
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

wydawana od 2000 roku GAZETKA ZSS nr 8 w TYCHACH 
 

 

Laureat Ogólnopolskich Konkursów  
Czasopism Osób Niepełnosprawnych 

 

   CZERWIEC 2014 nr 55 

W tym wydaniu m. in.: • Najlepsi z najlepszych • Nauczyciel i Uczeń Roku •   
 • Żegnamy absolwentów • Czy wiesz? • Kącik gwary śląskiej • Zagraniczne 
podróże kształcą • Bezpieczne wakacje • Propozycje na wakacje • Wakacyjne 
łamigłówki • Humor • Szkolne info „Kleksa” • 

 
    Słoneczną okładkę przygotowali uczniowie SP, SPDP oraz przedszkolaki  
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Roksana: miła, koleżeńska, kulturalna, sympatyczna, wspaniała, uśmiechnięta. 
Lubiła rozmawiać z  koleżankami i kolegami. Uczyła się bardzo dobrze, ładnie 
tańczyła - Uczniowie I/II/III BSPDP 
Fajna dziewczyna, pomocna - Andrzej 
Radosna, pomaga innym - Grzegorz 

Michał: uśmiechnięty, ładnie tańczy w zespole - Uczniowie I/II/III BSPDP 
Fajnie, ze był w mojej klasie. Byłem z nim nad morzem i graliśmy w piłkę ręczną. 

Dobrze tańczy, spoko koleś - Andrzej 
Na lekcjach zawsze jest wesoły, nigdy się nie smuci, uwielbia grać w koszykówkę 

i piłkę nożną, bardzo fajnie tańczy - Grzegorz 
 

Jasiu: Lubił sobie porozmawiać, spokojny, cichy. Chodził na tańce, fajny, uśmiechnięty. 
- Uczniowie I/II/III BSPDP 
Wesoły, cierpliwy, lubię go, dobry tancerz! - Andrzej 
Fajnie tańczy u p. Agnieszki, wesoły - Grzegorz 
 

Daniel: wesoły, miły, lubi jeździć na mecze hokeja, zabawny, lubi słuchać muzyki, 
 Pomocny -uczniowie I/II/III BSPDP 
Super ziomek, wierny kibic, jeździ na zawody sportowe. Bardzo fajnie, że był 
 w naszej szkole! - Andrzej 
Szkoda, że nie chodził ze mną do klasy, miły, wesoły na przerwach - Grzegorz 
 

Ala: przyjaźni się z Mateuszem, zawsze uśmiechnięta - Uczniowie 
I/II/III BSPDP 

            Spokojna, fajna dziewczyna - Grzegorz 
 

Konrad: pomocny, pracowity, wesoły, zabawny, często żartował, zaradny. 
- Uczniowie I/II/III BSPDP 
Spokojny, wyluzowany, mój najlepszy kolega - Andrzej 
Wszystkim pomaga, wiesza dekoracje, czasami wybucha  
śmiechem - Grzegorz 

Mateusz: ładnie rysuje, ma dużą wiedzę - Uczniowie I/II/III 
BSPDP 
Spoko gość, kocha Alę - Andrzej 
Fajnie się z nim rozmawia, miły i fajny - Grzegorz 
 

Monika: ma piękny uśmiech, fajna, lubi grać w teatrze, ładnie tańczy, wesoła, 
 sympatyczna - Uczniowie I/II/III BSPDP 
Najlepsza koleżanka, zakochana, zawsze o wszystkich się troszczy - Andrzej 
Ładnie się ubiera, piękna dziewczyna, lubię ją! - Grzegorz 
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MONIKA: Jak skończę szkołę, to będę tęsknić za nauczycielami. Za panią Anią i całą 
klasą. Za teatrem, bo bardzo podobały mi się zajęcia, jak zajmowaliśmy miejsca, wyjeż-
dżaliśmy i poznawaliśmy fajnych ludzi!  
 

DANIEL: Najbardziej lubiłem zajęcia sportowe i zajęcia, na których mogłem dodawać i odejmować. 
Lubiłem robić mojej pani herbatę i kawę. No i dziewczyny w szkole są fajne: Sabina, Roksana, Ania, 
Monika, będę za nimi tęsknić. Miałem też super kolegów, z którymi mogłem pogadać o piłce nożnej. 

JAŚ: Będę tęsknić za wszystkimi paniami i panem Piotrem. Lubiłem występować, tańczyć, grać na 
gitarze. Będzie mi brakowała wspólnego śniadania oraz imprez klasowych. Na pewno będę jeszcze 

występował w „Pinezce”.  
 

DRODZY ABSOLWENCI:  
Byliście z nami wiele lat. Tworzyliście gazetkę, pomagaliście kolegom. Było z Wami miło, weso-

ło. Będziemy Was wspominać. Wy też nie zapominajcie o nas, odwiedzajcie nas czasami. Ży-
czymy Wam szczęścia i powodzenia na nowym etapie życia – koledzy z redakcji: Dagmara, Sa-

bina, Andrzej, Patryk, Grzegorz oraz Pani Dorota, Pani Basia, Pani Ania. 
 

Wypowiedzi pisali uczniowie SPDP.            Fot. Archiwum własne „Kleksa”. 

ALICJA: Lubiłam wszelkie zajęcia plastyczne, będę tęsknić za wszystkimi koleżankami 
i kolegami, a szczególnie za Mateuszem „Dzidzi”, z którym byłam w klasie przez wiele lat. 
 

ROKSANA: Swoją klasę będę wspominać bardzo dobrze! Ja będę wspominała wszystkie panie, a najbar-
dziej Panią Dorotę i Panią Annę. Najbardziej będę wspominać wszystkie koleżanki i kolegów, z którymi się 

kolegowałam i koleguję, a najbardziej Wojtka Mikę, mojego najlepszego przyjaciela. Też bardzo lubiłam 
tańce z panią Agnieszką. Będzie mi jej bardzo brakowało. 

KONRAD: Lubię pana Marka za zajęcia WF-u! Fajnie się z nim spędzało czas. Panią Annę lubię, jako 
wychowawczynię i za mile spędzony czas w szkole. Panią Beatę lubię za pomoc psychologiczną. Z 
Panią Danką fajnie się rozmawiało przy kawie. Z Panią Bożeną fajnie się pracowało przy włókiennic-
twie. Bardzo dobrze zapamiętam Dyrekcję naszej szkoły! Pana Piotra lubię za fajną muzykę. Z panią 
Alą były fajne lekcje pamiątkarstwa. Z panią Teresą fajnie się gotowało. Pozdrawiam wszystkich kole-
gów i koleżanki! 

MICHAŁ: Będę wspominać panią Agnieszkę, panią Miłkę, panią Anię i koleżanki i kolegów  
z mojej klasy. Bardzo fajnie było chodzić na zawody i zdobywać medale. Lubiłem chodzić na 
tańce i chcę tańczyć dalej. 
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MATEUSZ: Będę tęsknić za koleżankami z mojej klasy: Sonią, Beatką i Alicją. Szczególnie polubi-
łem Jasia, bo jest zawsze wesoły. Najbardziej lubiłem kreatywność, gospodarstwo domowe i gotowa-
nie. Będę wspominać Panią Anię, bo fajnie uczyła kreatywności, jest bardzo sympatyczna i wesoła. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Lp. NAZWA ZAWODÓW MIEJSCE DATA IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA / UZYSKANE 
MIEJSCE NA PODIUM 

1. 

XVI Regionalny 
Mityng w Biegach 

Przełajowych 
 

TYCHY 11,19. 
09.2013 

 Bartek Strączak- II miejsce 
 Wojciech Mika- III miejsce 

2.

XX Regionalny 
Turniej Bowlingowy 

Olimpiad 
Specjalnych 

Ruda 
Śląska 

27.09. 
2013 

 Patrycja Kołodziej – I miejsce 
 Mateusz Błoński - I miejsce 
 Patrycja Paluch - III miejsce 

3.

XIX Regionalny 
Turniej Bowlingowy 

Olimpiad 
Specjalnych 

Żory 7.10. 
2013 

 Bartek Kozakiewicz - II miejsce 
 Patrycja Paluch - III miejsce 
 Michał Wiśniewski – III miejsce 

4.

VII Regionalny 
Turniej Piłki Nożnej 

"Dołącz do Nas" 
Olimpiad 

Specjalnych 

Zabrze 
 

16.10. 
2013 

II miejsce w składzie: 
 Damian Faulhaber 
 Radosław Król 
 Marcin Hachuła 
 Jakub  Fortuna 

5.

XV Regionalny 
Turniej Tenisa 

Stołowego Olimpiad 
Specjalnych 

Ruda 
Śląska 

07.11. 
2013 

 Damian Faulhaber – I miejsce 
 Karolina Walicka - II miejsce 

6.

XXI Regionalny 
Mityng Pływacki  

Olimpiad 
Specjalnych 

Rybnik 22.11. 
2013 

 Paulina Wojciechowska – I miejsce 
(25m stylem klasycznym), III miejsce 
(25m stylem dowolnym), 

 Michał Wiśniewski – III miejsce (50m 
stylem dowolnym), 

 Bartosz Strączek – III miejsce (25m 
stylem dowolnym), II miejsce (25m 
stylem grzbietowym), 

 Patrycja Paluch – II miejsce (25m ze 
sprzętem) 

Wrzesień - 
grudzień 2013 
 (I semestr) 
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Styczeń – 
czerwiec 2014 
 (II semestr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lp. NAZWA ZAWODÓW MIEJSCE DATA IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA / UZYSKANE 
MIEJSCE NA PODIUM 

1. 
XXI Regionalny 

Turniej Bowlingowy 
Olimpiad Specjalnych 

Katowice 8.04. 
2014 

 Patrycja Kołodziej- I miejsce 
 Mateusz Błoński- II miejsce 
 Michał Wiśniewski- II miejsce 

2. 
VI Regionalny 
Turniej Bocce  

Olimpiad Specjalnych 
Chorzów 6.05. 

