
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

wydawana od 2000 roku GAZETKA ZSS nr 8 w TYCHACH 
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Z radością informujemy 
naszych Czytelników, 

że w tym roku  
szkolna gazetka „Kleks”  
w VIII Ogólnopolskim 

Konkursie Czasopism Osób 
Niepełnosprawnych  

zajęła  
 

II MIEJSCE 
 

 

Redakcja „Kleksa” serdecznie dziękuje 
wszystkim pedagogom, uczniom i rodzicom, którzy 
pisali do naszej gazetki oraz nauczycielom za 
wspieranie pracy uczniów. Dziękujemy też 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do powstawania gazetki. Szczególne podzię-
kowania dla Pani Jasi i Pana Andrzeja za życzliwość  
i pomoc.  

    DRODZY CZYTELNICY!  
Zapraszamy na stronę internetową naszej szkoły. W wyszukiwarce wystarczy wpisać: 
www.zs8.tychy.edu.pl i będzie można czytać „Kleksa” i inne ciekawe informacje. Mamy też adres 
mailowy naszej redakcji: klekstychy@gmail.com.  Piszcie do nas z wakacji. Czekamy na Wasze 
elektroniczne listy!             Do zobaczenia po wakacjach – REDAKCJA „KLEKSA” 
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Przygotowaliśmy rysunki, 
żeby przypomnieć Wam  
o bezpiecznych wakacjach. 
Pamiętajcie, że nie tylko  
w szkole, ale i na wakacjach 
trzeba MYŚLEĆ! Musicie  
uważać na ulicy, w lesie, nad 
wodą, gdy jest upał i gdy jest 
burza. Nie chcemy Was 
straszyć, tylko ostrzec, bo  
fajnie będzie was spotkać 
całych i zdrowych po 
wakacjach. No to pa.  

Jagoda z SP, Damian  
z Gim. OET, Kasia, Ania 

Karolina i Grzegorz z SPDP  
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XIV Regionalny Mityng w Biegach 
Przełajowych Olimpiad Specjalnych 

 Łukasz Dembicki –600m – I m 
 Bartosz Strączek –800m - III m 
 Ryguła Konrad –800m – I m 
 Paweł Cofała –800m – II m 
 Magdalena Długajczyk –800m - II m 

Bartosz Kozakiewicz –800m - I m 

XI Regionalny Turniej w Piłce 
Nożnej Halowej DRUŻYNA II m 

 Damian Faulhaber 
 Sebastian Marusinski 
 Paweł Zając 
 Wojciech Zaborowski 
 Kamil Wypasek 
 Radosław Król 

Paweł Cofała 

XIII Regionalny Mityng  
w Łyżwiarstwie Szybkim  
Konrad Ryguła -  I i II m  
Dawid Wrona -    II m 
Krystyna Bujała - II i III m   
 

 
IV Regionalny Turniej Piłki Nożnej 
Zunifikowanej w ramach Projektu Rozwoju 
Sportu Zunifikowanych Młodych DRUŻYNA II m 

 Damian Faulhaber 
 Sebastian Marusinski 
 Paweł Zając 
 Wojciech Zaborowski 
 Kamil Wypasek 
 Radosław Król 
 Piasecki Jakub 
 Amadeusz Kurdelski 
 Michał Kwiecień 
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XIII Regionalny Turniej   
Tenisa Stołowego  
Karolina  Walicka – II m 
Katarzyna Długajczyk – IV m 
Monika Kuc – IV m 
Damian Gędziorowski- I m 
Damian Falhaber – II m 

Grzegorz Wawrzyniak – III m 

Informacje: nauczyciel w-f B.Najasek 
Rys. Kasia Kostka i Daniel Szulc z SPDP 
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IX Regionalny Turniej Tenisa 
Ziemnego Olimpiad Specjalnych 
Sebastian Marusiński - III m 
Damian Faulhaber - II m  
Marcin Hachuła – IV m 

              XIX Regionalny Mityng Pływacki  
Patrycja Paluch – 25m ze sprzętem – III m  

 Paulina Wojciechowska – 25m st. klas. – I m,  
25 st. grzbiet. – I m, sztafeta 4x25 – III m 

 Michał Wiśniewski – 100m st. dow. – I m 
 50m st. dow. – I m, sztafeta 4x25 – III m 
 Paweł Zając – 50m st. grzbiet. – III m 
 Wojciech Zaborowski – 50m st. grzbiet. – I m 

Grzegorz Wawrzyniak - 25m st. dow. – VI m 
25m st. klas. – II m, sztafeta 4x25 – III m 

 
XII Regionalny Turniej  
w Piłce Nożnej Halowej 
DRUŻYNA  I  miejsce – gr. B 
Damian Faulhaber, Konrad Ryguła 
Sebastian Marusiński, Paweł Cofała 
Grzegorz Kużel, Wojciech Zaborowski 

XI Regionalny Turniej Piłki 
Nożnej  DRUŻYNA II  
miejsce – gr. B 
Damian Faulhaber, Konrad 
Ryguła, Paweł Cofała, Piotr 
Kawa, Grzegorz Kużel, 
Paweł Zając 

VII Regionalny Mityng Kolarski  
Paluch Patrycja – 500m- I m 1000m-  III m 
Wawrzyniak Grzegorz – 500m - II m 
1000m - II m 
Kawa Mariusz – 500m I m, 1000m - I m 
Wojciechowska Paulina– II m, 1000m–I m 
Radzikowska Joanna – 500m – IV m 
1000m –II m 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nauka:: 
Joanna Smok, 
Dawid Mazurczyk 
Zachowanie: 
Natalia 
Karczewska,  
 

Nauka 
 i zachowanie: 
Malwina Brona,  
Zachowanie: 
Piotr Pielka, 
Adam Boncol 
 

Nauka: 
Paweł 
Kołodziej 
Zachowanie: 
Adam Dec 
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Nauka  
i zachowanie: 
Martyna Rudek 

Nauka: 
Jurand Hawrot 
Bartosz 
Kozakiewicz, 
Paulina Baran 
Zachowanie: 
Jurand Hawrot, 
Bartosz 
Kozakiewicz, 
Michał Goraj, 
Adam Jankowski, 
Patrycja 
Kołodziej 
 

Nauka: 
Jagoda Sujkowska 
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Nauka 
i zachowanie: 
Konrad Duch 

Nauka: 
Karina Kuc 
Zachowanie: 
Mateusz Lange 

Zachowanie:  
Tomasz Cwynar, 
Marta Henek, 
Maria Kozyra 

Zachowanie: 
Angelika 
Rusiniak 

Nauka: 
Filip Braun 
Zachowanie: 
Daniel 
Gajdemski 
 

Zachowanie: 
Marcin Soboń 
 

Nauka: 
Dagmara 
Jarczak;   
Zachowanie: 
Wojtek Mika 

Nauka  
i zachowanie:  
Damian Foulhaber 

Zachowanie:  
Piotr Szczepanik 

Nauka: 
Krystyna Bujała, 

Marcin 
Szromek; 

Zachowanie: 
Krystyna Bujała, 
Marek Kurpanik 

Nauka 
i zachowanie: 
Mateusz 
Błoński 
 

Nauka: 
Katarzyna Kostka, 
Katarzyna Długajczyk 
Mateusz Tomala 
Grzegorz Sitko 
Zachowanie:  
Katarzyna Długajczyk 
 

Nauka:  
Mateusz Żur 
Zachowanie:  
Jan Barchański,  
Beata Leśniak,  
Mateusz Żur,  
Sonia Golonka 

Nauka: 
Paulina 
Wojciechowska 

Nauka: 
Adrian Wagner 
Zachowanie:  
Nikodem Wróbel 
 



Mamy duże 
problemy z dyscy
-pliną i zachowa-
niem, szczególnie 
podczas przerw, 

ale będziemy 
próbowali się 

poprawić. 

Nasza klasa I C SP 
składa się z siedmiu 
wspaniałych,  
na czele  których, 
stoi Pani Kasia. 

Skład naszej klasy bardzo się zmienia, 
ponieważ na początku stycznia dołączył 
do nas nowy kolega, natomiast w 
połowie kwietnia pożegnała się z nami 
jedna koleżanka - Kinga. 

Obecnie klasą I C jesteśmy my, czyli: 
Filip, Robert, Ewelina, Adam, Jacek, Szymon i Daniel. 

Każdy z uczniów pokazał też swoje zdolności i talenty np. Ewelina - 
aktorski, Robert - udzielania trafnych odpowiedzi, Szymon - zwinności, 
Daniel – taneczny i matematyczny. Każdy nauczyciel, spotykając Daniela, 
ma szansę usłyszeć, że ma piękne oczy, włosy itd. – „świetny 
komplemenciarz”. Adam jest genialnym dyżurnym, troskliwym i pomocnym 
kolegą, a poza tym nauczył się robić dobrze zdjęcia. Jacek zadziwia swoją 
opiekuńczością, wytrwałością i pomysłowością konstruktorską. Filip ma 
świetną pamięć i dlatego wystąpi na scenie na pl. Baczyńskiego. 

O swoich uczniach napisała wychowawczyni Pani Kasia 

Każdy z nas jest 
zupełnie inny, ale to 
co jest dla nas 
wspólne to fakt, że 
od początku roku 
każdy zrobił duży 
krok do przodu, czy 
to w nauce, czy 
zachowaniu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Nauka: 
Katarzyna 
Długajczyk, 
Zachowanie: 
Karolina 
Walicka, 

Nauka: 
Arkadiusz 
Paździerski, 
Paula Słowińska, 
Urszula 
Wróblewska 
Zachowanie: 
Urszula 
Wróblewska 
 

Nauka: Pajer Michał, Andrzej Honc, 
Emilia Nadzimek, Wojtek Łukaszewski 
Zachowanie: Emilia Nadzimek,  
Honc Andrzej 

Nauka:Monika Botor, Weronika Kruk, 
Joanna Papaj, Sebastian Chrobok, 
Adrian Szołtys, Daniel Bobla,  
Zachowanie: Adrian Szołtys, Weronika 
Kruk 
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Nauka: 
Daniel Rygiel, 
Julia Ziaja; 
Zachowanie: 
Wiktoria Płachta 
 

Informacje zebrali i przepisali redaktorzy „Kleksa” 
Pod kierunkiem Pani Basi.        Rys: Ania i Karolina 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
         

    Rozmawiają redaktorzy „Kleksa”: Monika i Arek. 
 
