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Sukces niejedno ma imię 

– o otwarciu Umiem – Racibórz 

 

 

 
Ruszyliśmy pełną parą, pełni zapału, 

wypoczęci i uśmiechnięci. Zapał nam nie 

mija wręcz przeciwnie mamy mnóstwo 

energii. Miesiąc wrzesień upłynął nam na 

poznawaniu siebie nawzajem, naszych możliwości, nabytych umiejętności, odkrywaniu pasji, 

zainteresowań a także odkrywaniu szkoły. Powoli zaczęła się rodzić więź pomiędzy uczniem 

a nauczycielem. Stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami i zadaniami. Wszyscy wykazywali 

się przy tym dużą cierpliwością, wytrwałością i wielkim zaangażowaniem. I tak powoli, 

powolutku, dzień po dniu... 

 

Największe nasze emocje budził  dzień 2 października. Dzień uroczystego otwarcia 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „UMIEM RACIBÓRZ”. Pełni energii 

przystąpiliśmy do planowania, działania. Sprzątaliśmy, przestawialiśmy, poprawialiśmy, 

planowaliśmy listę gości, miejsce imprezy. W naszych działaniach nieustannie i niestrudzenie 

towarzyszyli nam Wolontariusze (i towarzyszą nadal). Wolontariuszka Helenka, wspaniała 

osoba, która mimo swego wieku dba aby teren wokół szkoły był czysty i zadbany 

i Wolontariuszka Irenka, która podarowała nam dwa piękne obrazki, które zdobią gabinet 

Dyrektora. Muszę przyznać, że mamy szczęście do Dobrych Ludzi, którzy zawsze pojawiają 

się we właściwym momencie i służą pomocą. To są nasze „Niewidzialne Ręce”. 

I w końcu nadszedł tak długo 

wyczekiwany przez nas wszystkich 

dzień. Ranek przywitał nas ciężkimi 

chmurami i porywistym wiatrem lecz 

mimo to humory nam dopisywały i 

cichutko podśpiewując pod nosem 

kończyliśmy nasze przygotowania. 

Do końca nie widzieliśmy kto nas 
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odwiedzi i tym większa była to dla nas 

niespodzianka jak kolejni zaproszeni goście 

przekraczali próg szkoły. Jako pierwsi przyjechali do 

nas goście z Krakowa, którzy z niekłamanym 

zachwytem oglądali szkołę i ogród. 

 

 

 

 

 

Powoli dołączali do nas pozostali zaproszeni, m. in.: Prezydent Miasta Raciborza 

Mirosław Lenk, Wicestarosta powiatu raciborskiego Marek Kurpis, dyrektorzy okolicznych 

szkół i przedszkoli, goście z Wrocławia, Gliwic, przedstawiciele raciborskich instytucji. 
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Wszyscy głośno wyrażali swój zachwyt. 

Dyrektor szkoły Halina Rycerz-Kuliga przywitała 

wszystkich obecnych i  podziękowała za przybycie.  

Uroczystego przecięcia wstęgi w naszej szkole 

dokonały dzieci w towarzystwie włodarzy Mirosława 

Lenka oraz Marka Kurpisa, a jej poświęcenia dokonał 

proboszcz parafii na Ostrogu ks. Jerzy Hetmańczyk. 

 

 

Dalsza część uroczystości odbywała się  w naszym pięknym Zamku piastowskim,  

w którym prelekcje wygłosiły Nela Grzegorczyk - Dłuciak oraz Ewa Kuliga.  

Największe emocje rodziców wzbudziło pasowanie Ich dzieci na Ucznia w NSPS „UMIEM 
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RACIBÓRZ”, w niejednym oku zakręciła się łezka. Wielką niespodzianką był również 

występ uczniów, którzy poprzebierani za gwiazdy muzyki w cudowny sposób przenieśli nas 

do krainy muzyki. 