2014 

 Patrycja Kołodziej - III miejsce 
 Daniel Szulc - III miejsce 
 Mateusz Błoński - III miejsce 
 Wojciech Mika - III miejsce 

3. 

XIV Regionalny 
Mityng 

Lekkoatletyczny 
Olimpiad Specjalnych 

Racibórz 
9,23.05

. 
2014 

 Wojciech Mika - II miejsce (sztafeta) 
 Bartosz Strączak - I miejsce (skok w dal), 

II miejsce (bieg na 800m), II miejsce 
(sztafeta) 

 Marcin Szromek- II miejsce (sztafeta) 
 Adrian Wagner - III miejsce (rzut p. 

palantową),  
 Daniel Bobla- II miejsce (rzut 

p.palantową), II miejsce (sztafeta) 

4. 

XII Regionalny 
Turniej Piłki Nożnej 

Halowej 
Zunifikowanej 

Drużyn Męskich 
Olimpiad Specjalnych 

Zabrze 19.05. 
2014 

II miejsce w składzie 
 Damian Faulhaber 
 Damian Gędziorowski 
 Paweł Zając 
 Radosław Król 
 Marcin Hachuła 
 Piotr Fortuna 

5. 
XII Regionalny 

Turniej Piłki Nożnej 
Olimpiad Specjalnych 

Ruda 
Śląska 

26.05. 
2014 III miejsce drużynowo 

6. 
IX Regionalny Mityng 

Kolarski Olimpiad 
Specjalnych 

Katowice 28.05. 
2014 

 Patrycja Paluch - III miejsce,  

7. 

XII Regionalny 
Turniej Tenisa 

Ziemnego Olimpiad 
Specjalnych 

Tychy 16.06. 
2014 

 Damian Faulhaber 
 Marcin Hachuła 
 Paulina Wojciechowska 
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Opracowanie: Barbara Kałuża 
Opracowanie graficzne: Redakcja Kleksa 



 
 
 
 
  
 
 
 

 

I/II SPDP 
Nauka: 
Dagmara Jarczak 
Zachowanie i 
aktywność 
artystyczna: Kamil 
Bobla 
Zachowanie: 
Bartosz Strączek 

II/III GIM OET 
NAUKA: Paulina 
Wojciechowska 
Aktywność 
artystyczna i  
sportowa: Paulina 
Wojciechowska, 
Patrycja Paluch 
 

I ORW  
Aktywność 
sportowa:  
Mateusz  
Błoński  
 

II ORW 
Zachowanie: 
Mateusz Bieroński 
Żaneta 
Chodorowska 
Marek Kurpanik 

I/II SP  
Nauka i zachowanie: 
Daniel Gajdemski 
Aktywność 
artystyczna:  
Roksana Matyja 
Damian Marekwia  
 

II/IIC SP AU 
Nauka i zachowanie  
Mikołaj Kozieł 

VI SP  
Zachowanie: 
Michał  
Gędziorowski, 
Patryk Żebracki 
Aktywność  
plastyczna:  
Klaudia Hoffmann  
 

G 

R 

A 

T 

U 

L 

A 

C 

J 

E 

III ORW 
Zachowanie: 
Julia Hejduk 
Mateusz Szkudło 

I/II SPDP  
Aktywność 
plastyczna:  
Rafał Lipka  

II/III B SP OET 
Nauka: Daniel 

Dyszkowski 
Zachowanie: 

Szymon Kuczma 
Dominik Marciniak 

Mateusz Lange 
Aktywność 

artystyczna: 
Dawid Trojok 

 

II/III A SP AU: 
Nauka i 
zachowanie:  
Jakub Krajza 

I/II/IIIA SPDP: 
NAUKA: Andrzej 
Michalak, Paula 
Słotwińska 
ZACHOWANIE i 
aktywność sportowa: 
Michał Wiśniewski  
Aktywność 
artystyczna:  
Monika Kuc 

IV/V/VI SP OET:  
Nauka: 
Dawid Mgłowski 
Michał Pajer 
Nauka i zachowanie: 
Maria Kozyra 

II/III A SPDP 
Nauka: Daniel Szulc 
Mateusz Kołodziej,  
Aktywność 
artystyczna: 
Beata Leśniak,  
Sonia Golonka,  
Jan Barchański 

IV/V SP OET AU 
Zachowanie: 
Dominik Muras 
Adam Dec 

II ZSZ: 
Zachowanie i 
aktywność na 
rzecz szkoły: 
Monika 
Szczyrba 

III B SP AU 
Aktywność 
artystyczna: 
Jagoda 
Stujkowska 

I/II/IIIB SPDP 
Nauka: 
Roksana Bała, Joanna 
Bednarek, 
ZACHOWANIE: 
Roksana Bała, Joanna 
Bednarek, Mikołaj 
Chodorowski 
 

II B SP AU 
Aktywność 
artystyczna: 
Dominik Rydzkowski 
Michał Dragan 
 

I/II/III A SP OET 
Zachowanie i nauka: 
Emilia Nazimek 

II/III A SP OET AU 
Zachowanie: 
Antonina Purczyńska 
Nauka i zachowanie:  
Paweł Kołodziej 

IV SP AU 
Nauka i 
zachowanie: 
Błażej Pawtel 
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I SPDP 
Nauka i zachowanie  
Jurand Hawrot   
Dominika Tekiela  
Zachowanie i 
aktywność 
artystyczna: 
Jurand Hawrot   
Bartek Kozakiewicz 
Patrycja Kołodziej 
Zachowanie: 
Adam Jankowski 



 
  
 

 
 

  
 

                          
 

 
Podczas lekcji dowiedzieliśmy się, że w Warszawie w Pałacu 
Kultury i Nauki znajduje się Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. 
Jest tam organizowany pokaz robotów. Widząc zdjęcia, oglądając 
filmy, słuchając opowiadań kolegów z klasy, zainteresował nas ten 
temat – temat robotów. 
Czym jest robot?  
Według Mikołaja jest to rzecz, którą można zbudować i wysłać na 
Marsa. Uważa on, że można zbudować robota po to, by sprzątał 
różne rzeczy, by podawał jedzenie dla psa.  
Roksana powiedziała, że robot to machina. Zbudować ją można, 
gdy ma się wiele metalowych części, śrub i śrubokręty.  

Grzesiek dodał, że oprócz metalu potrzebna jest elektronika. Wszystko należy ze sobą 
połączyć, poprzykręcać i gotowe. Można dodać również żarówki, żeby robot świecił. 
 

A co na temat robotów można znaleźć w Internecie?  
Z Wikipedii dowiadujemy się, że „robot to mechaniczne urządzenie wykonujące pewne zadania. 
Działanie robota może być sterowane przez człowieka lub przez wprowadzony wcześniej 
program. Roboty często zastępują człowieka przy czynnościach, które mogą wykonywać  
znacznie szybciej od ludzi”. Roboty zastępują ludzi podczas
wykonywania bardzo niebezpiecznych zadań.

  
Po dłuższej rozmowie 
okazało się, że uczniowie we 
własnych domach mają 
różnego typu roboty. Nie 
mają one oczu, uszu, rąk  
i nóg, ale mimo to bardzo 
pomagają w codziennym 
życiu. Z wymienionych przez 
uczniów pierwsze miejsce 
otrzymał robot kuchenny, 
który pomaga w codziennym
gotowaniu. Na drugim miejscu pojawiła się mikrofalówka,  

a potem były wymieniane i inne urządzenia: pralka, zmywarka i tak dalej. Robert odkrył, że 
niektóre zabawki są jak roboty np. latająca, duża, sztuczna osa.
 
Życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, by wasze domowe roboty zawsze Was słuchały, nigdy się 
nie psuły i długie lata Wam służyły.  
 
 
 
 

          

Przygotowali: uczniowie klasy I/II/III 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.  
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Źródło: Angorka. Teksty wybrali i przepisali Grzegorz. B. i Bartek S.   
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BIEGACZE LEPIEJ MYŚLĄ 
 
Osoby ,które biegają, zwłaszcza w młodym wieku, lepiej myślą - uważają amerykańscy  
naukowcy. Dynamiczny ruch przed 30. rokiem życia chroni mózg w starszym wieku. Przebadano 
około trzech tysięcy osób. Wszyscy uprawiali ćwiczenia mające wpływ na wchłanianie tlenu 
przez organizm i przekazywanie go mięśniom. Było to pływanie, jazda na rowerze i właśnie 
bieganie. Po ponad 20 latach sprawdzono ich sprawność fizyczną i psychiczną. Aktywni za 
młodu osiągali zdecydowanie lepsze wyniki  w myśleniu i zapamiętywaniu.  
 
