenty grzecznym dzieciom. Oczywiście, wszyscy nasi uczniowie są grzeczni, 

bo przecież jesteśmy z nich dumni. Każdy, mały czy duży, zasługuje na ciepło z naszej strony  

i na prezent od św. Mikołaja. Mikołaj miał dużo pracy , rozdał ok. 130 prezentów. 
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Tekst: Pani Beata N. 

 Zdjęcia: Pani Kasia W. 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Krzyżówkę przygotowała Roksana oraz kl. II/III SPDP 

Rys. Mateusz Tomala, SPDP 

  18 

 

 

 

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, grudzień 2010 

JUBILEUSZOWE WYDANIE SPECJALNE 

START 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
 

  19 
Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, grudzień 2010 

JUBILEUSZOWE WYDANIE SPECJALNE 

Teksty przepisała Kasia Kostka, IIA SPDP 

Rysunki wykonał Marcin K., IIB SPDP 



 

W tramwaju:  

– Co się pan tak pchasz na chama?!  

– A bo to człowiek wie, na kogo się pcha. 

 

          

Grudniowy wieczór. Przez las  

idą dwie blondynki.  

– Strasznie mi zimno.  

– Mnie też. Na dodatek robi się ciemno.  

– Wiesz co? Dajmy spokój z tym 

szukaniem. Weźmy pierwszą z brzegu 

choinkę, nawet jeśli będzie bez bombek. 
 

Na lekcji wf nauczyciel poleca uczniom 

położyć się na plecach i ćwiczyć rowerek. 

Jeden uczeń nie rusza nogami.  

– Dlaczego nie ćwiczysz? – pyta nauczyciel.  

– Bo jadę z górki.  

 

Mama do Jasia:  

– Jak możesz mówić z pełną buzią?  

– Wiem, że to trudne. Dlatego codziennie 

ćwiczę. 

 

Mama kładzie bliźniaki spać. Jeden z nich 

głośno się śmieje.  

– Co ci tak wesoło? – pyta mama.  

– Bo Michała wykąpałaś dwa razy, a mnie 

wcale! 

Pewien człowiek wpadł do wody. Krzyczy 

ile sił w płucach.  

– Ratunku, pomocy, nie umiem pływać.  

Obok przechodzi starszy pan i odkrzykuje:  

– Ja też nie umiem pływać, a nie robię z tego 
takiej afery. 

– Przyszedł list z naszej placówki na Saharze 

– powiadamia sekretarka firmy. – Piszą, że 

zabrakło im wody!  

– Och! Znowu marudzą – odpowiada prezes.  

– Być może, ale znaczek przypięli 

spinaczem. 

 

– Wczoraj złapałem taką rybę jak moja 

ręka! – chwali się Jaś koleżance.  

– To niemożliwe! Nie ma takich brudnych 

ryb! 

Do lekarza przychodzi pacjent ze spuchniętym 

nosem.  

– Pszczoła? – pyta lekarz.  

– Tak.  

– Usiadła?  

– Tak.  

– Ukąsiła?  

– Nie zdążyła. Szwagier walnął ją łopatą! 

  20 

Mama do syna:  

– Wszystkie dzieci pomagają w domu, tylko 

ty całymi dniami leżysz na tapczanie.  

– Ależ mamo, przecież sama mówiłaś, że 

powinienem być inny niż wszyscy. 

– Dzień dobry, sąsiadko. Czy mogłaby mi pani 

pożyczyć cukru?  

– Nie.  

– A soli?  

– Nie.  

– To może mąki?  

– Nie.  

– A jest coś, co mogłaby mi pani pożyczyć?  

– Tak, wesołych świąt!  

 

Przychodzi baba do lekarza i mówi:  

– Panie doktorze, mam straszną chrypkę.  

– Musi pani codziennie wypić jedno surowe 

jajko.  

– Ale ja nie znoszę jajek!  

– A czy ja każę je pani znosić?  

 

Ojciec odbiera synka z przedszkola.  

– Proszę pani, ale to nie moje dziecko! – 

woła zdziwiony  

– A co to za różnica, i tak jutro je pan 

przyprowadzi. 

 

 

 

Źródło: „Mały gość niedzielny”. Teksty wybrali uczniowie SPDP 

Fryzjer ścina klientowi włosy.  

– Może być? – pyta po skończeniu pracy.  

– Nie, poproszę dłuższe!  
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 UWAGA ! 