 

 
 
 
Pani Dorota Drab: Obowiązków jest bardzo wiele i ciągle ich przybywa. Najważniejszym 
obowiązkiem jest troska o bezpieczne warunki nauki wszystkich uczniów i warunki pracy 
nauczycieli. To wicedyrektorzy układają dla Was plan lekcji, organizują zastępstwa za 
nieobecnych nauczycieli, plany dyżurów, czuwają nad prawidłową organizacją wycieczek  
i imprez. Sprawdzają też dokumenty, dzienniki lekcyjne. Moim obowiązkiem, ale również, 
wewnętrzną potrzebą jest stworzenie w szkole takich warunków, aby uczniowie i nauczyciele  
z prawdziwą przyjemnością przychodzili do szkoły, czuli się tutaj dobrze i bezpiecznie. 
Arek: Jakie są Pani wrażenia po całym roku pracy jako wicedyrektor?  
P. Dorota Drab: To był bardzo trudny i intensywny rok mojej pracy, wiele się nauczyłam, 
spotkało mnie wiele wspaniałych chwil, kiedy mogłam uczestniczyć razem z Wami w ważnych 
wydarzeniach z życia szkoły, obserwować wasze sukcesy.  
Arek: Czy trudno być wicedyrektorem? 
Pani Dorota Drab: Zdecydowanie tak, głownie z powodu olbrzymiej ilości obowiązków  
i pracy. Jednak jest to praca dająca satysfakcję i zadowolenie. 
Monika: Ile lat pracuje Pani w szkole?  
Pani Dorota Drab: We wrześniu będę obchodziła jubileusz 20-lecia mojej pracy. Sama nie 
mogę uwierzyć, że to już tyle lat. 
Monika: Co się Pani podoba w tej szkole? 
Pani Dorota Drab: Nasza szkoła jest bardzo nowoczesną placówką, dynamiczną i wciąż 
rozwijającą się. Jest jedyną taką szkołą w Tychach, wyjątkową, dającą Wam, drodzy uczniowie, 
wiele możliwości, zapewniając udział w specjalistycznych terapiach tak ważnych i Wam 
potrzebnych. A najbardziej ze wszystkiego podobają mi się wprost niesamowite i niezapomniane 
imprezy i uroczystości szkolne, które przygotowują dla Was Wasi nauczyciele i wychowawcy. 
Takich wrażeń towarzyszących tym imprezom po prostu nie da się zapomnieć! 
Arek: Co Pani myśli o naszych uczniach? 
Pani Dorota Drab: Podziwiam Was najbardziej za troskę, jaką potraficie otoczyć młodszych  
i słabszych kolegów, za radość, jaką okazujecie w przeżywaniu codziennych, zwykłych zdarzeń, 
za ciepło i serce, które potraficie okazać nam wszystkim. Podziwiam Wasze wciąż ujawniane  
i rozkwitające talenty- jestem Waszym najwierniejszym kibicem!  
Monika: O właśnie, proszę podać trzy zwycięskie drużyny w Euro 2012. 
Pani Dorota Drab: Hiszpania, Niemcy, Portugalia 
Arek: A w jaki sposób wspierała Pani polską drużynę. 
Pani Dorota Drab: Kupiliśmy koszulki z napisem Polska, razem z córkami zrobiłyśmy flagę 

biało- czerwoną, oczywiście z orłem, wspólnie oglądaliśmy mecze naszej reprezentacji 
 i oczywiście mocno trzymaliśmy kciuki. 
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Monika: Dzień dobry. Pracujemy w redakcji 
gazetki „Kleks”. Czy może Pani powiedzieć 
naszym Czytelnikom, jakie obowiązki ma Pani 
jako wicedyrektor ZSS nr 8? 
 



 
 
 

Arek: Wróćmy do spraw naszej szkoły. Jakie problemy są najtrudniejsze do 
rozwiązania? 
Pani Dorota Drab: Najtrudniej jest sprawić, żeby wszyscy wokół nas czuli się 

zadowoleni z warunków nauki i pracy. Mimo, że wkładamy w to wiele starań, nie jesteśmy  
w stanie sprawić, aby wszystkim w jednakowy sposób było po prostu dobrze. 
Monika: Co zadecydowało o tym, że wybrała Pani zawód nauczyciela? 
Pani Dorota Drab: Byłam najstarszym dzieckiem w rodzinie i zawsze chętnie opiekowałam się 
młodszym bratem i kuzynami. Lubiłam spędzać czas z dziećmi, organizując im czas i zabawy. 
Zostało mi to w dorosłym życiu. 
Monika: Kim chciałaby Pani być, gdyby nie była Pani nauczycielem? 
Pani Dorota Drab: Lekarzem – zdecydowanie LEKARZEM! Od zawsze pasjonowałam się 
medycyną. Będąc dzieckiem marzyłam, że zostanę genetykiem i sklonuję człowieka. To dosyć 
dziwne marzenie, ale tak właśnie było. 
Arek: Czy jest Pani optymistką?  
Pani Dorota Drab: Tak, jestem optymistką mimo, iż nie chodzę w różowych okularach. Potrafię 
cieszyć się życiem i dostrzegać jego zalety, chociaż czasem bywa bardzo ciężko. Nie jestem 
osobą pamiętliwą, szybko zapominam o przykrościach i smutkach, potrafię cieszyć się  
z drobiazgów, bo właśnie z takich drobnych rzeczy składa się nasze codzienne życie. Uwielbiam 
przebywać w gronie ludzi potrafiących doceniać zalety życia. 
Monika: Kogo i co zabrałaby Pani na bezludną wyspę?.  
Pani Dorota Drab: Kogo? Oczywiście moją Rodzinę: męża i moje cudowne trzy córunie: Alicję 
(18 lat), Dominikę (12 lat) i Kamilkę (5 lat). Co bym zabrała? Wybór jest bardzo prosty: kawę  
i dobrą książkę! 
Monika: Jakie są ulubione Pani potrawy, a jakich Pani nie lubi?  
Pani Dorota Drab: Lubię wszystko, lecz z umiarem. Preferuję warzywa i owoce. Nie lubię 
kuchni ciężkiej i tłustej. 
Arek: Jak spędza Pani wolny czas?  
Pani Dorota Drab: Niestety mam go bardzo mało. Lubię chodzić na spacery, czytać  
i pielęgnować rośliny w ogródku. Swój wolny czas zawsze dzielę z moją Rodziną. 
Arek: Jakie książki lubiła Pani jako dziecko? 
Pani Dorota Drab: Oczywiście te czytane przez Mamę i Tatę „do poduszki”. 
Monika: A jakie lekcje lubiła Pani najbardziej, a jakich nie? 
Pani Dorota Drab: Moją ulubioną dziedziną była biologia i jej wszystkie działy: zoologia, 
botanika… Nie bardzo lubiłam natomiast historię, za wyjątkiem historii starożytnej. 
Monika: Czy lubi Pani słodycze i jakie najbardziej? 
Pani Dorota Drab: Nie jadam ich zbyt dużo, ale najbardziej lubię czekoladę. 
Arek: Jaki prezent chciałaby Pani dostać na urodziny? 
Pani Dorota Drab: Mam tylko jedno życzenie: abyśmy (mam na myśli całą moją Rodzinę) 
zawsze byli zdrowi! A jeśli chodzi o prezent, lubię  kwiaty. 
Monika: Gdzie spędziłaby Pani wymarzone wakacje? 
Pani Dorota Drab: Wymarzone wakacje chciałabym spędzić na pięknej, tropikalnej wyspie  
z palmami i z lazurowym morzem. 
Arek: A gdzie Pani spędzi zbliżające się wakacje? 
Pani Dorota Drab: Już za trzy tygodnie wyruszam na południe Europy. Wraz z Rodziną 
wyjeżdżam do cudownej Chorwacji podziwiać jej niesamowite pejzaże (góry wyrastające wprost 
z morza). Już nie mogę się doczekać! 
Monika: Dziękujemy za rozmowę, życzymy sukcesów w pracy i spełnienia marzeń. 
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Rozmawiali Monika i Arek z SPDP 
Wywiad autoryzowany. 

Pytania przygotowali Redaktorzy „KLEKSA” 
Fot: archiwum własne „KLEKSA”. 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALWINKA: Gdy skończę  
szkołę to najbardziej będę wspo- 
minała zajęcia z Panią Asią, na 
których uczyłam się różnych 
ciekawych rzeczy. Jeszcze lubi- 
łam zajęcia komputerowe z Pa- 
nią Dorotą, bo były tam progra- 
my do nauki czytania i liczenia.  
Wychowawczyni: Malwinka lubi dyskoteki 
i układanie puzzli. Była członkiem zespołu tanecz-
nego, brała udział w wielu przedstawieniach. Dla 
gazetki „Kleks” zrobiła dużo pięknych rysunków. 
Wszystkim chętnie pomaga, opiekuje się słabszy-
mi, wiąże buty, robi herbatę, rozdaje materiały do 
nauki. Jest wesoła, sympatyczna, lubiana przez 
wszystkich nauczycieli, ma wielu przyjaciół. 
Monika: Malwina to fajna i mądra dziewczyna. 
Jest koleżeńska, miła, towarzyska. Jest bardzo, 
bardzo fajna. 

KASIA: Najmilej będę wspominała, po ukończeniu szkoły, do której 
uczęszczałam parę lat, moją wychowawczynię Panią Dorotkę, Panią Anię, 
Panią Psycholog, Panią Pedagog, Dyrekcję oraz koleżanki i kolegów. Dzięki 
tej szkole poznałam też Kasię, moją przyjaciółkę, z którą do dzisiaj utrzymuję 
świetny kontakt. Dziękuję. 
Wychowawczyni: Kasia była wzorową uczennicą. Zawsze była przygotowana 

do zajęć, pilna i uważna. Można było na niej polegać, bo pamiętała o wszystkich ważnych sprawach 
dotyczących klasy. Przez kilka lat pracowała w redakcji gazetki szkolnej „Kleks”, przepisywała 
i przygotowywała ciekawe teksty, wykreślanki, pięknie rysowała. Była moją „prawą ręką”.  
Monika: Kasia jest wrażliwą, fajną, miłą koleżanką. Można z nią o wszystkim porozmawiać. Jej 
hobby to układanie puzzli. 
Roksana: Z Kasią lubię rozmawiać na różne tematy. Dobrze się uczy, ma ładną mowę, bardzo 
dobrze układa puzzle. Chodzi zawsze do szkoły, będzie mi jej brakować.  
Mateusz: Droga Katarzyno. Szkoda, że już kończysz szkołę. Mam nadzieję, że nie zapomnisz o nas. 
Trzymaj się.  

          

                                                              „KOGO i CO 

będę najmilej wspominał/a po ukończeniu szkoły?” 

DRODZY ABSOLWENCI: Byliście z nami wiele 
lat. Tworzyliście gazetkę, pomagaliście kolegom.
Było z Wami miło, wesoło. Będziemy Was wspo-
mninać. Wy też nie zapominajcie o nas, odwiedzaj-
cie nas czasami. Życzymy Wam szczęścia i powo-
dzenia na nowym etapie życia – koledzy z redakcji:
Monika, Asia, Roksana, Arek, Pani Ania, Pani 
Basia, Pani Dorota.  

Wypowiedzi przepisała Monika i Dagmara z SPDP.           Fot. Archiwum własne „Kleksa”. 

                  PIOTREK: Po ukończeniu 
                              szkoły najchętniej będę     

wspominał lekcje muzyki 
                         i dyskoteki prowadzone 

                           przez Pana Piotra i naukę  
               u Pani Asi, u której musia- 

łem się pilnie uczyć.                        
Wychowawczyni: Piotrek najbardziej lubi 
śpiewać i tańczyć. Brał udział w wielu przed-
stawieniach szkolnych, np. „Kasztanki”. Chęt-
nie uczestniczył w lekcjach w-f, a szczególnie 
lubił grać w kosza. Ma wielu kolegów, jest 
wesoły, lubi układać „Patyczaki”.  
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PAWEŁ: Będę wspominał  
lekcje w-f i Pana Grzegorza,  
koleżankę Ulę i kolegę Arka.  
Jeszcze mojego przyjaciela  
ze szkoły Grzegorza S. 
Wychowawczyni: Paweł systematycznie uczę-
szcza na zajęcia. Potrafi być pracowity i zdy- 
scyplinowany. W zespole klasowym jest lu-
biany. Dużo uwagi poświęca niektórym 
koleżankom, jest wobec nich miły i uprzejmy. 
Koledzy z klasy: Paweł jest zawsze uśmiech-
nięty, zadowolony, pomocny. Czasem się kłó-
cimy, ale potem się pogodzimy. Fajnie się 
z nim gra w piłkę nożną. Szkoda, że kończy 
szkołę, bez niego w całej klasie będzie smutno 
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Pani MARIA KOSTKA 
Jestem mamą Kasi Kostki. Jestem 

bardzo dumna z córki, że kończy 
następny etap w swoim życiu. Za te kilka 
lat spędzonych w szkole, córka bardzo 
dojrzała, stała się samodzielna, dużo mi 
pomaga. 