SUPERSKARBONKI 
 
Około 400 skarbonek przedstawiających postaci ludzi i zwierząt można zobaczyć na wystawie 
w Muzeum Zamku w Baranowie Sandomierskim. To prywatny zbiór Urszuli i  Szczepana 
Ignaczyńskich z Kraśnika. Niektóre to miniaturowe przedmioty lub budowle z końca XIX 
i początku XX wieku. Pochodzą z kilkunastu krajów. Ludzie oszczędzali pieniądze od zawsze. 
Kiedy nie było jeszcze banków, gromadzili je w słojach. Dopiero w XIX wieku brytyjski 
garncarz zrobił pierwszą skarbonkę w kształcie świnki. 
 
LOKAL Z WYRZUCANYM JEDZENIEM 
 
Lokal, który serwuje posiłki przyrządzone z produktów spożywczych przeznaczonych do 
wyrzucenia, powstał  w angielskim Leeds. Przedsięwzięcie nosi nazwę „The Real Junkfood  
Project” (Naprawdę Śmieciowe Jedzenie). Kilkudziesięciu ochotników codziennie zbiera to, co 
jest już niepotrzebne w supermarketach, restauracjach, kawiarniach i kafeteriach. Z tego powstają 
dania z mięsem, wegetariańskie, kanapki i czasami desery. Darowane jedzenie to z reguły chleb, 
brokuły, kawior, trufle, łosoś ,wysokogatunkowe sery, rzadkie warzywa i przyprawy. Do tej pory 
udało się zagospodarować tonę niechcianego towaru. 
  
GŁOSOWY KLUCZ 
 
Głos ludzki będzie niczym klucz i identyfikator danej osoby. Pracują nad tym uczeni na całym 
świecie. Nasi specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej i krakowskiej firmy Unico Software 
mają już w tej dziedzinie osiągnięcia. Dr inż, Jakub Gałka opracował technologię weryfikacji 
tożsamości na podstawie głosu - VoicePass. Związana jest ona z fizyką mowy, wynikającą 
między innymi z częstotliwości głosu oraz rozmiaru i kształtu krtani. Inne unikalne cechy zależą 
od tego, co mówimy, jak intonujemy i gdzie stawiamy akcent. Nie bez znaczenia jest także 
przerwa miedzy wyrazami. Wszystko to sprawia, że każdy człowiek ma niepowtarzalny głos. 
Weryfikujące go urządzenie opiera się na haśle. Będzie ono takie samo dla wielu użytkowników. 
To właśnie dzięki niepowtarzalności dźwięku rozpozna mówcę i pozwoli mu na przykład 
skorzystać z bankomatu. 
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    DLA NAJMŁODSZYCH – POLECAM: 
 

1. Zofia Stanecka, Marianna Oklejak: Basia i biwak 
Jest to wakacyjna książka. Opowiada o Basi i zbliżającym się 
lecie. Dzieci w przedszkolu rozmawiają o wakacjach. Basia jest 
zła, bo tylko ona nie wie jeszcze, gdzie pojedzie …  
Jest to jedna z wielu książek z serii o przygodach Basi. Lektura 
tych książek pomaga w zrozumieniu otaczającego świata; zawiera 
wskazówki, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. 

2. Barbara Sudoł: Kogutek Ziutek w Australii 
Bardzo ciekawa książka, której głównym bohaterem jest 
sympatyczny kogutek Ziutek. Wraz z przyjaciółmi zakłada on 
zespół muzyczny. Zdolni malcy wkrótce stają się sławni. 
Otrzymują zaproszenie do Australii. Zwiedzają piękny kontynent, 
poznają nowych przyjaciół i przeżywają niebezpieczne oraz 
zabawne przygody. 

DLA MŁODZIEŻY – POLECAM:                                                                                                                                                 
1. Andrzej Maleszka: Magiczne drzewo 

Jest to fantastyczna opowieść o trójce dzieci, które znalazły krzesło spełniające życzenia. Te 
dobre i złe … A zaczęło się od burzy, która powaliła olbrzymi stary dąb. Było to magiczne 
drzewo. Ludzie zrobili z niego setki przedmiotów, a każdy z nich 
zachował cząstkę magicznej siły. Wśród nich było czerwone 
krzesło. 
Książka pełna przygód, niebezpieczeństw, humoru i magii, np. 
autobus, który zwariował; most ze światła, latający dom.                                                                                                  

2. Irena Jurgielewiczowa: Wszystko inaczej 
Książka dla młodzieży opowiadająca o czternastoletniej Mai, 
rozżalonej na cały świat za poprawkę z geografii, nieudane 
wakacje i brak kontaktu z rodzicami. Wszystkie smutki i złe myśli 
mijają, gdy poznaje chłopaka. Michał pomaga Mai wyjść z 
tarapatów. Dzięki obopólnej sympatii i wzajemnemu zauroczeniu Maja odnajduje radość życia. 

 
DLA KAŻDEGO COŚ CIEKAWEGO–KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE - POLECAM: 
 
1. Jane Parker, Jen Green: Fascynująca błękitna planeta 

Książka podzielona jest na trzy części: Tropikalne lasy deszczowe, Oceany, Krainy polarne.  
W każdej z nich czytelnik poznaje problemy związane z tematem. Książka proponuje 
interesujące tematy do dyskusji (POROZMAWIAJMY), których celem jest pogłębienie 
wiedzy i sprowokowanie do rozmów na temat środowiska. 
 

UWAGA! POLECANE KSIĄŻKI SĄ DOSTĘPNE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE! 
Życzę wspaniałych, pełnych przygód wakacji!!! 
 

          

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, czerwiec 2014 

Propozycje czytelnicze Pani bibliotekarki 

  9 
Tekst: bibliotekarka, Pani Renata Mych.   Ilustracje: Patryk, Monika. z SPDP  



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

upieczone na komers uczniów SPDP przez  
Panią Kuc, Mamę Moniki 
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I. Sposób przygotowania: 
1.Białka ubijamy na sztywno, dodajemy cukier i żółtka,  
a następnie mąkę z proszkiem i lekko mieszamy. Wlewamy 
na blachę wyłożoną pergaminem i pieczemy w 1800 C 30 – 
40 min. 
2.Budynie rozpuszczamy w 0,5 szt. Pysia i gotujemy z po-
zostałym Pysiem. Układamy delicje. 
Studzimy. Gdy jest zimne, przykrywamy bitą śmietaną  
z jedną tężejącą galaretką, rozpuszczoną w niecałej szklance 
wody. Polewamy pozostałymi tężejącymi galaretkami przy-
rządzonymi według przepisu na opakowaniu. 
 

WIERSZYKI MONIKI 
 

Wiersze Moniki Szczyrby pt.  
„Szkoło – bye, bye, czeka nas wakacyjny raj”  

 16.06.2014 
 

II. Sposób przygotowania: 
Białka ubijamy na sztywno, dodajemy cukier, żółtka, a później mą-
kę z proszkiem, lekko mieszamy. Pieczemy w 1800 C ok. 40 min. 
Biszkopt smarujemy dżemem z czarnej porzeczki. Na to wykłada-
my bezy. Na bezy dajemy ubitą śmietanę kremówkę 30%, ok.0,5 
litra z serkiem maskarpone, dodając cukier do smaku. Do ubitej 
śmietany dajemy rozpuszczonej żelatyny (3 łyżki) i trochę gorącej 
wody, lekko studzimy i wlewamy do śmietany, całość mieszamy. 
Na górę dajemy polewę czekoladową.   
 

II. Biszkopt z bezami – 
przepis mamy Moniki Kuc 
Składniki: 
6 jajek, 1 szkl. cukru,  
1 szkl. mąki 
1 płaska łyżeczka  
proszku do pieczenia  
Bezy, serek maskarpone,  
3 łyżki żelatyny 
0,5 l śmietany kremówki 30% 
dżem z czarnej porzeczki 
polewa czekoladowa 
 

„Wakacje tuż, tuż”   
Wakacje tuż, tuż 

Pani Basia kupiła sobie 
nowy tusz do rzęs. 

Monika zrobiła duży kęs. 
Magda poszła do sklepu po loda 

bo ją naszła taka ochota. 
Oceny wystawione są już dawno. 

Wakacji czas nadchodzi  
dzisiaj, tylko to wszystkich obchodzi. I. Shrek – przepis mamy Moniki Kuc 

Składniki: 
6 jajek, 1 szkl cukru, 1 szkl.mąki 
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 
duży zielony napój Pysio 
3 budynie śmietankowe 
3 op.delicji 
3 zielone galaretki 
duża śmietana kremówka 30% 
 

Słońce, plaża, morze – 
teraz młodzież wszystko może. 
Monika jest już w kąpieli, 
Magda się boi, że się wybieli. 
Gofry, lody, zapiekanki, 
to są nasze dziś zachcianki. 
Relacje zawsze są coraz lepsze, 
szkoło, błagam, nie przychodź jeszcze. 

„Wakacje” 
Wakacje się zbliżają….. 
Monia z Magdą narzekają. 
Magda myśli o wyjeździe. 
A Monice się nic nie chce. 
Grupa cała się raduje, 
a Monika podśpiewuje. 
Cała klasa, cała reszta 
chce wyjechać dziś do Bieszczad. 
Wyjechali wszyscy wkoło…. 
A Monika została SOLO. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cłowiek– opracowanie szkolne dziesięcioletniego Karlika 
 
Cłowiek mo jedna gowa, kiero siedzi na karku. Na prawej stronie i na lewej stronie 
łod głowy siedzom uszy. W postrzodku twarzy siedzi nos, kiery jest niekiedy 
bardzo cerwiony, ale nie łod wody. 
 