 I tak jak pisałam poprzednio: jest dobrze i będzie jeszcze lepiej, bo kto da radę jak nie 

my?  

 

 

        Opracowała: Joanna Kuliga - Leszczyńska 
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The voice of UMIEM 

na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu  – 

uczniowski występ 

 

 

        Po uroczystym przecięciu wstęgi i oficjalnym otwarciu Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej Specjalnej Umiem – Racibórz wszyscy goście udali się na dalsze uroczystości 

na Zamek Piastowski. W tym jakże malowniczym miejscu na przybyłych czekały 

niespodzianki – przemowa Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, 

prezentacja przedstawiająca szkoły UMIEM zaprezentowana przez Panią Ewę Kuligę oraz 

największa atrakcja tego dnia – czyli występ krakowskich uczniów. 

        

Uroczystości na Zamku otwarła Prezes 

PSTB Nela – Grzegorczyk – Dłuciak 

opowiadając o 15 – letniej historii 

Stowarzyszenia. 

 

Następnie zapowiedziany został długo 

wyczekiwany występ artystyczny. Na 

Raciborskimi Zamku zjawiły się 

muzyczne gwiazdy z całego świata  Na scenie mieli wystąpić:  

 T. LOVE 

 ICH TROJE 

 MAANAM 

 ONE DIRECTION 

 BLUES BROTHERS 

 GOLEC UORKIESTRA 

 KELLY FAMILY 

 BIG DAY 
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Prowadzącym cały koncert był jeden 

z najstarszych uczniów Niepublicznej 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy 

UMIEM – Szymon Kryński.  

Mimo tremy – był to jego pierwszy 

samodzielny występ – poradził sobie 

z zadaniem śpiewająco  

 

 

 

 

  Jako pierwszy na scenie wystąpił zespół T. LOVE ze swoim kultowym przebojem „Chłopaki 

nie płaczą”.  

 

   

W postaci Muńka Staszczyka i jego 

kompana wcielili się najmłodsi 

uczniowie Janek i Philip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMIEM NA „WYSOKIM” POZIOMIE                       PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2017 

Kolejnym zespołem 

był BIG DAY  

z piosenką  

„Dzień gorącego 

lata”. 

W rolę wokalisty 

wcielił się Tobiasz. 

To był rewelacyjny 

występ.  

Był śpiew i tańce  

 

 

 

Następnie zagrali, zaśpiewali i zatańczyli dla Nas BLUES BROTHERS –  

 

 

 

 

czyli Dominik i Mariusz  
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Kolejnym znanym zespołem byli ICH TROJE i ich 

miłosna piosenka „A wszystko to, bo Ciebie 

kocham” 

W roli głównej wystąpiła Laurka, która pięknie 

zatańczyła. W zamian za to, z widowni posypały się 

kwiaty. 

 

 

 

 

 

 

          I nagle zmienił się repertuar. Na scenie pojawili się chłopcy z ONE DIRECTION  

i wszystkich poniosło do tańca. W sali zabrzmiał utwór „History” 

 

 

 

 

 

Taneczny klimat został podtrzymany przez 

kolejny zespół. Tym razem na scenie 

zabrzmiała góralska nuta  
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„Pędzą konie po betonie” w wykonaniu 

GOLEC UORKIESTRY – w postać 

jednego z braci Golców wcielił się 

Szymon.  

 

 

 

 

Kolejnym zespołem, który zagościł na raciborskiej scenie był MAANAM. Co to się działo?  

Asia, Wiktor i Filip – trio, które zrobiło świetne show muzyczne z piosenką „Boskie Buenos”. 

 

A wisienką na torcie był występ zespołu 

KELLY FAMILY. 

 

To był cudowny pokaz umiejętności  

i funkcjonowania Naszych Uczniów ze 

szkół UMIEM. GRATULUJEMY!!! 