Dziękuję za trud i pomoc  
w wychowaniu córki: Wychowawczyni 
Pani Dorotce, Pani Ani oraz Pani Beatce 
F. i wszystkim nauczycielom, z którymi 
Kasia miała lekcje. 
 

  
 MAMA MALWINKI  
 Szkoła jest placówką, która zawsze 
znajdowała się w centrum zainteresowania 
dzieci, rodziców, nauczycieli oraz całej opinii 
społecznej. 

Bardzo istotną rolę opiekuńczo-
wychowawczą pełniła wychowawczyni klasy 
Pani Asia. Moje dziecko było zawsze 
zadowolone z pobytu w szkole i naprawdę 
bardzo chętnie do niej chodzi. 

Najlepsze i najbardziej wartościowe były 
również zajęcia wyrównawcze oraz specja-
listyczne: wszelkiego rodzaju rehabilitacje, 

 zajęcia logopedyczne, opieka  
pedagogiczno-psychologiczna. 
Wszelkie zajęcia dotyczące 
przygotowania dziecka niepełnospraw-
nego do życia w społeczeństwie, np. 
gotowanie i robienie prostych potraw, 
ogrodnictwo, plastyka, gimnastyka, 
sprawność ruchowa, gry na komputerze, 
krawiectwo, chociażby przyszycie 
guzika, korzystanie z biblioteki, 
poznanie liter i cyfr, wycinanie, 
przyklejanie. 
Malwinie dała ta szkoła bardzo duże 
poczucie odpowiedzialności za siebie  

i innych, chętnie chodzi do szkoły, bo może 
pomóc słabszym. 

Jestem wdzięczna, razem z moją córką, za 
trud nauczycieli pracujących z takimi 
dziećmi. Praca ta jest trudna, wyczerpująca, 
wymaga dużo zaangażowania, cierpliwości, 
empatii i ciągłego kształcenia się, ale daje 
jednak wiele satysfakcji. Uśmiech 
i zadowolenie dziecka niepełnosprawnego 
jest dla nauczyciela największą nagrodą. 

Dzięki tej szkole dziecko moje jest lepiej 
przygotowane do samodzielności i lepszego 
radzenia sobie w codziennej rzeczywistości. 

. 
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RODZICE PIOTRA 
Bardzo cieszymy się, że syn Piotr 

uczęszczał do tej Szkoły Życia. Z dnia na 
dzień widzieliśmy duże postępy w Jego 
rozwoju. 

Poznawał gotowanie, elementy 
ogrodnictwa, funkcjonowanie osobiste  
i społeczne, rozwinął się ruchowo  
i intelektualnie. Nauczył się bardzo dużo, 
co teraz, po skończeniu szkoły, umożliwia 
mu łatwiejsze życie. 
 

Malwinka i Piotr z wychowawczynią Panią 
Asią, nauczycielami i kolegami ze szkoły. 

Teksty przepisali redaktorzy „Kleksa”. 
Fot.: archiwum własne „Kleksa”. 
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Quiz wymyślił Arek, tekst przepisała Kasia Kostka, 
flagi rysował Mateusz, Grzegorz i Wojtek z SPDP                    

WYBIERZ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ. JEŚLI MASZ 
WĄTPLIWOŚCI, ZAJRZYJ NA STRONĘ ”KIBICUJEMY 

BEZPIECZNIE”. 

 



 
 
      
 
 
 
  
  
Od lutego 2012 roku trwa Kampania 
Wojewody Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty „Młodzież kibicuje bezpieczniej”. 
Kampania związana jest z Euro 2012, a szczególnie z bezpieczeństwem imprez sportowych  
i kształtowaniem postaw fair-play (czytaj: fer plej), to jest „czystej gry” w sporcie.  
W związku z tym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwóch konkursach organizowanych 
w ramach kampanii. 

1. Konkurs fotograficzny „Radość kibicowania – w kadrze”. 
2. Konkurs muzyczny – „Kibicuję z piosenką”. 

 W konkursie fotograficznym do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie:  
Jacek Kopeć i Adam Kopeć z kl. I SP oraz Patrycja Kołodziej z kl. II Gimnazjum OET. 

W konkursie muzycznym do etapu rejonowego 
zakwalifikował się zespół „Pinezka Bis” (na zdjęciu) 
z piosenką „Dalej chłopcy”.  
Wokaliści: Paulina Wojciechowska, Karolina 
Walicka i Kamil Wypasek, pilnie ćwiczyli pod 
okiem Pani Ewy Pitner – Wróblewskiej i Oliwii 
Szkudło, a ich występy zobaczymy na imprezach 
szkolnych zamykających rok szkolny. 
 Poniżej prezentujemy tekst piosenki, który 
został napisany wspólnymi siłami do muzyki 
z piosenki "Dalej orły" Maryli Rodowicz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Działania związane z kampanią na terenie naszej szkoły koordynowała Pani Ela Jagiełka. 
Tekst: Pani E. Jagiełka        Fot.: Pani O. Szkudło 
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„Dalej chłopcy” 
1. Na stadionach ludzi cały tłum, 
w Polsce Euro wzbudza wielki szum. 
Piłka nożna wielu fanów ma,  
kibicujmy wszyscy wraz. 
 
Ref. (2 razy) Dalej chłopcy, 
niech murawa iskrzy pod korkami. 
Dalej chłopcy,  
nasze serce biegną razem z Wami. 
 
2. Dobry kibic musi być ok, 
cenny piłkarz zawsze gra fair play. 
Lśni murawa, piłka toczy się,  
widowisko zaczęło się. 
 
Ref. (2 razy) Dalej chłopcy, 
niech murawa iskrzy pod korkami. 
Dalej chłopcy,  
nasze serce biegną razem z Wami. 

CO TO ZNACZY KIBICOWAĆ BEZPIECZNIE? 
Angelika: Bezpiecznie kibicować to znaczy nie 
używać przemocy. 
Konrad: Bezpieczne kibicowanie to jest bez rozróby, 
bez wulgaryzmów i obrażania człowieka w tekstach 
piosenek i żeby była tolerancja wobec przeciwnej 
drużyny.  
Grzegorz Wawrzyniak: Nie można dewastować 
stadionu, niszczyć flag przeciwnika, używać 
niebezpiecznych narzędzi i żeby nikomu nic się nie 
stało. 
Roksana: To znaczy, żeby nie krzyczeć komuś głośno 
do ucha. 

Rozwiązanie quizu: 1A, 2C, 3C, 4A, 5B, 6A, 7A, 8C. 
 



 

      
              6 czerwca 2012  

                             Dzień Szkoły bez Przemocy 
 

Dzień 6 czerwca – ogłoszony 
„Dniem Szkoły bez Przemocy”, stał 
się okazją do podsumowania całoro-
cznych działań, organizowanych 
przez koordynatorki: pedagoga - mgr 
Beatę Piecha – Frycowską, wychowawcę świetlicy mgr Bożenę Furgał oraz pedagoga mgr Beatę 
Kapinos w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Programu „Szkoła bez Przemocy”. Program był 
prowadzony z dużym poparciem i zaangażowaniem dyrektora placówki mgr Hanny Kołodziejczyk.  

W szkole w trakcie roku szkolnego odbywały się zajęcia i wycieczki, podczas których uczniowie 
zdobywali wiedzę i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, były zajęcia z udziałem Straży 
Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, Służby Zdrowia, a także zajęcia socjoterapeutyczne, psycho-
terapeutyczne i profilaktyczne. Ważnym założeniem Programu, było umacnianie wśród uczniów 
zachowań nastawionych na akceptację, życzliwość, wzajemną pomoc i współpracę.  

Z inicjatywy pedagoga szkolnego mgr Beaty Piecha – Frycowskiej oraz opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego mgr Bożeny Malcharek zostały przeprowadzone dwa konkursy. W pierwszym z nich- 
„Wychowawca Roku”- uczniowie mieli za zadanie wyłonić takiego wychowawcę, który jest dla nich 
autorytetem. Podczas trwania konkursu 
„Uczeń Roku” dyrekcja, nauczyciele, 
wychowawcy i specjaliści wybierali 
najbardziej prospołeczną osobowość roku.  

Dzień Szkoły bez Przemocy to w naszej placówce 
wielkie przedsięwzięcie koordynowane przez mgr 
Beatę Piecha – Frycowską oraz mgr Barbarę Łozowską. 
Dzięki wielu ludziom dobrej woli, którym na sercu leży 
dobro dziecka, ta impreza powiodła się w stu 
procentach. W bogatej ofercie każdy znalazł coś dla 
siebie. Na zakończenie imprezy odbył się apel 
 podsumowujący, połączony z rozstrzygnięciem kon-
kursów: „Plakat promujący zasadę Kibicowania Fair 
Play”, „Nauczyciel Roku”, „Uczeń Roku”, a także 

występ uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im L. Kruczkowskiego. Ostatnim elementem był 
„balonik do nieba”, dzięki któremu cały świat mógł się dowiedzieć, że Zespół Szkół Specjalnych  
w Tychach jest szkołą bez przemocy! 
Kochani, to wszystko w tym roku szkolnym. Życzę Wam wspaniałej zabawy podczas wakacji oraz 
podejmowania samych mądrych decyzji. Z tego miejsca też żegnam moją ukochaną klasę II ZSZ. 
Ściskam Was wszystkich razem i każdego z osobna oraz zapraszam na spotkania KLUBU 

ABSOLWENTA w przyszłym roku szkolnym.  
                                                                  Wasz  pedagog– mgr Beata Piecha - Frycowska 
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Święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na 
zachowania agresywne i przemoc w szkole oraz tych, którzy 
chcą zrobić wszystko, aby szkoła była miejscem przyjaznym 
dla uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz 
rodziców, a także tych, którzy KIBICUJĄ FAIR PLAY 

          

I miejsce w konkursie „Uczeń Roku”:  
Szkoła Podstawowa: Jagoda Stujkowska,  
Krystyna Bujała, Angelika Rusiniak 
Gimnazjum: Aleksandra Kroczek, 
Bartosz Kozakiewicz 
Szkoła Zawodowa: Łukasz Kuc 
SPDP: Karolina Walicka 

Plakaty nagrodzone w konkursie  
„Kibicuję fair play” 



 

z 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIOSTRA ARKA: 
Chcę powiedzieć, że 
dzisiejsza impreza jest 
super: pyszne ciasta, sałat-
ki, świetne warsztaty.  
Cały program „Zawodowy 
zawrót głowy” to był strzał 
w dziesiątkę! Bardzo 
dobrze przemyślane były 
zajęcia: młodzież często 
wychodziła do zakładów 
pracy i różnych instytucji, 
gdzie najlepiej mogła 
zapoznać się z organizacją 
i funkcjonowaniem tych 
zakładów oraz specyfiką 
różnych kierunków 

zawodowych. Arek chętnie uczestniczył w różnych zajęciach i nie nudził się w domu. Oby więcej tego 
typu programów!!! 
 