Na wierchu łod gowy siedzom łocy, a na spodku 
gęba. Niekery mo bardzo srogo gymba. Moja ciotka 
Stazyjka tyz, bo tak padajom łociec. Nad gębą i pod 
gębą mo chłop wosy. Baby nie majom tam wosów, bo 
są niemęskie. Na zadku łod gowy rosnom włosy,  
u niekierych jasne, u niekierych ćmawe, corne, siwe 
albo biołe. Zaś na niekierych gowach rosnom włosy 
łyse – jak się trefi. Kobiety majom długie włosy,  
a niekierzy padajom, że krótki rozum, ale to 
nieprowda, bo dzisiok jest blank na łopach. 
 
Kark jest niekiery ruby i krótki albo długi i cienki, ale 
to nie jest ani tak, ani tak pieknie. Przi karku wisi 

tułów, czyli łostatek. Na wierchu 
łod tułowia wisi prawo ręka,  
a po lewej stronie wisi lewo ręka. Lewo ręka nigdy nie wie, 
co robi prawo ręka. 
 
W piersiach na wierchu, na lewej stronie, siedzi serce. Prawo 
strona nie mo serca. Szkoda! Mamulka padajom, że dzisiok 
dużo ludzi ni mo serca. Czy to je prowda, nie wiem!  
Pod piersiami łod cłowieka wisi brzuch. Bogaci ludzie majom 
rube brzuchy. W brzuchu cłowiek ma żołądek, kiery jak jest 
głodny to bucy. Ło drugiej stronie brzucha porządny cłowiek 
nie godo, toż jo tyż nic nie powiym. Pod brzuchem wiszom 
do ziemi dwie nogi, na kierych chodzimy.  
Jak cłowiek umiero, to pado dusza do ciała: „Do widzynio”! 
Więcej jechmy się już nie ucyli. 
 

 
 

          

  11 

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, czerwiec 2014 

 

Źródło: Stanisław Ligoń, „Bery i bojki śląskie”, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1980  
Tekst przepisała Monika z SPDP.  Rys.: Joasia i Patryk z SPDP 



 
 
 
 
 

 
NASI UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE Z WIZYTĄ W TURCJI  
Dzięki udziałowi w programie międzynarodowej współpracy szkół Comenius o nazwie ”My 
grandfather had grown up with games, I grew up with toys- mój dziadek dorastał wśród gier, ja 
dorastałem z zabawkami” 5 uczniów: Angelika Rusiniak, Ola Kroczek, Tomek Mazur, Kuba Fortu-
na i Michał Gędziorowski oraz 4 nauczycieli: koordynator projektu pani Agata Stolecka, Pani wicedy-

rektor Dorota Drab i Panie Alicja Niechciał  
i Agnieszka Gut odwiedziło w dniach 4-
9.05.2014r. szkołę partnerską w Arakli  
w Turcji nad Morzem Czarnym. Na miejscu 
grupa dołączyła do 5 uczniów i 3 nauczycieli 
ze Słowacji.  
Szkoła turecka jest szkołą podstawową  
z internatem. Liczy 180 uczniów i 20 nauczy-
cieli i każdy z uczniów odwiedza dom rodzin-
ny zwykle raz na 2 tygodnie w weekend. 
Tematem projektu są tradycyjne gry, za-
bawy i zabawki naszych dziadków i rodzi-
ców. 
Uczniowie dużo czasu spędzali wspólnie ba-

wiąc się i grając w gry i zabawy związane z projektem,  był też czas na zwiedzanie, taniec i relaks 
przy muzyce. Tureccy uczniowie i nauczyciele okazali się przyjacielscy i bardzo gościnni. Każda ze 
szkół przygotowała i zaprezentowała zabawy z czasów naszych dziadków. Grupa polska pokazała, jak 
się bawiono kiedyś w „Duca”, „Zośkę” czy „Przeciąganie liny”. Słowacy zaprezentowali ‘”Grę w kla-
sy”, „Grę w kulki”, zabawę w „Miasta” „Zmianę pudełek” czy „Królu, królu daj mi żołnierza”. Turec-
cy koledzy pokazali jak kiedyś robiono metalowe kółko i turlano nim po ziemi, bawiono się na drew-
nianej huśtawce i grano w „Proste szachy” na własnoręcznie zrobionej planszy.  
Grupa została zaproszona na wystawę prac pla-
stycznych uczniów tamtejszej szkoły, którą 
otworzył starosta powiatu i prezydent miasta.  
Uczniowie uczestniczyli w wycieczce 
„Wszystko o herbacie” (lokalny napój nr 1), 
podczas której zobaczyli jak wygląda uprawa 
herbaty, jak się ją zbiera, transportuje, składuje i 
przetwarza w przetwórni, gdzie na zakończenie 
wycieczki zostali poczęstowani właśnie herbatą 
przez dyrektora przetwórni ÇAYKUR. 
Zwiedzili także miasto Rize oraz byli w klubie 
sportowym TRBZONSPOR w mieście 
Trabzon, gdzie spotkali się m.in. z naszym ro-
dakiem, bardzo popularnym tam Adrianem 
Mierzejewskim. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani przez piłkarza prezentami klubowymi. 
Wizyta w Turcji była bardzo edukacyjna – uczniowie i nauczycieli mogli zapoznać się z zupełnie inną 
kulturą, religią, architekturą i kuchnią.  

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły w zakładce COMENIUS 
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WRAŻENIA UCZNIÓW Z POBYTU W TURCJI 
 
Kuba Fortuna, kl. II Gim. 
Z wyjazdu do Turcji przywiozłem bardzo dużo pozytywnych wrażeń o ludziach i ich kulturze. 
Bardzo duże wrażenie zrobiło na mnie spotkanie z Adrianem Mierzejewskim– polskim piłkarzem 
tamtejszego klubu Trabzonspor. Podobały mi się widoki plantacji herbaty oraz wycieczka do jej 
przetwórni. Widziałem ciężką pracę kobiet przy zbiorze herbaty. Dobrze wspominam czas spędzony  
w tureckiej szkole – uczniowie byli mili i sympatyczni. Poznałem trochę ich kulturę. Spędziłem bardzo 
miło 5 dni, na pewno na długo je zapamiętam. Nie bardzo podobały mi się kobiety chodzące w burkach. 
          
Angelika Rusiniak, kl. II Gim. 
Podobał mi się tamtejszy krajobraz – góry i morze oraz widok z hotelu na Morze Czarne. Podobał mi się 
też festyn Comeniusa w Trabzon – tamtejsze tańce i śpiewy. Nauczyłam się porozumiewać z dziećmi 
słowackimi i tureckimi. Poznałam też tureckie gry i zabawy. Smakowały mi ich potrawy. Podobała mi się 
turecka szkoła –zobaczyłam jak się tam uczą. Fajny był lot samolotem – zobaczyłam z góry małe domy  
i chmury jak wata cukrowa. Podobało mi się też powitanie i pożegnanie nas przez tureckich uczniów. 
Bardzo fajna była wycieczka w góry na kajaki, Ogród Botaniczny i Stadion Trabzonspor. Z gier i zabaw 
podobał mi się turecki młyn na wodę robiony z błota. Nie podobał mi się nieporządek i te budowane, 
niedokończone domy. 
 
Michał Gędziorowski, kl. VI SP 
Pierwszy raz leciałem samolotem i pierwszy raz byłem też nad morzem. Było bardzo fajnie. Turcja to 
ładny kraj, ale inna kultura– obiekty są tam inaczej ubrane. Podobało mi się spotkanie z piłkarzem 
Adrianem Mierzejewskim. Tureckie jedzenie było bardzo dobre, poznałem wiele nowych smaków. 
Tureccy i słowaccy koledzy byli bardzo sympatyczni. 
Tamtejsze domy budowane bardzo blisko siebie i zamieszkałe, ale niedokończone były dla mnie dziwne. 

 
Tomasz Mazur, kl. III Gim. 
Nasz pobyt w Turcji był 
krótki, ale bardzo fajny. 
Mogliśmy poznać kulturę 
turecką, ich zwyczaje i 
potrawy. Miasto Trabzon jest 
duże i zatłoczone. Arakli, 
gdzie byliśmy było mniejsze i 
spokojniejsze. Tam mogliśmy 
zobaczyć, jak wykuwa się 
noże i je wypala w wysokiej 
temperaturze. Hotel był duży z 
pięknym widokiem na Morze 
Czarne. Szkoła turecka była 

świetnie położona w dolinie wśród gór i lasu. Poznałem wielu fajnych kolegów z Turcji i Słowacji.   
 