Przypominamy, że w naszej szkole 

obowiązuje zmiana obuwia oraz zakaz 

używania telefonów komórkowych 

przez uczniów niepełnoletnich. 

SZKOLNE INFO  

KONKURSY i NAGRODY „KLEKSA” 

 Informujemy, że w konkursie literackim o 

tematyce wakacyjnej nagrody otrzymują:  

I. Iwona Szczypka z IA ZSZ 

II. Arek Paździerski i Krzysztof Ciereszko, SPDP 

III. Magda Hawranek z IIIA SPDP oraz Jurand 

Hawrot z IB Gim. OET. 

Wyróżnienia: Aga Gajkowska i uczennice kl. 

II/III SPDP.  

 W konkursie literackim  na opowiadanie związane 

z 10-leciem istnienia „Kleksa” nagrody zdobyli: 

Ania Baranowska, Magda Hawranek, Iwona 

Szczypka i Darek Liszka.  

 Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówek i zagadek  

z października nagrodę otrzymuje Marcin 

Szromek.  

Gratulujemy nagrodzonym uczniom!!! 

.  

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 

O zabawach na śniegu i spotkaniu z Mikołajem mogliście przeczytać na stronie 15. Dodamy 

tylko, że najgrzeczniejsi uczniowie z OET spotkali jeszcze Mikołaja w restauracji Polonez.  

 

JESIEŃ NA TALERZU 
W dniu 28 października uczniowie  

w OET-ach wspólnie przygotowywali 

jesienne potrawy. Przepisy tych potraw 

opracowali w formie plastycznej bądź 

pisemnej, ze zwróceniem uwagi na 

wartości odżywcze. Następnie odbyła się 

wspólna prezentacja i degustacja potraw. 

Zajęcia te prowadzone były w ramach 

programu „Harmonia między ciałem   

a duchem”. 

 
ANDRZEJKI 
W tym roku cały Ośrodek obchodził Andrzejki 30 listopada. W organizacji imprezy pomagali 

nam wolontariusze z IV LO Tychach. Przygotowali wróżby i dekorację sali tanecznej. Z wróżb, 

które przepowiadały przybyłe z krainy czarów wróżki, można było poznać swoje przyszłe, 

czasem nieprawdopodobne losy. Wszyscy świetnie bawili się na zabawie andrzejkowej.  

 

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY INTEGRACYNE 

W dniach 8-9 grudnia po raz ósmy w naszym Ośrodku odbyły się świąteczne warsztaty 

organizowane przez KLANZĘ. Liczna grupa dzieci i młodzieży, biorąca udział w tych 

warsztatach, mogła robić ozdoby świąteczne do doniczek, wykonywać aniołki, bałwany,  śnie 

żynki, mikołaje, kartki świąteczne, stroiki i liczyć na słodkie niespodzianki. Były również tańce 

integracyjne. 

 

 Przygotowali uczniowie SPDP pod kierunkiem Pani Bogusławy Dudek. 
21 

VIIITYSKIE ŚWIĘTO INTEGRACJI 
Imprezę obchodziliśmy 10 grudnia, aby 

uczcić Światowy Dzień Niepełnosprawnych. 

Przybyli do nas goście ze szkół: SP 1, SP 11, 

SP w Świerczyńcu oraz z DPS w Chorzowie. 

Zdobywali doświadczenia w nawiązaniu 

kontaktów z uczniami niepełnosprawnymi 

poprzez wspólny udział w warsztatach: 

plastycznym, ruchowym i kulinarnym. 
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MISTRZOWIE ORTOGRAFII 

Mistrz Ortografii Szkoły Podstawowej – 

Wioletta Muła z ZSS w Mysłowicach 

Mistrz Ortografii Gimnazjum – Dominika 

Rytwińska z ZSS nr 11 w Katowicach 

Mistrz Ortografii Szkoły Zawodowej – Ewelina 

Purzycka z ZSS w Mysłowicach.  

Naszą szkołę reprezentowali: Agata Smoter, 

Kamil Klecha, Jurand Hawrot, Patryk 
Klekociuk, Mateusz Czardybon, Katarzyna 

Kostka, Jan Botor, Gratulujemy wiedzy. 
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NAUCZYCIELI, RODZICÓW,   

UCZNIÓW (sala nr 16 lub 13 w nowym budynku szkolnym) 
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