       RODZICE WOJTKA – JOANNA I JAROSŁAW MIKA: 
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz Syn brał udział w zajęciach „Smaki świata’’ w ramach programu 
unijnego „Zawodowy zawrót głowy’’. Wojtek poznał ciekawe potrawy popularne w innych krajach  
i nauczył się pomagać w ich przygotowaniu. W domu widać już efekty zajęć, kiedy Wojtek potrafi 
aktywnie uczestniczyć we wspólnym gotowaniu i pieczeniu.   
Chcielibyśmy na łamach ,,Kleksa” podziękować nauczycielom prowadzącym te zajęcia  
i z pewnością uczestniczylibyśmy w kolejnych projektach.  

                                                                 
 

          

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, czerwiec 2012  

28 maja 2012 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty podsumowujące projekt adresowany 
do uczniów ZSZ nr 6 i SPDP. W imprezie wzięli udział uczniowie naszej szkoły, Zespołu Szkół 
Specjalnych z Mikołowa, wicedyrektorzy naszej szkoły, koordynator projektu Pani Justyna Miros 
oraz rodzice wyróżniających się w projekcie uczniów. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość: 
zapoznania się z efektami projektu w czasie prezentacji multimedialnej, wypróbowania specjałów 
kuchni przygotowanych przez grupę młodych kucharzy oraz udziału w warsztatach 
socjoterapeutycznych, praktyczno – technicznych i kulinarnych. 
Tekst: koordynatorki programu Barbara Łozowska i Anna Łukowiec. 
Fot.: archiwum własne „Kleksa”. 
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Tak jak każdy z nas ma jakiegoś sąsiada, tak i nasza planeta Ziemia ma 
ich dwóch: Wenus i Marsa. Cała trójka należy do większej rodziny,  
w której jest 8 planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, 
Uran, Neptun. Krążą one wokół Słońca i tworzą tak zwany Układ 
Słoneczny. Oprócz planet we wszechświecie można odnaleźć różne 
gwiazdy, księżyce, komety. 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
Nasza Ziemia nazywana jest Błękitną Planetą,  

ponieważ z kosmosu widać, że jest na niej  
dużo więcej niebieskich oceanów i mórz niż 

lądów. 
Planeta ciągle się obraca, dlatego mamy na 
przemian dzień i noc. Ziemia krąży również 
wokół Słońca, dlatego występują różne pory 

roku: wiosna, lato, jesień i zima. 
 
 

 
 

 

          

Przygotowali: uczniowie klasy IC SP pod kierunkiem Pani Katarzyny Gajdy. 

Drodzy Czytelnicy! Oto dalszy ciąg  cyklu 
artykułów, w których zdobywacie 
informacje na różne tematy. Mamy 
nadzieję, że rubryka ta  przyczyni się do 
poszerzania Waszej wiedzy. Miłej lektury.  

Rys. Jacek 

Wydzieranka: praca 
uczniów kl. IC SP 

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, czerwiec 2012 
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Rys. Adam Rys. Ewelina 

Rys. Robert 

Rys. Daniel 

Co wiedzą nasi najmłodsi uczniowie na temat kosmosu?  
 

Daniel: Ziemia to jest miejsce gdzie są miasta, drogi, auta, 
bloki, zwierzęta, ludzie, zabawki, plac zabaw i wszystkie inne. 
Gwiazda może spaść z nieba i spełnić wszystkie życzenia. 
Można ją podnieść i powiesić na choince. 
Ewelina: Księżyc to jest takie coś, co widać w nocy. 
Jacek: Słońce jest po to, żeby nie było zimno, ale żeby było 
gorąco, żeby można się opalać. 
 



 
 
 
 
 

   
Niedaleko stąd, jeszcze do niedawna 

było sobie niewielkie miasto. Niestety, już go nie ma, bo gdy do Londynu wyjechali ostatni  
wysypiska śmieci, w mieście zaczął się prawdziwy horror.... 

 A zaczęło się tak: niewielkie, piękne miasteczko z piękną okolicą, ludzie byli tam dobrzy  
i szczęśliwi. Panował ład i porządek, wszyscy dbali o to, aby było czysto. Zawsze segregowali śmieci  
i wysypywali śmieci do kontenerów do tego przystosowanych. 

Pewnego dnia do miasteczka przybyło  kilku nowych mieszkańców, którzy nie mieli zamiaru żyć 
spokojnie. Nastawieni byli na zło i sami byli bardzo źli, nie lubili  porządku i zorganizowanej 
społeczności. Postanowili zniszczyć to miasteczko. Nigdy nie segregowali śmieci, wyrzucali je tam 
gdzie im się podobało.   

Nie wszyscy mieszkańcy byli temu przeciwni, dlatego, że zło zawsze rodzi zło, więc zaczęli ich 
naśladować. Wcześniej pracownicy sprzątający miasto mieli niewiele pracy. Ale z chwilą przybycia 
nowych mieszkańców nikt nie potrafił sobie z tym poradzić. Wyrzucano wszystkie śmieci wprost na 
ulicę, w pewnym momencie nie można było przejechać ani swobodnie przejść. Przez śmieci do miasta 
przybyły również gryzonie oraz robaki roznoszące różne choroby. Mieszkańcy zaczęli umierać, 
poprzez chemiczne odpadki została zatruta woda, padły zwierzęta oraz roślinność. Po upływie 
jakiegoś czasu  miasto pochłonęła zagłada samozniszczenia, do czego doprowadzili sami ludzie. 

Łatwiej jest śmiecić niż segregować. W miasteczku zadowoleni byli tylko nowi mieszkańcy,  
a to dlatego, że byli oni mieszkańcami innej planety i żywili się widokiem zniszczonego miasta. Ale 
my nie jesteśmy mieszkańcami innej planety, więc dbajmy o nasze miasta, podwórka oraz domy, aby 
nie zasypywały nas nasze lub innych śmieci. 

Tekst: Jarosław Mazur kl. III Gim. 
 
Aby nie doszło do katastrofy ekologicznej na naszej planecie, uczniowie naszej szkoły biorą udział 

w konkursach i akcjach promujących ekologiczny sposób życia. Ostatnio wszyscy uczestniczyliśmy  
w akcji „Sprzątania świata”. Co sądzą o niej uczniowie SPDP? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PRACE KONKURSOWE 
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Plakaty ekologiczne: uczniowie SP 
Fot.: Damian, kl. I/II/III B SPDP  
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Arek: Zajęcia były bardzo fajne i musiałoby ich być bardzo 
dużo, bo o środowisko trzeba dbać, bo to jest matka natura. Po 
prostu ekologia jest super. Chcę, żeby było zawsze w naszym 
mieście czysto. Były to interaktywne zajęcia. 
Andrzej: Na tych zajęciach nauczyłem się utrzymywać 
porządek. Nauczyłem się zasad bezpieczeństwa. Ekologia to 
my. Posprzątajmy świat.      

          

ZAGŁADA MIASTA 
pracownicy 
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Asia Radzikowska, SPDP 
 

   Arek Paździerski, SPDP 
 

 Sabina Szulc, SPDP 
 

 Łukasz Dembicki, absolwent  
 

 Łukasz Dembicki, absolwent  
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Ania Leśniak, SPDP 

Prace uczniów kl. I SPDP 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Nazywam się Dagmara Jarczak. Mam 20 lat 
i chodzę do kl. I B SPDP. Moi koledzy i koleżanki 
z klasy są bardzo mili i sympatyczni. Lubię czytać 
książki i opiekować się moim królikiem. Urocze 
zwierzątko o imieniu Pusia. Lubię ją karmić 
i wypuszczać ją na wolność, czyli Pusia biega sobie po 
mieszkaniu. Jest ona niewielka, koloru szarego.  
 

          

  OPINIA KOLEŻANEK: 
– Dagmara jest koleżeńska,  
uczynna, miła, pomocna, 
czasami lubi więcej mówić, 
a czasem jest cicha  jak myszka, 
jest dobrą uczennicą skupioną 
na swym zadaniu. Dagmara jest 
moją przyjaciółką, zawsze 
rozmawiamy, trzymamy się 
razem. 
– Dagmara jest uśmiechnięta 
i spokojna i ma ładną cerę.  Jest 
najlepszą  koleżanką w szkole, 
zawsze przychodzi na lekcje i 
na wszystkie pytania odpowiada 
dokładnie. Bardzo się lubimy. 
 

OPINIA WYCHOWAWCY: 
Dagmara jest uczennicą cichą, 
spokojną. Dobrze wypełnia obo-
wiązki ucznia. Przestrzega zasad 
panujących w klasie i w szkole. 
Jest osobą bardzo wrażliwą  
i delikatną. 

Mam dwóch braci: Adama i Mirka i jedną siostrę.  
Aneta ma córkę Kornelię, która ma 10 lat i chodzi do 
szkoły podstawowej. Mirek ma dwoje dzieci, one mają na 
imię Sara i Kuba. Adam też ma dwoje dzieci, a ich imiona 
to Dawid i Klaudia. Lubię, gdy do mnie przychodzą. Gdy 
Kornelia była mała, to się nią opiekowałam, pomagałam 
siostrze. 

Często występuję na różnych 
szkolnych uroczystościach. Na tym 

zdjęciu witamy Panią Wiosnę,  
a żegnamy Panią Zimę. 

W Chlebowej chacie w Gór-
kach Małych zrobiłam pyszne 
masełko dla całej wycieczki. 

To ja, Dagmara. 
 

Tekst: Dagmara      Fot.: archiwum własne „KLEKSA”  
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W tym roku 
szkolnym byłam 
Panią Jesienią. 
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Autorka: Roksana, SPDP 
Mamo, jesteś kochana, 
Bardzo Cię kocham. 
Ze wszystkich Mam  
Jesteś najfajniejsza na świecie. 
 
 
Autor: Paweł, SPDP 
Moja Mamo kochano! 
Ty zawsze uśmiechniento jesteś. 
Jo Cie kochom. 
 
 
Autor: Andrzej, SPDP 
Tato. 
Nawet gdy krzyczysz, kochasz nas. 
Ale nie na nas. 
Słuchasz, co mam Ci do powiedzenia. 
 
 
Autor: Mateusz, SPDP 
Kasiu, ja, jako Twój kolega, oświadczam,  
że jesteś najlepszą koleżanką w całej szkole. 
Lubię Cię, Kasieńko, za to,  
że jesteś Dobrą Aktorką. 
 

Autorka: Hania z SP 
 
BUKIET Z SERCEM DLA MAMY       
Czasami płaczę, czasami jestem pełna radości,  
lecz na Twojej twarzy zawsze uśmiech gości. 
Nawet, gdy jestem smutna,  
lub wyjątkowo marudna,  
Ty potrafisz pocieszyć,  
a nawet rozśmieszyć. 
 
Zawsze chętnie mi pomagasz,  
gotujesz nawet, gdy sama nie zjadasz. 
Sprzątasz, gdy ja bałaganię, 
jesteś ciągle wesoła,  
nawet gdy robisz pranie. 
 
Zawsze mnie obronisz,  
nawet, gdyby tu wpadł ludożerca! 
A ja, chociaż raz pragnę dać Ci coś od serca. 
Niech to będzie coś, co lubisz, Kochana Mamo,  
jednak nic ze sklepu, bo to nie będzie to samo! 
To musi być coś, co zrobię sama… 
 
Może, na przykład, deser z banana… 
Albo kalendarz z ważnymi datami, choć… 
WIEM! bukiet z pięknymi kwiatami!  
Niech ten bukiet sprawi Ci wiele radości,  
a na Twojej twarzy uśmiech wtedy zagości. 
 
W bukiecie będą fiołki, niezapominajki, bratki 
i oczywiście różne inne, pachnące kwiatki. 
Włożę w niego dużo serca i chęci,  
a gdy go zobaczysz, aż Ci się w głowie zakręci! 
 