Aleksandra Kroczek, kl. III Gim. 
Na wycieczce w Turcji w miejscowości Trabzon najbardziej podobało mi się morze i piękne 
widoki gór. Bardzo kulturalnie nas przywitali. Jest tam sympatyczna młodzież i pyszne 
jedzenie. 
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Praktyki zagraniczne w Hiszpanii szkołą 
życia dla młodzieży z Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 8 w Tychach 
6 uczniów z klas kucharskich z Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 8 odbyło w dniach 31.03. -
12.04.2014r. w Walencji dwutygodniowy staż 
w tamtejszych restauracjach w ramach 
współpracy ze szkołą Centro Superior de 
Hosteleria y Turismo de Valencia. Uczniowie 
przepracowali 80 godzin stażowych w ramach projektu „Wyjazd na praktyki zagraniczne 
wyzwaniem w moim życiu. Challenge in my life" współfinansowanego przez Unię Europejską  
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Była to druga tura praktyk - w zeszłym 
roku wyjechało także 6 uczniów, obecnie 4 z nich to już absolwenci. 
Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w programie przed wyjazdem uczestniczyli  
w kursie języka angielskiego zawodowego i podstaw hiszpańskiego, mieli też zajęcia  
z przygotowania kulturowego i pedagogiczno-psychologicznego, aby dobrze przygotować się do 
takiego wyjazdu. Dla większości z nich był to pierwszy w życiu wyjazd zagraniczny, pierwszy lot 
samolotem i rozłąka z domem rodzinnym. Ten projekt przeznaczony dla przyszłych kucharzy to 
nie tylko poznanie kuchni hiszpańskiej, jej słynnych dań i smaków oraz systemu pracy  
w tamtejszych restauracjach, ale także nauka samodzielności w wielu jej aspektach, dyscypliny  
i radzenia sobie w trudnych sytuacjach dnia codziennego w obcojęzycznym środowisku. 
Uczniowie musieli w krótkim czasie nauczyć się samodzielnie poruszać się po nieznanym dla nich 
mieście, uczyli się współżycia i współpracy w grupie, porozumiewania się po angielsku lub 
hiszpańsku i samodzielnego gospodarowania własnymi wydatkami. Ponadto mieli okazję zwiedzić 
miasto i uczestniczyć w wycieczkach m.in. do Bioparku czy Oceanarium a także obejrzeć pokaz 
tańca flamenco. Była to szkoła życia i ogromne wyzwanie, ale jak twierdzą sami uczniowie warto 
było pojechać. Opiekunami grupy byli koordynator projektu p. Agata Stolecka i nauczyciel 
zawodu i wychowawca pan Arkadiusz Kluska. 
Uczestnicy stażu otrzymali certyfikaty i zaświadczenia unijne 
o odbytym szkoleniu - Europass Mobilność.  

 
Więcej 

informacji 
można 

uzyskać na 
stronie 
szkoły 

www.zs8.t
ychy.edu.pl 
w zakładce 

projekt 
Leonardo. 
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Uczestnicy stażu w Walencji w Centro Superior de Hosteleria y Turismo (31.03.-12.04.2014r.)  
w ramach programu Leonardo da Vinci „Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim 
życiu. Challenge in my life” wyrażają swoje 
 

Opinie o pobycie w Walencji 
 
 Bartek Kiczmal 
 Pierwsze wrażenia z pobytu na praktykach są bardzo 
dobre. Na początku zwiedziliśmy szkołę w Walencji 
 i poznaliśmy Sarę, koordynatorkę, z którą poszliśmy 
do restauracji CARPE DIEM. Sara zapoznała mnie 
i Karolinę z Antonio - właścicielem restauracji. Moje 
wrażenie z tej restauracji - wzorowa. 
Z każdym dniem praktyk uczę się nowych przepisów 
hiszpańskich, a także włoskich, bo właściciel jest 
Włochem. Kiedy mam przerwy to zwiedzam miasto i 
poznaję nowe miejsca w mieście, a na wycieczkach zwiedzam różne zabytkowe budowle np. Katedra, 
wieża katedralna oraz wieże obronne. 
Czego nauczyłem się z życia – tego jak wygląda praca w restauracji, orientacji w terenie, słuchania 
osób starszych i oszczędzania pieniędzy. 
Plusem wyjazdu jest poznanie nowych kultur, języków obcych i systemu pracy w tamtejszych 
restauracjach. 
          
Monika Szczyrba  
Zbiórka pod szkołą w środku nocy nowego czasu. Nie umiałam się doczekać tego wyjazdu, ale było 
warto. Lot samolotem był super. Mieszkanie fajne - akurat dla nas. Jak dojechaliśmy pod blok, gdzie 
mieszkaliśmy to uśmiech miałam od ucha do ucha, ponieważ w końcu dotarliśmy do naszego celu po 
2 lotach samolotami.  
Każdy z nas był ciekawy jak wygląda miasto i jak będzie na praktykach. Miasto przepiękne. Piękne 
zabytki: katedra, kościoły, plac de La Reina, na którym często się spotykaliśmy. Fontanny bardzo 
ładne, parki do pozazdroszczenia. Praktyki - pierwszy dzień było fajnie… następne dni były 

pracowite. Przypatrując się doświadczonym kucharzom nauczyłam się 
wiele np. że w kuchni liczy się nie tylko to, jak szybko kucharz robi 
jakąś potrawę, ale również tego, że czasami warto robić coś wolniej, 
aby wyszło rewelacyjnie. W kuchni liczy się siła, fantazja i podejście 
do zadania z sercem. Tak mi tłumaczono za każdym razem w MON na 
praktykach i to zapamiętałam, ale dobrze wiem, że w kuchni jak i poza 
nią trzeba myśleć rozsądnie. Na praktykach przez pięć godzin byłam 
sama, a na trzech ostatnich z Martyną. Dawałam radę. Po prostu 
robiłam to, o co mnie kucharze prosili.  
Moja szefowa to Pani Mirabel, a szef to Pan Carlo. Na praktykach  
w Walencji zobaczyłam dopiero, co tak naprawdę kryje się za słowem  
i nazwą kucharz oraz zobaczyłam również, że nie jest to łatwa praca, 
ale można się przy tym dobrze bawić. Kucharz to fajny i bardzo 

przydatny zawód w życiu.  
Zwiedziłam Biopark czyli mini Afrykę. Było super, szkoda, że u nas w Polsce nie ma 
 takiego zoo. Jest tam dużo zwierząt w pięknym, naturalnym otoczeniu.  
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Opinie o pobycie w Walencji 

Było mi szkoda stamtąd wychodzić, ponieważ kocham zwierzęta. Po mini Afryce zwiedziłam 
Oceanarium. Podobało mi się, a najbardziej pokaz delfinów. Był przepiękny.   
Byłam również na pokazie tańca Flamenco, który był późnym wieczorem. 
Mieliśmy także w szkole zajęcia jak się przygotowuje paellę, po zrobieniu tego 
dania była degustacja. Szczerze powiem, że bardzo dobra jest paella świeża i 
oryginalna. Na pamiątkę mam fartuch, który dostałam od szkoły.  
Na tym stażu dostrzegłam jacy są ludzie w Polsce, a jacy w Hiszpanii. 
Dowiedziałam się też jacy tak naprawdę są moi koledzy i koleżanki ze szkoły. Że 
w życiu trzeba umieć sobie samemu radzić, bo nie zawsze nam ktoś pomoże i nie 
zawsze mamy na kogo liczyć.  

Było fajnie. Bardzo mi się podobało. Ale czas już wrócić do 
swojego polskiego domu i iść do szkoły. Mam dobre 
wspomnienia i nigdy ich nie zapomnę. Będzie mi brakowało 
Walencji, ludzi, z którymi pracowałam oraz języka 
hiszpańskiego. 
Nie żałuję, że byłam na praktykach w Hiszpanii, że 
spróbowałam życia w obcym kraju i w obcym mieście oraz, 
że odbyłam staż praktyczny jako młodociany pracownik w 
prawdziwej restauracyjnej kuchni.   
 
Martyna Wójcicka 
Mój pierwszy lot samolotem był udany, choć się go 

obawiałam. Pierwszy raz zobaczyłam jak witają w Hiszpanii. Bałam się pierwszego dnia praktyk, bo 
ze względu na język myślałam, że sobie nie poradzę, ale było lepiej niż myślałam. Dużo się na 
praktykach nauczyłam. Personel jest niesamowity, bardzo ich polubiłam. Myślę, że i oni mnie polubili. 
Mój szef Carlo w restauracji MON też jest bardzo ciekawym człowiekiem. Dogadujemy się w języku 
angielskim i trochę po hiszpańsku. Jak sobie pomyślałam, że mam praktyki to po prostu chciało się 
tam iść. Jak tylko spojrzało się na kucharzy, kelnerów to ponura mina od razu przechodziła. 
Mieliśmy dużo fajnych wycieczek jak: Oceanarium, Biopark, pokaz flamenco i Tour Gastronomiczny, 
gdzie próbowaliśmy tapas i inne dania regionalne.  Najbardziej podobała mi się wycieczka do 
Oceanarium. Ten pokaz delfinów to było coś pięknego. Widziałam morsa, bieługę, foki, pingwiny itd. 
Wyjazd do Hiszpanii dał nam wielkiego kopa. Pokazał nam jak wygląda prawdziwe życie. Jednym 
słowem to nie są przelewki. To była szkoła życia. Dorosłe życie nie jest tak łatwe, jakby się 
wydawało.  
Szkoda było mi odjeżdżać z Walencji. Mam nadzieje, że tam jeszcze wrócę. 
 