Dobrze wiem, że idealnym prezentem dla Ciebie 
nie będzie strój damy,  
Tylko zwykły „Bukiet z sercem dla mamy”! 

 

Rys. Adam, SPDP 

Rys. 
Malwinka, 

SPDP 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasi koledzy w czasie wakacji chcą  
mieć dużo wrażeń: Patryk chce chodzić  
na dyskoteki, tańczyć  i słuchać muzyki, Gabrysia myśli 
o dalekiej morskiej podróży, Grzegorz o wycieczce 
luksusowym autokarem, a Andrzej o wyjeździe nad  
morze. Redakcja „Kleksa” życzy wszystkim 
spełnienia marzeń. 

 
 

Autorka: Hania z SP 
 
WAKACJE 
Gdy na dworze zaczyna się robić cieplutko,  
a drzewa zielenieją, 
gdy deszczu pada już bardzo malutko,  
a dzieci w słońcu szaleją, 
każdy na świecie się cieszy i być może na łąkę pośpieszy. 
Niektórzy na łące zjedzą późną kolację, a inni…  
(tutaj musicie mi przyznać rację),  
wymyślają jeszcze inne wariacje. 
Leniuszki pojadą na Mazury,  
a aktywni będą zdobywać nasze góry. 
A jeżeli ktoś nie chce, by przerwa od szkoły była szalona, 
to może na ogródku pograć w badmintona. 
Można też poczytać książkę lub zjeść pyszne lody, 
a dla większej ochłody wskoczyć do zimnej wody. 
A tych, którzy wybierają się nad morze, 
wiele ciekawych przygód spotkać może. 
Więc wytrwaj jeszcze te paręnaście szkolnych dni  
z uśmiechem na twarzy, 
a gwarantuję, że w wakacje coś fajnego się wydarzy! 

 

          

Autor: Wojtek Mika, kl. IB SPDP 
 
Chciałbym zwiedzić całą Europę  
i Stany Zjednoczone. Chciałbym 
zobaczyć Biały Dom*, zwiedzić 
Waszyngton*, Nevadę, Missouri, 
Nebraskę*, zwiedzić park narodowy 
Yellowstone, a w Hollywood fabryki 
filmowe, Muzeum Narodowe i 
Muzeum Sylwestra Stallone.  
 
* Biały Dom– siedziba prezydenta 
Stanów Zjednoczonych 
* Waszyngton– stolica Stanów 
Zjednoczonych 
* Nevada, Missouri, Nebraska– stany 
w Stanach Zjednoczonych Rys. Gabrysia, nasza absolwentka 
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KOŁOCZ – nie kołacz! 
KOŁOCZYK – nie kołaczyk! 
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Pierońsko sie nerwuja, jak we sklepie abo u piekorza na 
kołoczki godają „kołaczyki”, a na „kołocz”–„kołacz”.  Z tym 
trza skończyć!!! 

Kołocz to staropolskie ciasto, kere downij było pieczone we 
cołkij Polsce. Tradycjo pieczynio kołocza przetrwała jednak yno 
na Śląsku. Tu tyż je na to żywo nazwa – kołocz. Czyli dzisioj 
nazwa ta je związano yno z naszym regionym i niy mo swoigo 
odpowiednika w cołkij Polsce. Tam na nasz kołocz godo sie – 
przepraszom za wyrażynie – „syrnik”, „makowiec”, „placek”… 
A dyć czamu ludziska na Śląsku dziwaczom i przekryncają nazwa 
„kołocz” i  godają „kołacz”. Przeca to uszy bolą i śmioć sie chce. 
A możno zacznymy tyż godać „bąclak” abo „krupniak”?  

Podobnie je z kołoczkami. Już ostatecznie moga szczimać 
nazwa „kołoczyk”, ale nigdy nie zgodza sie na dziwactwo raniące 
ucho Ślązoka, kere brzmi „kołaczyk”.  

Bestoż proponuja przedyskutować tyn problym we waszym 
sklepie. Pokożcie im strona z tyj książki, abo zrobcie ksero, 
a potym ...? Jak jeszcze roz napiszą abo użyją słowa „kołaczyk”– 
to niy kupujcie wiyncyj w takim „gorolskim sklepie”.  

Ja, żebyście wiedzieli, wzywom wszystkich Ślązokow do 
generalnego sztrajkowanio!!! 
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SŁOWNICZEK:  
kołoczyk-drożdżówka 
kołocz-ciasto drożdżowe 
pierońsko-przekleństwo 
sie nerwuja -denerwuję się 
godają- mówią  
kere-które 
je-jest 
yno-tylko 
w cołkij-w całej 
godo sie-mówi się 
a dyć-a przecież 
przeca-przecież 
a możno-a może 
bąclok- kamionkowy 
garnek do kiszenia kapusty 
lub ogórków 
krupniok-kaszanka 
szczimać-wytrzymać, 
znieść 
kere-które 
bestoż-dlatego 
gorolskim-nie śląskim 
ja-tak 
sztrajkujymy-strajkujemy 
kaj-gdzie 
 

Kołoczyki 
* profanują, to znaczy znieważają, obrażają. 

Źródło: z książki M. Szołtyska „Biblia Ślązoka” przepisał Kamil i Konrad z SPDP. 
Kołoczyki narysowali: Asia Radzikowska, Paula i Grzegorz Kużel z SPDP 

UWAGA ŚLĄZOKI! 
Sztrajkujymy! Od dzisioj niy kupujymy 

we sklepach kaj profanują* KOŁOCZYKI 
i nazywają je „kołaczykami”!!! 
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Drodzy Czytelnicy! To ostatnia w tym roku szkolnym 
lekcja języka angielskiego. Mamy nadzieję, że ta rubryka 
pomogła Wam chociaż trochę podszlifować język obcy. 
Redakcja „Kleksa” dziękuje Pani Basi –  nauczycielce 
języka angielskiego oraz Jej uczniom za całoroczna pracę. 



  
 
 
 

 
 
Redakcja „Kleksa” ogłosiła konkurs na najciekawsze opowiadanie. Początek (zaznaczony 

pochylonym drukiem) wymyślili uczniowie kl. I/II/IIIB SPDP. Waszym zadaniem było 
dokończenie opowiadania. Wszystkie zgłoszone teksty publikujemy poniżej i prosimy 
Czytelników o wybranie najciekawszej pracy. Na decyzję macie całe wakacje. Miłej lektury. 

  
 
Opowiadanie Andrzeja Michalaka. 
Dawno, dawno temu za górami, za lasami, za siedmioma rzekami w królestwie Roterdam żył 

król Karol I, jego żona Sabina III, ich córka Eliza i ogrodnik Bonifacy. Rankiem, gdy Eliza się 
obudziła, jak zwykle, poszła do ogrodu i zobaczyła, że Bonifacy coś wykopuje z ziemi. Podeszła do 
niego bliżej i bardzo się zdziwiła, gdy zobaczyła starą, zniszczoną skrzynię.  

Razem zanieśli ją do zamku i otworzyli  z wielkim trudem. Zobaczyli tam stare rzeczy i 
postanowili zatrzymać je dla siebie. Gdy zobaczył to król i królowa, to postanowili wyrzucić Elizę 
i Bonifacego z zamku. Wymyślili sposób, jak się pozbyć starej skrzyni i wpadli na świetny sposób. 
Postanowili spalić stare, zardzewiałe pudło. Jak to zrobili, rodzice się ucieszyli i potem 
powiedzieli, że mogą wrócić do zamku. Potem królewna Eliza i ogrodnik Bonifacy się zaręczyli, 
kupili obrączki i wzięli ze sobą ślub. Urodziło im się dziecko. Rodzice nowej królowej zmarli ze 
starości, a im zaczęło się wszystko dobrze układać.   

 
 

 
Opowiadanie Uli Wróblewskiej, Pauli Słowińskiej i Arka Paździerskiego. 
Dawno, dawno temu za górami, za lasami, za siedmioma rzekami w królestwie Roterdam żył 

król Karol I, jego żona Sabina III, ich córka Eliza i ogrodnik Bonifacy. Rankiem, gdy Eliza się 
obudziła, jak zwykle, poszła do ogrodu i zobaczyła, że Bonifacy coś wykopuje z ziemi. Podeszła do 
niego bliżej i bardzo się zdziwiła, gdy zobaczyła starą, zniszczoną skrzynię.  

Zobaczyli tam przeróżne rzeczy: różdżkę w kształcie serca, eliksir, starą książkę oraz lusterko. 
Ogrodnik Bonifacy i księżniczka Eliza wybrali książkę. Księżniczka z ogrodnikiem podnieśli tę 
książkę i zobaczyli, że jest pisana innym pismem. Więc postanowili poszukać kogoś, żeby im 
przetłumaczył ten obcy język. Wyruszyli w daleką podróż. Szli przez zaczarowany las, aż nagle 
zobaczyli domek w kształcie butelki. Podeszli do niego i zapukali. Otworzył im przedziwny stwór 
z jedną nogą długą i jedną krótką. Miał tułów w kształcie pancernika oraz głowę od byka.  
– Witam– powiedział– Nazywam się Czarnoksiężnik Sergiusz z krainy Bulaju. Ogrodnik  
i księżniczka zapytali, czy może im pomóc odgadnąć, jaki to język. Sergiusz  zgodził się i weszli. 
Zobaczyli tam przeróżne rzeczy. Były kufry z miksturami oraz zaczarowana kula. Sergiusz miał 
własnego pupilka, smoczka o imieniu Montana. 
– Proszę usiąść na kanapę. Ja pójdę do biblioteczki, żeby rozpoznać ten język. Poszedł więc  
i zaczął czytać różne słowniki i natknął się na ten język, był to język maltański – czarodziejski 
czar. Czarnoksiężnik szybko im o tym powiedział. Wrócili więc do ogrodu i zaczęli czytać, aż 
natknęli się na słowa: „apli ban apli san”. I co się wtedy stało? Grzmot walnął w książkę i zaczęła 
ich wciągać do innego wymiaru. Znaleźli się w krainie Hobbitów. Poszli do miasteczka Szajera, 
gdzie spotkali Hobbita o imieniu Gorgi i Hobbitkę o imieniu Monik. Bonifacy i Eliza nie chcieli 
wracać do swojego królestwa, bo im tam się nie podobało. Żyli długo i szczęśliwie. Urodził im się 
syn Harry i córka Hermiona. 
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Tekst przepisała Monika Kuc 

Tekst przepisał Wojtek Mika   



 
 
   
 
 
 

Opowiadanie Moniki, Dagmary, Wojtka i Konrada. 
Dawno, dawno temu za górami, za lasami, za siedmioma rzekami w królestwie Roterdam żył 

król Karol I, jego żona Sabina III, ich córka Eliza i ogrodnik Bonifacy. Rankiem, gdy Eliza się 
obudziła, jak zwykle, poszła do ogrodu i zobaczyła, że Bonifacy coś wykopuje z ziemi. Podeszła do 
niego bliżej i bardzo się zdziwiła, gdy zobaczyła starą, zniszczoną skrzynię.  

Zobaczyli buteleczkę z dziwnym proszkiem postanowili ją otworzyć. Otwarcie butelki nie było 
sprawą łatwą, gdyż była zakorkowana. Przy próbie otwarcia buteleczka wypadła im z rąk i złocisty 
pył otoczył Bonifacego i Elizę ogromną chmurą. Ogrodnik i księżniczka poczuli się jakoś dziwnie, 
popatrzyli sobie w oczy, ich serca zaczęły mocniej bić, świat zawirował. Bonifacy i Eliza 
zakochali się w sobie. Król Karol i królowa Sabina nie byli zadowoleni z tej miłości. Zamknęli 
Elizę w polnej wieży, której pilnował krwiożerczy smok. Eliza szlochała w wieży długi czas. Płacz 
strasznie rozdrażnił smoka i pobudził jego apetyt. Smok zaatakował króla, który właśnie przyszedł 
go nakarmić. Bonifacy uratował króla, zabijając krwiożerczą bestię. Król był zachwycony odwagą 
prostego człowieka oraz jego walecznością, siłą i sprytem.  
– Jesteś osobą godną królestwa i mojej córki. Od dziś Ty, Bonifacy, nosisz koronę. Żyjcie długo  
i szczęśliwie i panujcie sprawiedliwie. 

Tak skończyła się ta miłosna historia. 
 

 
Opowiadanie uczniów klasy II/III SPDP 

      Dawno, dawno temu za górami, za lasami, za siedmioma rzekami w królestwie Roterdam żył 
król Karol I, jego żona Sabina III, ich córka Eliza i ogrodnik Bonifacy. Rankiem, gdy Eliza się 
obudziła, jak zwykle, poszła do ogrodu i zobaczyła, że Bonifacy coś wykopuje z ziemi. Podeszła do 
niego bliżej i bardzo się zdziwiła, gdy zobaczyła starą, zniszczoną skrzynię.  
 W skrzyni zobaczyli prawdziwe skarby: królewskie pierścienie, koronę, berło, suknie balowe  
i królewski płaszcz. Najpierw zaczęli je oglądać, a później przynieśli wszystko do zamku. Eliza 
włożyła znalezioną suknię, a Bonifacy przymierzył królewski płaszcz. Nagle znaleźli się w innej 
rzeczywistości, jak się okazało w przeszłości. Byli w sali tronowej pełnej królewskich portretów. 

Gdy się tam rozglądali, do sali weszli król i królowa. Eliza i Bonifacy ukłonili się przed nimi. 
– Jestem Bonifacy i jestem ogrodnikiem u króla Roterdam. 
– A ja jestem Eliza, córka króla Roterdam. 
– Witajcie w naszym królestwie– powiedzieli uprzejmie król i królowa. Po tym powitaniu 

młodzi przybysze zauważyli, że król i królowa coś do siebie szeptają i spoglądają na zmianą na 
ogrodnika i na jeden z portretów. Na tym portrecie była para królewska z maleńkim dzieckiem, 
które na prawym ramieniu miało bliznę. 

Zdenerwowany król zapytał Bonifacego, czy ma jakąś bliznę na ramieniu. On odpowiedział, że 
ma bliznę na prawym ramieniu. Wtedy gospodarze zaprowadzili go pod portret z niemowlakiem  
i jeszcze uważniej przyglądali się ogrodnikowi. Nagle poznali, że Bonifacy to ich zaginiony syn. 
Poznali też królewski płaszcz Bonifacego i suknię Elizy, które też porwała Wiedźma. A inne  
skarby ze skrzyni też należą do nich. Opowiedzieli historię porwania syna przez Wiedźmę  
z Przyszłości i o ich wielkim smutku. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi i mówili, że to prawdziwy 
cud. Król i królowa pojechali do rodziców Elizy, żeby ich poznać i zaplanować wesele. Królewicz 
Bonifacy ożenił się z księżniczką Elizą i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. 
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Tekst przepisała Dagmara i Monika  

Tekst przepisał Mateusz  



 

 

 

 

      
 

 
 
DLA NAJMŁODSZYCH – POLECAM: 

 
1. Grzegorz Kasdepke: Z piaskownicy w świat – zbiór krótkich opowiadań, których 

bohaterami  są Natalka, Jaś i Krzyś. Dzieciaki  przeobrażają piaskownicę raz w Brazylię, 
innym razem w Chiny, Francję czy Meksyk. Przekomarzając się, przypominają regionalne 
zwyczaje, dania, zabytki… Dowiadujemy się, że Czesi lubią w gospodzie jeść knedliki  
i popijać piwo. Mają też świetną drużynę hokejową. W Norwegii pada śnieg, a w RPA wciąż 
świeci słońce. Przedstawiono też Polskę – a jak! – z jej oscypkami i bigosem, ale także 

      z orłem w koronie i Szopenem grającym na fortepianie. 

DLA MŁODZIEŻY – POLECAM: 
 

1. Mariola Jarocka: Podróże z legendą.  
Legendy o najsłynniejszych miejscach w Polsce. Z tą 
książką możecie  podróżować po Polsce z północy na 
południe, z zachodu na wschód. Odwiedzicie wiele miejsc, 
w których wyraźnie czuć jeszcze oddech dawnych dziejów, 
m.in. Warszawę, Kraków, Toruń, Kaszuby, Poznań, Opole, 
Wrocław. Będziecie podróżować... z legendą.                                                                                                                                                                                           

2. Elin Lindell: Superwakacje z szaloną babcią.  
Superwakacje z szaloną babcią to 
przezabawna i pełna niespodzianek książka. 
Iris niespecjalnie cieszy się na nadchodzące 
wakacje. Ma je spędzić razem z babcią, która 
jest bardzo smutna po śmierci dziadka. Iris 
wolałaby wyjechać gdzieś nad morze, tak jak 
jej przyjaciółka, ale tata twierdzi, że powinna 
pojechać do babci. Jedzie więc, ale bez 
przekonania. To, co się im przydarzy jest tak 
niezwykłe, że nawet w najśmielszych 
marzeniach  nie mogłaby sobie wyobrazić. 
Podczas tych wakacji przeżyje tyle przygód, ile większość ludzi przez całe swoje życie! 

 
DLA KAŻDEGO COŚ CIEKAWEGO – KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE – POLECAM: 
                                                                      

1. Małgorzata Strzałkowska: Straszna książka, czyli upiorna zabawa w rymy. 
Bohaterami  książki są różnego rodzaju straszydła, duchy, upiory i inne "groźne" postacie,  które 
w trakcie doskonałej zabawy w odgadywanie brakujących słów okazują się poczciwymi  
i całkiem sympatycznymi stworzonkami. Z pewnością poczujecie dreszczyk emocji!  
 

UWAGA! POLECANE KSIĄŻKI SĄ DOSTĘPNE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE. 
 
 
 

          

Propozycje czytelnicze Pani bibliotekarki 
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Tekst: Pani Renata Mych.      Ilustracje książek: Malwinka, Mateusz, Adam z SPDP 
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W dniach 23-24 czerwca  
odbywać się będą Dni Tyskie. Na Placu pod Żyrafą pojawią się gwiazdy "You can dance" i "Tańca 
z gwiazdami". Wystąpią zespoły Tortilla, Formacja Nieżywych Schabuff, Cree, Strach na Lachy. 
Imprezę zakończy pokaz sztucznych ogni. 

W każdą środę podczas wakacji o godzinie 1000 księgarnia PIM (D.H. Baron) prowadzić będzie, 
w ramach „akcji czytania”, kącik czytelniczy dla najmłodszych.  

W cztery kolejne piątki lipca 6, 13, 20 i 27 lipca Muzeum Miejskie zorganizuje dla dzieci  
i młodzieży warsztaty malarskie oraz warsztaty - biżuteria z gliny samoutwardzalnej. Zajęcia są 
bezpłatne. Będą się odbywały w godz. od 1100 do 1400. Zapisy w Muzeum Miejskim, tel. 32 327 18 
21, email: j.kucz@muzeummiejskie.tychy.pl. Ilość miejsc ograniczona. 

W dniu finału EURO 2012 – 1.07.2012. o godz. 1600 na Placu Baczyńskiego obędzie się 
piłkarska niedziela: konkurs wiedzy o piłce nożnej, pokaz piłkarskich sztuczek, wyścigi, slalomy. 
Dzieci będą mogły rozegrać turniej na mini-boisku, rodziców zapraszamy do... kibicowania. 

8 lipca od godz. 1600 będzie można na Placu zagrać w duże, plenerowe szachy lub wziąć udział 
w turnieju szachowym z nagrodami. Organizator zaprasza szachistów w każdym wieku.  

22 lipca to Święto Czekolady. Pod Żyrafą znajdą się tysiące tabliczek czekolady, będzie 
konkurs jedzenia czekolady na czas, konkurs wiedzy o czekoladzie, wybory najsłodszej tyszanki 
oraz koncerty.  

MCK zaprasza do swojej galerii "Pod Dachem" 6 lipca o godz. 1800 na "Lipcowe spotkania  
z ceramiką". Obejrzeć będzie można wystawę ceramiki artystycznej, uczestniczyć w wykładach (19 
i 24 lipca), warsztatach ceramicznych (9, 12 i 17 lipca) oraz dwudniowym "Ogrodzie ognia" (28-29 
lipca). Zajęcia trwają 2 godz. i odbywają się w grupach 20-osobowych. Zapisy – w biurze MCK. 

NOVE KINO zaprasza w każdy poniedziałek o godz. 1000 na seans filmowy. Bilety dla widzów 
indywidualnych 12 zł i trzeba je wcześniej zarezerwować.  
02.07. - film „Lorax” - SPOTKANIE Z EKOLOGIĄ – Dzieci dowiedzą się jak w prosty sposób 
zadbać o Ziemię. 
09.07.- film: „Królewna Śnieżka” – KONKURS MŁODYCH TALENTÓW – Zajęcia artystyczne  
z nagrodami. 
16.07 - film: „Muminki- w pogoni za kometą” – DZIEŃ MŁODEGO RYSOWNIKA –Nauczymy 
się rysować i stworzymy magiczną krainę Miminków. Konkurs rysunkowy. 
23.07. - film: „Piękna i Bestia 3D” - SPORT TO ZDROWIE – Spotkanie z tyskimi sportowcami. 
30.07. - film: „Piraci” - TYSCY POSZUKIWACZE SKARBÓW – Poczuj się piratem i poszukaj 
skarbu.  
06.08. - film: „Kot w butach” - W KRAINIE BAŚNI I MAGII – Pokaz sztuk niezwykłych. 
13.08 - film: „Goryl Śnieżek w Barcelonie” - W KRAINIE ZWIERZĄT – odkryjemy świat 
zwierząt. 
20.08. - film: „Kopciuszek. Inna historia 3D” - W KRAINIE TAŃCA Tańczyć nauczysz się z nami. 
27.08. - film: „Epoka lodowcowa” - SPOTKANIE Z GEOGRAFIĄ – Zawód Podróżnik. Poznamy 
różne zakątki świata i uczcimy koniec filmowej podróży w NoveKino Tychy. 
 

Wszystkim polecamy także udział w Dniach Pszczyny,  w dniach 18-19.08.2012r. W sobotę 
zagrają: Andrzej Piaseczny oraz grupa TSA. Pierwszego dnia wystąpi także kabaret Łowcy.B.  
W niedzielę na scenie pojawi się zespół Bethel, Kasia Rościńska i Wolny Band oraz Golec 
uOrkiestra. Koncert odbędzie się w parku zamkowym.  
 