Marek Łatkowski 
Lot samolotem był super - jak wylądowaliśmy to a lotnisku 
byli tancerze flamenco. Było to bardzo miłe i zaskakujące. W 
pierwszym dniu zwiedzaliśmy okolice, gdzie mieszkaliśmy. 
Miasto bardzo ładne, robi wrażenie. W drugim dniu poszliśmy 
do szkoły a potem każdy do swojej restauracji. Szefowa 
restauracji „Portuscale” Pani Maria jest bardzo fajną szefową –  
pokazuje mi, co mam robić w kuchni. Pozostali pracownicy w 

tej restauracji są także bardzo mili dla mnie. Bardzo 
mi się w tej restauracji podoba – dużo się uczę.  
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Opinie o pobycie w Walencji 
Ludzie w Walencji są bardzo przyjaźni i pozytywni. Na 
praktykach nauczyłem się jak robić ich potrawy. 
Czasem było ciężko, ale dałem radę - moja szefowa 
zawsze mi pomagała, jak czegoś nie wiedziałem.  
Czasami pomagałem też kelnerowi w barze i na sali. 
Wycieczki były bardzo fajne – wizyta w Bioparku jest 
naprawdę przeżyciem - zwierzęta można zobaczyć z bliska w pięknym otoczeniu bez klatek. To 
zupełnie inne przeżycie jak tam się jest i widzi to na własne oczy. W tym samym dniu poszliśmy też 
do Oceanarium, a tam groźne rekiny pływały nade mną i trochę się bałem. Byłem też na pokazie 
delfinów, który był niesamowity - nie widziałem jeszcze czegoś takiego.                
Szkoda, że te 2 tygodnie tak szybko zleciały. Pojechałbym tam jeszcze raz, ponieważ miasto bardzo 
piękne, ludzie bardzo przyjaźni, praktyki bardzo fajne.  
 
Jarek Mazur 
Mój pierwszy lot samolotem bez przykrych niespodzianek , pełen emocji. Podziwianie widoków, 
piękne okolice. Walencja jest godna zwiedzania i podziwiania. Fajni mieszkańcy. 
Miejsce praktyk – restauracja „Trenca Dish” - lokal ładny i gustowny. Bardzo duża tolerancja wśród 
załogi.Dojazd metrem - bez trudności. 
W mojej restauracji serwuje się dużo dań z mięs i ryb, dlatego na praktykach nauczyłem się obróbki 
np. ośmiornicy i innych owoców morza oraz ryb. Na początku zawsze przyglądałem się, jak to 
powinno się robić, potem musiałem sam to zrobić . Oprócz tego pomagałem przy wykonaniu różnych 
potraw. 
Bardzo mi się podoba w Hiszpanii. 
Piękna okolica - mnóstwo miejsc do zwiedzania, a najciekawsze atrakcje to Oceanarium i Biopark. 
Przyjazd na praktyki do Walencji to była moja najwspanialsza podróż pod względem nauki i kultury. 
 

Karolina  Imiolczyk 
Dowiedziałam się, że dieta śródziemnomorska jest najlepsza ze 
wszystkich, bo w niej jest dużo owoców morza, warzyw i owoców. 
Praktyki są super, tutaj można się wiele nauczyć, między innymi jak 
przyrządza się potrawy z owoców morza. Najbardziej podobał mi się 
przepis na zupę-krem z melona. Nauczyłam się robić krokiety z mięsem 
i obierać ośmiornice. 
W restauracji ludzie są mili. Jestem bardzo zadowolona z wyjazdu na 
praktyki, gdyby była taka możliwość pojechałabym jeszcze raz. 
Trafiłam na bardzo dobrych szefów restauracji CARPE DIEM 
Panią Monikę i Pana Antonia, będę ich wspominać długo i miło. 
Ogólnie rzec biorąc było  fantastycznie. Widziałam na targu różne 
świeże zioła, owoce, warzywa, orzechy. Porozumiewałam się po 

angielsku i troszkę po hiszpańsku, współpracowałam z grupą.  
Najbardziej podobało mi się Oceanarium, Biopark i taniec flamenco. Ogólnie miasto 
Walencja jest przepięknym miastem. 
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23 maja 2014 r. – 
Szkolny Dzień Profilaktyki 
 

„Zachowaj trzeźwy umysł” 
 
Dzień 23 maja był dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły okazją do podsumowania całorocznych 
działań profilaktycznych, zainicjowanych przez koordynatorki: pedagoga - mgr Beatę Piecha – 
Frycowską, nauczyciela gospodarstwa domowego mgr Bożenę Furgał oraz wychowawcę klasy 
mgr Barbarę Łozowską. Integralną częścią imprezy było wiele wspaniałych warsztatów 
profilaktycznych, za których profesjonalne poprowadzenie z tego miejsca serdecznie dziękuję. 
W trakcie roku szkolnego odbywały się zajęcia, podczas których uczniowie zdobywali wiedzę oraz 
kształtowali umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jak co roku nasza placówka 
systematycznie współpracowała z przedstawicielami Straży Miejskiej, Komendy Policji oraz Straży 
Pożarnej. Dla wszystkich grup uczniów prowadzone były również zajęcia socjoterapeutyczne, 
psychoedukacyjne i profilaktyczne. Gimnazjum wzięło udział w ogólnopolskim programie 
„Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”, a szkoła zawodowa w programie „Bezpieczna Szkoła – 
Demokratyczny Kraj”. Ponadto gimnazjum i szkoła podstawowa zostały wytypowane do projektu 
profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”. Już po raz piąty w ramach programu z inicjatywy 
pedagoga szkolnego mgr Beaty Piecha – Frycowskiej oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego 
mgr Bożeny Malcharek zostały przeprowadzone dwa konkursy. W pierwszym z nich- „Nauczyciel 
Roku”- uczniowie mieli za zadanie wyłonić takiego nauczyciela, który jest dla nich wzorem do 
naśladowania. W drugim- „Uczeń Roku” dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści oraz 
pracownicy niepedagogiczni wybierali najbardziej prospołeczną osobowość roku.  
 
LAUREATAMI KONKURSU „NAUCZYCIEL ROKU” ZOSTAŁY: 
 

 Pani Agnieszka Gut – królowa polskiej sceny 
 Pani Barbara Kałuża – mistrzyni sportów 

wszystkich 
 Pani Miłosława Kania – miłośniczka pięknej 

mowy bez wad wymowy 
 Pani Barbara Grabowska – wielki talent  

w angielskiej wersji językowej 
 Pani Beata Piecha – Frycowska – gwiazda 

terapii pedagogicznej 
Nagrodą za zwycięstwo była torba pełna 
niespodzianek: zeszyt pochwał i uwag oraz 
specjalny eliksir polecany przez Towarzystwo 
Pedagogów i Psychologów Polskich.  
 

W KONKURSIE „UCZEŃ ROKU” LAUREATAMI ZOSTALI: 
III MIEJSCE: 
Szkoła Podstawowa – Błażej Pawtel i Marcin Soboń 
Gimnazjum – Adrian Szołtys 
Szkoła Zawodowa i SPDP – Monika Szczyrba 

II MIEJSCE: 
Szkoła Podstawowa – Dawid Mgłowski 

Gimnazjum – Tomasz Mazur  
Szkoła Zawodowa i SPDP – Roksana Bała 
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Święto wszystkich tych,  
którzy chcą czuć się 

bezpieczni w szkole, w domu i na ulicy, 
a tym samym nie wyrażają zgody na 
zachowania agresywne i przemoc. 

          Roksana                   Monika  



 
 
 
 

LAUREACI I MIEJSCA: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Nagrodą za zwycięstwo był kubek ze zdjęciem oraz słodki poczęstunek. 

 
WIELKIE GRATULACJE DLA ZWYCIĘZCÓW!!! 
 

 

KONKURS PLASTYCZNY 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Moi wspaniali Uczniowie! Na tym kończymy ten 
rok szkolny. Mam nadzieję, że udało nam się 
wyposażyć Was w wiedzę i umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych. Podczas wakacji 
życzę Wam dni wypełnionych słońcem, dużo 
wypoczynku, uśmiechu i radości. 

Z tego miejsca żegnam młodzież kończącą naukę w SPDP. 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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Zacznij biegać!!! 
Wakacje to dobry czas żeby zacząć żyć aktywniej. Spośród wielu dyscyplin sportowych warto na 
początek wybrać taką, która jest najłatwiejsza w realizacji. Bieganie jest jednym z najbardziej 
efektywnych ćwiczeń aerobowych, przy czym nie wymaga dużych nakładów finansowych. Dzięki 
bieganiu wzmocnisz układ krwionośny i odpornościowy, zredukujesz napięcie wywołane stresem i 
bardzo mocno dotlenisz organizm. Ponadto bieganie sprzyja spalaniu tkanki tłuszczowej. Jednak 
każdy, kto zaczynał kiedyś biegać, wie jak trudne mogą być początki. Brak tchu od pierwszej 
minuty, ból nóg, a czasem nawet nudności, jeżeli przesadzimy. Wiele osób rezygnuje z 
biegania zanim poczuje przyjemność, jaka może z niego płynąć, ponieważ nie może przejść 
początkowych, męczących etapów. 

Bieganie: 
- przynosi efekty szybciej niż inne formy aktywności ruchowej, 
- nie wymaga od Ciebie wcześniejszego treningu ani drogiego 
sprzętu, 
- to aktywność, którą możemy uprawiać dosłownie wszędzie, 
- uwalnia hormony szczęścia, 
- pozwala na wsłuchanie się w swoje myśli i przeprowadzenie 
wewnętrznego dialogu, 
- obniża tętno i ciśnienie tętnicze 
- to najbardziej skuteczna pigułka antydepresyjna, 
- modeluje sylwetkę, spala przeklęty tłuszcz,  
- zwiększa wydajność organizmu, 
- daje mnóstwo energii i poprawia samopoczucie, 
- daje poczucie, że możesz wszystko. 
JAK ZACZĄĆ BIEGAĆ?  
 