 

Informacje przygotowali uczniowie SPDP pod kierunkiem P. Sylwii Lipińskiej.  
Źródło: Internet. 
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Podstawowymi założeniami pracy pedagogicznej Starego Doktora były: 
1. Dziecko powinno być traktowane z szacunkiem jako podmiot, który rozwija się dzięki 

własnej aktywności. 
2. Dorośli są odpowiedzialni za warunki życia dziecka. 
3. Dorośli powinni stale kształcić się i wzbogacać wiedzę o dziecku a w wychowaniu 

podchodzić do niego w sposób indywidualny. 
4. Wychowanie to proces twórczy, podczas którego dorosły nieustannie powinien poszukiwać 

własnych skutecznych metod i form pracy. 
5. Wychowanie powinno stanowić proces oparty na partnerstwie. 
6. Dorośli powinni troszczyć się o podstawowe prawa dziec

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, czerwiec 2012 

Opracowanie:  
pedagog Beata Piecha – Frycowska J.
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METODY WYCHOWAWCZE JANUSZA KORCZAKA 

Janusz Korczak był lekarzem  
i pedagogiem, któremu nadano przydomek 
Stary Doktor. Urodził się w Warszawie  
w 1878 lub 1879 roku w rodzinie 
żydowskiego adwokata. Gdy miał 18 lat 
zmarł mu ojciec i na nim spoczął obowiązek 
utrzymania rodziny. Studiował medycynę 
jednocześnie udzielając korepetycji. Już 
wtedy żywo interesował się warunkami życia 
biednych i osieroconych dzieci. W wieku ok. 
30 lat zdecydował się nie zakładać rodziny.  

Zamieszkał w warszawskim Domu 
Sierot, gdzie objął posadę dyrektora. Swój 
system wychowawczy oparł na podstawie 
własnej pracy, badań i doświadczenia.  
W praktyce pedagogicznej był przeciwnikiem 
sztywnego systemu wychowawczego. 
Wskazywał tylko określone kierunki i ogólne 
zasady, które dorosły wychowujący dziecko  

powinien wprowadzać, dostosowując do 
indywidualnych potrzeb i sytuacji, w której 
znajduje się dziecko. W całym wychowaniu 
chodzi o to, by stopniowo doprowadzić do 
usamodzielnienia młodego człowieka poprzez 
stwarzanie mu sytuacji, w których wykaże on 
się własną inicjatywą.  

Korczak podkreślał często, że dziecko 
żyjące w świecie dorosłych jest od nich 
bezpośrednio uzależnione, a tym samym 
wskazywał, że pozycja dziecka jest dużo 
gorsza od pozycji dorosłego. W związku  
z tym wskazywał potrzebę uznania go za 
pełnowartościowego człowieka już od 
momentu narodzin i na każdym etapie jego 
życia.  

Dziecko w żadnym momencie swojego 
życia nie powinno być przedmiotem 
manipulacji dorosłych. 

 Prawo do miłości 
 Prawo do opieki 
 Prawo do szacunku 
 Prawo do własnych tajemnic 
 Prawo do samostanowienia o sobie 
 Prawo do własności 
 Prawo do rozwoju 
 Prawo do zabawy i pracy  
 Prawo do sprawiedliwości 
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Zgodnie z zapowiedziami dziś kolejny artykuł z cyklu „Nie, dziękuję”, tym razem dotyczący 
umiejętności odmawiania, podczas gdy ktoś proponuje Ci narkotyki, dopalacze, czy inne środki 
psychotropowe. 

Jesteś w trudnym okresie dorastania. Uczysz się żyć w realnym świecie i akceptować fakt, że 
życie nie jest tylko pasmem przyjemności i radości. Kłopoty, kompromisy, ból związany  
z zawodem miłosnym to rzeczy, które bezpośrednio Cię dotykają. Do tego ciągłe pytania rodziców 
„ Jak było w szkole?”. „A jak miało być?”, przecież nie powiesz prawdy i dlatego odpowiadasz 
„Dobrze” uważając, że to wszystkich zadowoli. Próbujesz odnaleźć się w znajomej, a jednak innej 
rzeczywistości i okazuje się, że to nie jest takie proste. Świat dorosłych stara Ci się wszystko 
ułatwić, ale nie dostrzegasz jeszcze tego, że jest po Twojej stronie. Na ogół myślisz, że się czepia, 
że znowu coś mu nie pasuje, że nie daje Ci upragnionej swobody i spokoju. Do tego wszystkiego 
odkrywasz, że rodzic, który był dla Ciebie niedoścignionym autorytetem też posiada wady, a Ty 
nie funkcjonujesz już w idealnym świecie, tylko w takim jaki jest naprawdę.  

Z małego dziecka stajesz się dojrzałym człowiekiem. Zrzucasz „skorupę”, aby założyć nową. 
Często jesteś niespokojny, zdenerwowany albo zamyślony. Z szybkością błyskawicy zmieniają się 
Twoje nastroje i nie zawsze sobie z tym radzisz. Nie jest to nic innego jak tylko dorastanie do 
odpowiedzialności, ale podczas tego dorastania łatwo zgubić właściwą drogę.  

Czasem zdarza się, że nie radząc sobie z tymi problemami młody człowiek sięga po narkotyki, 
myśląc że one wszystko rozwiążą. Ten mit znany jest od pokoleń i od pokoleń zbiera żniwa  
w postaci śmierci młodych ludzi. Wszystko rozpoczyna się niewinnie, przecież wiesz od kolegów, 
że od jednego razu się nie uzależnisz ani tym bardziej nie umrzesz. Tylko, że to właśnie może być 
o ten jeden raz za dużo. Pamiętaj, że powiedzieć „nie”, wyłamać się, iść pod prąd to jest 
prawdziwe wyzwanie. Najbardziej kolorowy jest świat na trzeźwo, a problemy wszystkie są do 
rozwiązania, pod warunkiem, że stały się rzeczy, których bieg można odwrócić.  

Jesteś otoczony bliskimi osobami, które tylko czekają, abyś zwrócił się do nich po pomoc, 
kiedy tego potrzebujesz. Na nie zawsze 
możesz liczyć  i masz pewność, że nie 
wezmą za to zapłaty w postaci Twojego 
zdrowia czy życia. Wyciągnij rękę i nie 
odpychaj tej, która jest wyciągnięta  
w Twoją stronę. Ona jest po to, żeby Cię 
czasem zatrzymać przed złem, a czasem 
popchnąć w kierunku dobrego. A jeśli 
nadal myślisz, że dorosły, który jest 
blisko Ciebie: rodzic, nauczyciel, peda-
gog i tak Cię nie zrozumie, dla pewności 
daj mu do przeczytania tekst, który został 
napisany z myślą o Tobie, a na pewno 
Wasze relacje ulegną poprawie. 
 

Z najlepszymi życzeniami, abyś podczas nadchodzących wakacji poczuł się prawdziwie wolnym 
człowiekiem.          Twój pedagog – Beata Piecha - Frycowska 
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Rys. Kasia Długajczyk, SPDP 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          

 

Przygotowali uczniowie SP pod kierunkiem katechety A. Szopy.  
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Rys. Klaudia  
 

Rys. Mariusz 
. 

Rys. Łukasz 
 

Rys. Angelika 
 

Rys. Autor nieznany 
 Rys. Patryk 

. 

W CZASIE WAKACJI 
PAMIĘTAJMY O PANU BOGU 

Wakacje spędzać będę 
z mamą i z tatą. Będę się 
kąpała w basenie i chodziła na 
spacer z moim bratem. Będę 
się bawiła w altanie i będę 
miło spędzała wolny czas. W 
niedzielę będę chodzić do 
kościoła modlić się.   Klaudia 
 
W tym roku wakacje spędzam 
nad morzem z mamą, tatą 
i siostrą. Będę się kąpał i też 
będę się modlił.  Patryk 

 

Wakacje spędzę w Holandii 
i w Jaworzynce. Z rodzicami, 
kuzynami, koleżankami, ciocią 
i wujkiem. Będę grał w piłkę albo 
na laptopie albo na komputerze. 
Będę chodzić do kościoła, na 
imprezy i na zabawy i na dysko-
tekę. Jedziemy na kolonie na 10 dni 
i będziemy w hotelu.  

Michał 
 

W tym roku wakacje będę spędzał 
z rodziną nad morzem, będę się opalał na 
plaży i pływał. Będę chodził w niedzielę 
do kościoła, bo trzeba znaleźć czas dla 
Pana Boga.      Marcin 
 

Rys. Michał 
. 



 
 
 

 
 
 

15 MINUT DLA KRĘGOSŁUPA 
 

Dlaczego warto ćwiczyć kręgosłup? Codziennie, przez cały dzień 
kręgosłup jest w użyciu. Często narażony jest na uszkodzenie. 15-minutowy 
trening pozwoli utrzymać tułów w dobrej kondycji. 
Zagrożenia dla twoich pleców. Kręgosłup ma skłonności do uszkodzeń, 
jednak na większość przyczyn bólu pleców pracujemy sami poprzez słabą 
formę mięśni tułowia, niewłaściwe podnoszenie i przenoszenie ciężarów, 
nieprawidłową sylwetkę, nadwagę. 
Jak pomaga trening? Pozwoli utrzymać silne i elastyczne mięśnie tułowia. 
Ćwiczenia pozwolą ci dłużej pracować lub bawić się bez bólu pleców. 
Zdrowy kręgosłup. Zdrowy kręgosłup utrzymuje masę ciała i pozwala na 
swobodę ruchów. Kondycja kręgosłupa zależy przede wszystkim od 
równowagi między jego trzema naturalnymi krzywiznami i od siły mięśni. 
Kręgosłup w ruchu. Możesz spowolnić proces „zużywania” się kręgosłupa 
poprzez trenowanie prawidłowego sposobu poruszania się: 
1. Schylaj się, zginając kolana i biodra, a nie plecy. 
2. Trzymaj ciężary blisko tułowia. Kiedy podnosisz obciążenie, używaj 

nóg i napinaj mięśnie brzucha. 
3. Nie skręcaj tułowia. Obracaj się na stopach. Ciężkie przedmioty podnoś 

przed sobą. 
4. Znaj swoje możliwości. Rób regularnie przerwy, nie podnoś przedmio-

tów, które są zbyt ciężkie. 
Wsparcie dla pleców. Twoje mięśnie brzucha, grzbietu, ud, pośladków są 
wsparciem dla kręgosłupa. Utrzymując mięśnie silne i elastyczne, pomożesz 
dobrze wykonywać ich zadania. Po zestaw ćwiczeń przyjdź do rehabilitanta. 
 
 
 

Co to jest rehabilitacja i czym zajmuje się rehabilitant? 
Ania: Rehabilitacja to są ćwiczenia, które pomagają nam się poruszać. 
Dziękuję, że jest taki ktoś, kto pomaga innym ludziom. 
Kasia: Rehabilitacja kojarzy mi się z ćwiczeniami i gimnastyką. 
Karolina: Rehabilitant to jest taki pan, który prowadzi ćwiczenia, jak ktoś jest chory na nogi albo 
na inne rzeczy, ma krzywe plecy albo coś takiego.   
Michał: Rehabilitant to jest ktoś, kto leczy i się uczy w szpitalu. 
Marcin z klasy pani Izy: Rehabilitant to jest taki pan, który rehabilituje, który robi wywiad. 
Opiekuje się, ćwiczy ze mną, żebym miał prosty kręgosłup. 
Asia: Rehabilitant pomaga ludziom jak są chorzy, jak jest ktoś sparaliżowany, jak jest na wózku  
i nie daje sobie rady, to on pomaga stać. 
Roksana: Rehabilitant to lekarz badający ludzi. Pomaga im w różnych sytuacjach np. inwalidom, 
osobom chorym na różne choroby.  
Piotrek: Lubię rehabilitację. Pan rehabilitant pracuje i robi pompki z dziećmi i jeszcze fikołki.  
Konrad: Rehabilitant pomaga uczniom chorym, autystykom z ciężkimi zespołami. Ta osoba ma 
ciężkie zadanie, musi pomóc temu dziecku choremu, żeby było spokojne, nie agresywne. 
Mateusz: Rehabilitant to jest kłoś, kto uczy rehabilitacji i leczy rehabilitacją, pomaga dzieciom, 
ćwiczy dzieci. Skacze się tam po ławce i ćwiczy się na materacu, żeby być zdrowym.  
A my w SPDP rehabilitanta nie mamy. 
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Wypowiedzi uczniów przepisała Monika i Ula, rysunek wykonała Kasia Kostka z SPDP    
 

Tekst: Pan Tomek Naskręcki    
 



 
Kolorowanki 
przygotowali 

uczniowie SPDP 
na zajęciach 

kreatywności, 
żeby się Wam 

nie nudziło  
w czasie 
wakacji.  