POTRZEBUJESZ          TRZECH               RZECZY: 
 
Butów do biegania, miejsca do biegania i przede wszystkim chęci. Reszta jest zbędna! Oczywiście, 
że możesz zostawić kilkaset złotych (a nawet kilka tysięcy) w specjalistycznym sklepie dla 
biegaczy, zaopatrując się w modny dresik, buty z najnowszej kolekcji itd. itd. Pytanie - po co? 
Najpierw złap bakcyla, później stopniowo zaopatruj się profesjonalne wdzianko. Kupując super 
sprzęt już na samym początku rozpoczęcia przygody z bieganiem, nie staniesz się lepszym 
biegaczem. 
 
PAMIĘTAJCIE!!! 
Nie ma słabej pogody i pory dnia, są tylko słabe charaktery! 
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Tekst: Pan Tomek Naskręcki, rehabilitant szkolny. 
Źródło: Internet 
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27 kwietnia 2014 r w Watykanie na Placu św. Piotra odbyła się uroczystość religijna,  
podczas której dwaj błogosławieni papieże Jan XXIII (czytaj: Jan dwudziesty trzeci) 

oraz Jan Paweł II zostali ogłoszeni świętymi kościoła katolickiego. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Rys. uczniowie z klasy IV/V SP. 
Strona przygotowana pod kierunkiem katechety Pana Marka Kubisty. 
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Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II  

   JAN XXIII    JAN PAWEŁ II 



Źródło: Internet, informacji wyszukała Kasia z SPDP 
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BEZPIECZNIE W GÓRACH 
Wyruszając na wyprawę podczas pięk-
nej, słonecznej pogody, nie wiecie, czy 
nie będziecie wracać wśród szalejącej 
burzy albo we mgle. Pogoda w górach 
jest bowiem równie nieokiełznana, jak 
one same. Dlatego wychodząc w góry,  
w miejscu pobytu zawsze zostawiamy 
wiadomość o trasie wycieczki i plano-
wanej godzinie powrotu.  

Podstawą ekwipunku zdobywcy gór jest wygodne 
obuwie. W plecaku przede wszystkim powinien zna-
leźć się telefon komórkowy z naładowaną do pełna 
baterią i zapisanymi numerami Górskiego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego - 601 100 300 oraz 
numerem alarmowym 985. Ponadto - pomimo, że to 
lato - zabieramy czapkę i rękawiczki, szalik, zapaso-
we skarpety, koszulę i płaszcz przeciwdeszczowy. 
Nie zapominamy o apteczce, latarce i zapałkach. 
 

Przed wyruszeniem na szlak, w książce adresowej swojego 
telefonu warto jeszcze zapisać kontakty ICE, z numerami tele-
fonów osób, które należy powiadomić w razie wypadku. Zanim 
jednak wyruszycie, czas na drugie przykazanie zdobywcy 
szczytów - na wędrówkę w góry wychodź wczesnym rankiem. 
Pogoda, jeśli ma się zepsuć, najpewniej zrobi to wczesnym 
popołudniem. 

Wychodząc, nie zapomnij  
o nakryciu głowy. W górach 
łatwo o udar cieplny nawet 
w pochmurne dni. Kilka ka-
napek i cukierków oraz bu-
telka z napojem w plecaku to 
doskonały pomysł! 

I już na szlaku. Wędrujecie ochoczo, pogoda wymarzona, aż tu nagle: 
Burza - ubieramy się cieplej, zakładamy płaszcz przeciwdeszczowy i kontynuujemy wędrówkę 
wśród huku grzmotów. Jeśli burza jest gwałtowna, siadamy na plecakach, okrywamy się przed desz-
czem i czekamy - górskie burze nie trwają długo. Ważne - w czasie burzy unikamy rosnących sa-
motnie drzew i przewodów wysokiego napięcia, schodzimy ze szczytów i grani, oddalamy się od 
zbiorników wodnych, podnóża skalnych ścian i wejść do jaskiń - w tych miejscach pioruny uderzają 
najczęściej. 
 
Kolejne ważne przykazanie górskiego piechura: Koniecznie należy zwrócić 
uwagę, aby dopasować rodzaj szlaku turystycznego do własnych możliwo-
ści. Trasa powinna zostać tak dobrana, by była zgodna z kondycją, stanem 
zdrowia, wiekiem czy warunkami atmosferycznymi. 

Każdą trasę należy pla-
nować w oparciu 
o dostępne przewodniki 
i/lub mapy turystyczne, 
szczególnie, gdy jest to 
rejon przez turystę nie-
znany. 

BEZPIECZNIE W DOMU  
Dziecko do 10 roku życia nie powinno samo zostawać w domu! Dzieci trochę starsze mogą 
zostawać same, ale na krótko i pod warunkiem, że wiedzą, gdzie są rodzice, znają do nich nu-
mer telefonu i potrafią się z nimi skontaktować w razie potrzeby  
- W domu, w widocznym miejscu, zostawmy kartkę z numerami telefonów do krewnych, za-
ufanych sąsiadów i na Policję. Dziecko powinno wiedzieć, że może dzwonić tam zawsze, gdy 
czuje zagrożone, 
- Uprzedźmy dziecko, że kiedy jest samo w domu i ktoś puka do drzwi, nie może nikomu 
otwierać. Nie powinno też zdradzać, że jest bez opieki  
- Przypominajmy dziecku, że kiedy oddala się z domu lub miejsca zabawy, musi poinformo-
wać o tym osobę dorosłą,  
- Uczulajmy, by nasza pociecha nie ulegała namowom obcych osób i ich atrakcyjnym ofertom 
spędzenia wolnego czasu.  
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Źródło: Internet, informacji wyszukała Kasia z SPDP 
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BEZPIECZNIE NAD MORZEM 
Woda, nawet ta z pozoru bezpieczna  
i spokojna, jest groźnym żywiołem. Dla-
tego nad morzem szczególne zadanie 
czeka opiekunów - nawet na chwilę nie 
wolno spuścić dzieci z oka. 

Jadąc nad morze warto zapamiętać - kąpać się, 
pływać i rozrabiać w wodzie można wyłącznie  
w miejscach dozwolonych. Najlepiej pod okiem 
ratownika. Nie wchodzimy do wody w pobliżu 
mostów, portów i przystani. 

Na plażę, oprócz wszelkich sprzętów do zabawy, zabieramy 
krem z filtrem UV, by uniknąć poparzenia słonecznego, nakry-
cie głowy chroniące przed udarem, zapas wody i napojów oraz 
telefon komórkowy z zapisanym numerem alarmowym Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 601 100 100. 

Nie zapomnij w książce ad-
resowej swojego telefonu 
wpisać kontaktu ICE,  
z numerem telefonu osoby, 
którą należy powiadomić 
w razie wypadku. 

Choć skoki do wody to wspaniała zabawa, nie warto skakać w miejscach, gdzie nie znamy dna.  

Lato na plaży to nie tylko pluskanie w wodzie. Równie przyjemne są kąpiele słoneczne. Jak mawiają 
mieszkańcy Pomorza - szukając ochłody, nigdy nie wchodzimy do zimnej wody! Zetknięcie roz-
grzanego ciała z chłodną wodą może spowodować szok termiczny, a wtedy zamiast uroków plażo-
wania będziemy podziwiać mało ciekawe widoki najbliższego szpitala. 

Kołysanie fal w kajaku, na łodzi  
i wodnym rowerze - to dopiero 
jest zabawa! Morze to przecież 
nie tylko plaża i kąpiel przy brze-
gu. Surfing, jazda na "bananie", 
wyprawa łodzią w nieznane, do-
starczają wrażeń i wspomnień na 
długie, zimowe wieczory. Ostat-
nia już zasada - na łodzi, jakiego-
kolwiek typu, nie wolno zdejmo-
wać kapoka. Nie jest zbyt wy-
godny, to fakt, jednak ratuje życie 
w wypadku nieprzewidzianej 
wywrotki. 

Gdzie pływać? Najlepsze na odpoczynek nad morzem są 
kąpieliska strzeżone przez służby ratownicze Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Symbolami stosowanymi w celach informacyjnych są flagi. 
Wywieszona flaga biała oznacza kąpielisko strzeżone, na-
tomiast flaga czerwona oznacza zakaz kąpieli ze względu 
na niesprzyjające ku temu warunki. 

Flaga czerwona - zakaz kąpieli  

Flaga biała - kąpiel dozwolona 
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Źródło: Internet, informacji wyszukała Kasia z SPDP 
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BEZPIECZNIE W PODRÓŻY 
Aby podróż była bezpieczna trzeba przestrzegać kilku zasad, 

które pomogą uniknąć nieprzyjemnych przygód. 

W każdej podróży przyda się telefon 
komórkowy z zapisanymi numerami 
alarmowymi: 112 - centrum powia-
damiania ratunkowego, 997 - policja, 
998 - straż pożarna, 999 - pogotowie 
ratunkowe oraz kontaktem ICE  
w książce adresowej. Skrót ICE w 
telefonie jest ogólnoświatowym 
symbolem ratującym życie. Powi-
nieneś pod nim zapisać numer tele-
fonu osoby, którą należy powiado-
mić w razie wypadku.  

Staraj się nigdy nie zostawiać bagażu bez opieki - 
niezależnie od tego, czy masz przy sobie cały bagaż, 
czy tylko podręczny. Torby i plecaki, zwłaszcza te,  
w których przewozisz wartościowe przedmioty - go-
tówkę, aparat fotograficzny itp. - staraj się nosić  
z przodu lub pod ramieniem, zamknięciem do siebie. 
Choć to trudne w długich trasach, staraj się nie spać 
w podróży, a już na pewno nigdy nie przyjmuj po-
częstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie 
wiesz przecież, czy cukierek, który ktoś ci oferuje to 
przypadkiem nie środek odurzający. 

Zapamiętaj - warto słuchać poleceń obsługi 
lotniska, personelu samolotu, czy pociągu. 

Ci ludzie są tam po to, byś bezpiecznie dotarł 
na wakacje i wrócił do domu. 

W trakcie 
przerw w 
podróży  
i postojów 
unikaj odda-
lania się od 
autokaru czy 
pociągu. 

Podróżując środkami komunikacji publicznej 
bądź czujny, zwłaszcza gdy panuje tłok - łatwo 
paść ofiarą złodziei kieszonkowych. Dlatego 
nigdy nie noś pieniędzy w jednym miejscu - 
portfelu, czy kieszeni. Zawsze bądź bardzo 
ostrożny w zawieraniu nowych znajomości - nie 
wiesz przecież kogo poznałeś, choćby wydawał 
się niezwykle sympatyczny. 

Wsiadając i wysiadając z zatłoczonego pociągu bądź szczególnie  
ostrożny. Łatwo się potknąć i wpaść pod koła. 
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Ten piękny rysunek, który można pokolorować wykonała Kasia z SPDP, 
żeby się Wam nie nudziło w czasie wakacji. My życzymy Wam oczywiście 
słonecznych wakacji, ale… w razie niepogody zajrzyjcie na tę stronkę. 
Miłej zabawy. 
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Rys. Kasia z SPDP 
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ROZWIĄŻ  KRZYŻÓWKĘ ARKA 
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Przygotował Arek- nasz absolwent  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Przygotowali: uczniowie SPDP 
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ROZWIĄŻ  KRZYŻÓWKĘ uczniów SPDP 
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ROZWIĄŻ REBUS ARKA 

WYKREŚLANKA 
KASI Z SPDP 
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ROZWIĄŻ  KRZYŻÓWKĘ ARKA 
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Hasła przepisała Roksana 
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ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ ANGELIKI z kl. II Gim. 

 30  Hasła przepisał Michał z I/II/IIIB SPDP 
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ROZWIĄŻ  
KRZYŻÓWKĘ 
ARKA,  
ROKSANY,  
KAMILA B. 



Źródło: „Mały gość niedzielny”, Internet. Teksty wybrali i przepisali uczniowie z SPDP    

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Nauczyciel języka polskiego pyta się 
uczniów:  

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika 
"niedziela"?  

- Wakacje, proszę pani! 

Pani pyta Jasia:  
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie 
oznajmującym?  
- Koń ciągnie wóz.  
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, 
aby było zdaniem rozkazującym.  
- Wio! 

Pani wychodząc ze sklepu widzi płaczącego 
Jasia: - Jasiu, dlaczego płaczesz? 

 - Bo miałem 2 złote, ale zgubiłeeeeeeeem! 
 Pani bez słowa wyciąga 2 złote i daje Jasiowi. 
Jasiu przestaje płakać, pani odchodzi. Po 
chwili jednak znów słyszy donośny płacz 
Jasia. 
 - Jasiu, a czemu teraz płaczesz? 
 - Właśnie sobie pomyślałem, że gdybym nie 
zgubił tamtych 2 złotych, miałbym teraz 
czteeeeeeery! 

- Mamo... kup mi małpkę. Proszę! 

 - A czym Ty ją będziesz karmił synku? 

 - Kup mi taką z zoo, ich nie wolno karmić. 

Pani pyta Jasia: 

 - Która rzeka jest dłuższa: Ren czy 
Missisipi? 

 - Missisipi. 

 - Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa? 

 - O sześć liter. 

Jasiu - pyta się pani: 
 - Biorąc pod uwagę twoje lenistwo, jakim 
zwierzęciem chciałbyś być? 
 - Wężem. 
 - A dlaczego? 
 - Bo leżę i idę... 

Jasio pyta się taty: 
 - Tato wiesz, który pociąg się najbardziej 
spóźnia? 
 - Nie wiem synku. 
 - Ten, który obiecałeś mi w zeszłym roku na 
urodziny. 

 32 

- Jasiu, dlaczego spóźniłeś się do szkoły? 
 - Bo pewnej pani zginęło 100 złotych. 
 - I co, pomogłeś jej szukać? 
 - Nie! Stałem na banknocie i czekałem aż 
odejdzie 
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Mama pyta się swego synka:  
 - Jasiu, jak się czujesz w szkole?  
 - Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, 
a ja o niczym nie wiem. 



„KLEKSA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

PODRÓŻ Z KSIĄŻKĄ DOOKOŁA 
ŚWIATA 

15 maja wybraliśmy się całą szkołą 
w fascynującą podróż z książką do słonecznej 
Italii i Hiszpanii. To była już nasza XI wyprawa! 
Podróż tę zorganizowały p. R.Mych, 
A.Szymańska i A.Stolecka. W ramach tej 
imprezy poznaliśmy przygody niesfornego 
pajacyka z drewna – Pinokia. Uczestniczyliśmy 
również w bardzo różnorodnych warsztatach: 
kulinarnych, poznawczych, tanecznych, 
plastycznych. To pozwoliło nam poznać kulturę, 
tradycje, przyrodę, zabytki i kuchnię tych 
krajów. Podróże kształcą – to znana prawda! 
Podczas naszej my dodatkowo wspaniale się 
bawiliśmy. Dziękujemy i już niecierpliwie 
czekamy na następny rok!!! 
 

SZKOLNE INFO  

KOMERS 
27 maja odbyła się fantastyczna uroczystość dla uczniów SPDP zorganizowana 
przez p. A.Gut, A.Łukowiec, D.Szymczak i B.Hałat. Wytańczyliśmy się przy 
wspaniałej muzyce i zabawie, jaką poprowadził dla nas p. P.Grzesiak. Podczas 
tej imprezy pożegnaliśmy nasze koleżanki i kolegów kończących już naszą 
szkołę. Gratulujemy i życzymy Wam powodzenia, chociaż trochę nam smutno, 
że się rozstajemy. Mamy nadzieję, że będziecie o nas pamiętać i często 
odwiedzać.  

SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI 
23 maja odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki –   
Zachowaj Trzeźwy Umysł. Zostały podsumowane 
całoroczne działania profilaktyczne w naszej szkole, 
których koordynatorami są: p.B.Piecha – Frycowska, 
p.B. Furgał, p.B. Łozowska. W ramach tej imprezy 
odbyło się wiele ciekawych warsztatów 
profilaktycznych. To bardzo ważne, żebyśmy czuli 
się bezpiecznie w szkole, domu czy na ulicy. 
Mówimy NIE agresji i przemocy!!!!! 
Po raz piąty zostały ogłoszone wyniki konkursów 
Uczeń Roku i Nauczyciel Roku organizowanych 
przez p. B.Piecha - Frycowską i B. Malcharek przy 
współpracy z Samorządem Szkolnym. 
Najbardziej prospołeczną – czyli najbardziej lubianą, 
koleżeńską i sympatyczną Osobowością Roku wśród 
uczniów zostali wybrani: 
w Gimnazjum – Angelika Rusiniak 
w Szkole Zawodowej i SPDP – Bartłomiej Kiczmal. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! 
 
 

ZAWODY W BOCCE 
6 maja 2014 r. zawodnicy naszej szkoły pod opieką  
p. B.Kałuży i p. M. Gołosza wzięli udział w VI 
Regionalnym Turnieju Bocce odbywającym się w 
Chorzowie. Bocce to dyscyplina sportowa, która 
polega na wykonywaniu rzutów specjalnymi kulami 
tak, aby znalazły się one jak najbliżej pallino – małej 
kuleczki w środku pola do gry. Nasi zawodnicy 
rywalizowali parami Patrycja Kołodziej z Danielem 
Szulcem i Mateusz Błoński z Wojciechem Miką. 
Mecze były niezwykle zacięte, obie pary 
wywalczyły brązowe medale! 

Zawodnikom gratulujemy!!! 
 

Przygotowali uczniowie kl. I SPDP pod kierunkiem Pani Aleksandry Szymańskiej 

FESTYN ZDROWIA 
„Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, 

Jako smakujesz, aż się zepsujesz.” 
J.Kochanowski 

29 maja w ramach ogólnopolskiego projektu 
edukacyjnego Czas na zdrowie w naszej szkole 
odbył się festyn. Koordynatorami tego 
przedsięwzięcia są p.E.Maciąg i p.B.Malcharek.  
Podczas Szkolnego Dnia Promocji Zdrowego 
Stylu Życia mieliśmy okazję m.in. posmakować 
pysznych, zdrowych przekąsek. To jest bardzo 
ważne! Dbajcie o swoje zdrowie codziennie, 
 a nie tylko od święta. Zastanów się, co jesz, 
pijesz, jak spędzasz wolny czas. Zamień chipsy 
na truskawki, napoje gazowane na wodę 
mineralną a siedzenie przed kompem, TV na 
przejażdżkę rowerową lub spacer do lasu czy nad 
jezioro. To takie proste i przyjemne! 
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WAKACJE!!! 
…wymarzone, 

wyczekane już są! 
Od 28.06. do 31.08. 
mamy 65 dni laby. 

Życzymy Wam dużo 
słoneczka!!! 
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