My życzymy 
Wam oczywiście 

słonecznych 
wakacji, ale…  

w razie 
niepogody 

zajrzyjcie na te 
strony. Miłej 

zabawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          

Rys. Andrzej, SPDP 
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Rys. Grzegorz, SPDP   30 
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Rys. Monika Kuc,  SPDP 

Rys. Paweł,  SPDP 
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Wykreślankę przygotowała  
Kasia Kostka, SPDP 

ROZWIĄŻ  
KRZYŻÓWKĘ 

Oblicz działania i połącz linią 
z odpowiednim wynikiem  

 

Przygotował Marcin K., 
kolorowała Ula z SPDP 

Przygotowali Paula 
 i Arek, SPDP  

 

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, czerwiec 2012 

Zadanie wymyślili uczniowie SPDP. 
Podpowiedzi znajdziecie na ostatniej stronie 

„Kleksa” 

 
I. MIASTA EUROPY 

Połącz stolicę z odpowiednim państwem 
 

Kijów  Rosja 
 
Bratysława  Polska 
 
Ateny  Litwa 
 
Warszawa   Ukraina 
 
Madryt  Hiszpania 
  
Wilno  Słowacja 

 
Moskwa  Grecja  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Oblicz działania i połącz linią z odpowiednim wynikiem.  
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ROZWIĄŻ  KRZYŻÓWKĘ 

Przygotował Marcin K., kolorowała Kasia  
z SPDP 

 
II. PAŃSTWA EUROPY 

Połącz państwo europejskie z jego stolicą. 
 

Francja  Berlin 
 
Czechy  Rzym 
 
Niemcy  Lizbona 
 
Wielka   Praga 
Brytania  
 
Portugalia  Amsterdam  

 
Włochy   Londyn 

 
Holandia           Paryż  

  

Zadanie wymyślili uczniowie SPDP. 
Podpowiedzi znajdziecie na ostatniej stronie „Kleksa” 

Krzyżówkę wymyślił Arek Paździerski,  
diagram i tekst przygotowała Ula z SPDP 
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Nie trza mówić trza, 
Trza mówić trzeba. 

już pracujesz? 

Nie pieprz, Pietrze, wieprza pieprzem, 
Bo przepieprzysz wieprza pieprzem. 

 

Abecadło z pieca spadło, 
Żur wyloło, kluski zjadło. 

Dzisiaj wielkie święto Gucia, 
Gucio gumę ma do żucia. 

Przyszła Lucia ciocia Gucia, 
Zjadła gumę mu do żucia. 

Wielki smutek w domu Gucia, 
Gucio nie ma nic do żucia. 

 

Nasza pani, proszę pani, 
prosi, żeby pani naszej pani 

pożyczyła dużych sani. 
 

W Strzebrzeszynie  
chrząszcz brzmi w trzcinie 

i Strzebrzeszyn z tego słynie. 

Kiedy susza, szosa sucha. 
Suchą szosą szła szczypawka, 

Susząc sobie szczypce. 
 

Król Karol kupił królowej Karolinie 
Korale koloru koralowego. 

 
Płynął buk przez Bug, 
Dałby Bóg, żeby buk 
Przepłynął przez Bug. 

 

Pojadę na Pomorze. 
Jak Pomorze nie pomoże, 
to pomoże może morze. 
A jak morze nie pomoże, 

To pomoże może ląd. 
 

Raz w Sing Songu 
Na Sing Songu 
Syn Sing Songa 

Grał w ping-ponga. 

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, czerwiec 2012 

Pchła  pchłę  pchała, 
Pchła płakała, 

Że ją pchła pchała. 
 

Jedna piłka, jedna szklanka 
I to cała wyliczanka. 

Raz, dwa, trzy, wychodź ty. 
 

Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć 
Ojciec daje dzieciom jeść. 
Matka daje dzieciom pić, 

A ty, leniu sobie idź. 
Raz, dwa, trzy 

Kipi kasza, kipi groch 
Lepsza kasza niźli groch. 

Bo od grochu brzuszek boli, 
A od kaszy się zagoi. 

o tak już pracujesz? 

Kaczor Donald, Myszka Miki 
Niosą z sobą dwa koszyki. 
Co w tych koszykach jest? 

Sma – ko – ły – ki. 
Kto się bawi w berka, 

Palec do cukierka. 
Bo za minutkę 

Zamykamy budkę. 
Budka się zamknęła, 
Gości nie przyjęła. 

Nasza Pani dobra dusza, 
Do nauki nas przymusza. 

Raz, dwa, trzy, 
Panią będziesz ty. 

 
Źródło: Dorota Simonides „Ele mele dudki. Rymowanki dzieci śląskich”. 

Teksty wybrali uczniowie SPDP, przepisał Kamil   34 
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ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 
28.04.2012 r. odbyły się w naszej szkole 
zajęcia ekologiczne pod hasłem Wiosną 
nadzieje na zdrowie i czystość rosną. Miały 
one na celu dbanie o zdrowie i środowisko, 
wyrobienie nawyków dobrego odżywiania, 
zamiłowania do czystości i aktywności ru-
chowej. W tym dniu uczniowie wykonali 
plakaty i układali hasła prozdrowotne. Brali 
udział w zabawach i grach ruchowych, 
uczyli się obserwować przyrodę, a nawet 
ratować życie. 
 

SZKOLNE INFO  

POWIATOWE IGRZYSKA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
odbyły się 13 czerwca w Lędzinach. 
Uczniowie szkoły podstawowej i gim-
nazjum brali udział we wszystkich konku-
rencjach sportowych. Skakali w dal z miej-
sca, rzucali piłeczką palantową, biegali na 
100, 200, 400 m. zdobywając wiele medali. 
 

XIII FESTYN REKREACYJNO – SPORTOWY 
W STRONĘ SŁOŃCA 
odbył się 1.06.2012 r. Ze względu na pogodę, 
wszystkie konkurencje odbyły się w budynku 
szkolnym. Uczniowie licznie wzięli udział 
w konkurencjach sprawnościowych, grze w dwa 
ognie, meczu piłki nożnej i siatkowej. Imprezę 
uświetnił pokaz zabytkowych rowerów Pana 
Wojciecha Mszycy. Na zakończenie wystąpił 
zespół wokalno– instrumentalny, w skład którego 
wchodzili nauczyciele naszej szkoły. Zobaczy-
liśmy także pokaz mistrzów free style z piłką. 
 

NOWA STRONA INTERNETOWA 
Informujemy, że uruchomiona została nowa 
strona internetowa naszej szkoły, na której 
znajdziecie ważne informacje dla siebie i dla 
rodziców, galerie zdjęć z różnych imprez.  
Adres strony: www.zs8.tychy.edu.pl 
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony. 

SZKOLNY DZIEŃ RODZINY 
odbył się jako Warsztaty dla rodziców i dzieci pt : 
„Jak spędzać wolny czas w zgodzie z ekologią”. 
Były zajęcia edukacyjne, kulinarne, ekologiczno-
przyrodnicze z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy medycznej. Imprezę uświetnił występ 
zespołu muzycznego, karaoke, malowanie 
twarzy, rodzinne potyczki sportowe, dogoterapia, 
plenerowa kuchnia szkolna i ognisko z piecze-
niem kiełbasek. Atrakcji było mnóstwo, wszyscy 
świetnie się bawili. Dla uczestników przewidzia-
no wiele nagród rzeczowych. Rodziny mogły   
także adoptować 5 chomików dżungarskich. 
  Przygotowali uczniowie kl. II/III SPDP pod kierunkiem Pani Bogusławy Dudek. 

PODRÓŻ Z KSIĄŻKĄ DOOKOŁA 
ŚWIATA – CHINY 
12.06.2012 r. w ramach innowacji peda-
gogicznej „Podróże z książką” odbyła się X 
impreza czytelnicza. Rozpoczęła się ona 
recytacją wiersza J. Tuwima „Lokomo-
tywa” przez panią Dyrektor, Mamę Jagody 
i ucznia naszej szkoły. Uczniowie zoba-
czyli pokaz tańca chińskiego w wykonaniu 
zespołu tanecznego z MDK nr 1, poznawali 
kulturę i przyrodę Chin. Poprzez udział w 
„chińskich warsztatach” młodzież  poznała 
kuchnię, zwyczaje i pismo tego kraju. 
Imprezę zakończyła prezentacja mapek 
i rekwizytów stworzonych przez uczniów. 
Przekazano również list do rodziców 
zachęcający do głośnego czytania 
dzieciom. 
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WYCIECZKA DO OCHABÓW 
20.06.2012 r. uczniowie naszej szkoły wyjechali 
na wycieczkę do Ochab. Była to wycieczka 
edukacyjno– tematyczna obejmująca zajęcia 
z zakresu przedmiotów humanistycznych, matema-
tyczno– przyrodniczych, informatyki i technologii 
informacyjnej. Lekcje prowadzone były w czterech 
grupach angażujących dzieci do nauki 
i zabawy. Uczniowie zwiedzili park miniatur, 
oceanarium, plac zabaw. Zobaczyli kino 6D 
i  dinozaury. Mogli także spędzić czas w parku 
linowym, na euro bungee i trampolinach.  
 

To ostatnie w tym roku szkolnym wy-
danie naszej gazetki. Spotkamy się  
3 września, po wakacjach.  
Uważajcie na siebie. Pa, pa.  
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 Pani Miłka  
  

 Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor
     

Pan Wicedyrektor        
 

Pan Piotrek 
 

 Pani Bożena H. 
  

 Pan Arek     
 

 Pani Krysia      
  

 Pani Kasia B.     
  

 Pani Ola
 

  Pani Asia M.      Pani Beata P-F.      
    

 Pani Renia      
 

 Pani Oliwia      
  

 Pan Adam Cz.     
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Portrety i kwiaty dla swoich nauczycieli wykonali uczniowie SPDP. 

          

 Pan Krzysiek S.     
  

 Pan Grzegorz K.
  

 Pani Dorota K.     
  

 Pan Marek G.     
  

 Pani Agnieszka G.     
  

 Pani Beata P.     
  

    Pani Asia B– Cz.     
  

 Pan Marek R.     
  

 Pani Kasia Ch–Sz.     
  
  

 Pani Ela J.     
 

 Pani Bogusia D.     
  

 Pani Agnieszka G., SPDP     
   

 Pani Małgosia B.
  

 Pani Ewelina F–M.
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REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRÓTÓW I OPRACOWAŃ TEKSTÓW 

I. STOLICE EUROPY 
Odpowiedzi: 

Kijów – Ukraina 
Bratysława – Słowacja 
Ateny – Grecja  
Warszawa – Polska 
Madryt– Hiszpania  
Wilno – Litwa 
Moskwa – Rosja 
   

II. PAŃSTWA EUROPY 
Odpowiedzi: 

Francja –Paryż  
Czechy – Praga  
Niemcy – Berlin 
Wielka Brytania – Londyn 
Portugalia – Lizbona 
Włochy – Rzym 
Holandia – Amsterdam
  

Rysunki wykonała Kasia z II/III i Monika z IB SPDP 