 

Opracowała: Aleksandra Pieczara 
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AHOJ PRZYGODO 

– 

CZYLI JEDZIEMY 

NA WYCIECZKĘ  

 

 

 

   

Wspomnienia z pierwszej szkolnej wycieczki uczniów ze szkoły  

w Raciborzu: 

 

„….Pewnego pięknego październikowego dnia odbyła się nasza pierwsza szkolna 

wycieczka. Spakowaliśmy sprzęt sportowy, jedzenie i dobre humory. Autobusem 

pojechaliśmy do pobliskiego lasu „Obora”. 
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Pełni werwy przeszliśmy ścieżkę zdrowia. Nie było to 

łatwe zadanie, ale daliśmy radę. 

Paulinka z zapałem przystąpiła do skoków w dal do 

piachu – cóż to była za zabawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 km marsz przez las okazał się dość męczący  

i Paulinka postanowiła skorzystać z pomocy Pana 

Piotra.  

 

 

 

 

             Spacer przez las nie był jedyną naszą atrakcją w tym dniu. Na końcu ścieżki czekała 

na nas niespodzianka w postaci zwiedzania ZOO. A tam Nasi uczniowie mogli doskonalić 

różne umiejętności np. z zakresu sortowania i dopasowywania, ale nie tylko. 
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Wędrówka po zakamarkach leśnego ZOO również nie należała do najłatwiejszych dlatego też 

wszystkim należał się odpoczynek – jedni relaksowali się na ławce, drudzy na huśtawce. 
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Najciekawsza okazała się jednak 

zabawa w berka w Tajemniczym 

ogrodzie. 

 

 

 

 

 

 

A następnie zabawa w liściach. Niech żyje piękna polska jesień  

 

 

 

Przeżyliśmy wspólnie cudowne, 

niezapomniane chwile i w planach 

mamy już kolejne wycieczki.  

 

 

 

Opracowała: Joanna Kuliga - Leszczyńska 
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„TAK, TAK – TO 

WŁAŚNIE MY 

UCZNIOWIE UMIEM” 

– 

PASOWANIE NA 

UCZNIA 

 
 

 

 

                 W środę, 25 dnia października A.D. 2017, w naszych szkołach odbyło się uroczyste 

ślubowanie i przyjęcie do grona uczniowskiego UMIEM aż 10 osób. 

                W tym roku wydarzenie to miało szczególny wymiar, ponieważ świeżo 

upieczonymi uczniami stali się nie tylko ci, którzy dołączyli do szkoły podstawowej UMIEM 

po raz pierwszy. "Pierwszakami" stali się także Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do 

Pracy, którzy tego dnia zostali oficjalnie przyjęci do zespołu szkoły PP. 

                 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pani 

Dyr. Ewa Kuliga i Pani Dyr. Nela Grzegorczyk-

Dłuciak, przedstawiciele Rady Rodziców  

i Rodzice, Nauczyciele, Terapeuci, Kadra Działu 

Administracji oraz Uczniowie obu szkół. 

 

 

 

Wszyscy stawili się na miejscu w 

nienagannie odpowiednich strojach, 

godnych co najmniej rozdania Oscarów ;) 
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                 Podczas uroczystości nowo przyjmowani Uczniowie NSPS UMIEM mieli do 

wykonania karkołomne zadania specjalne, przygotowane dla nich wcześniej przez 

pozostałych uczniów. Za każde prawidłowo wykonane zadanie poddawani próbie mogli 

zdobyć żeton na wspólną, ogromnych rozmiarów tabliczkę punktową. 

                Uroczystość zapowiedziała Pani Dorota: „Przed nami wspaniała uroczystość - 

ślubowanie i pasowanie na ucznia. W życiu są uroczystości większe i mniejsze, ważniejsze  

i mniej ważne. Oczekujemy na nie zwykłe w odświętnych, pięknych strojach, z uśmiechem na 

twarzy, radością w sercu. Towarzyszą im kolorowe kwiaty, dobre słowa i obecność tych, 

którzy znaczą w naszym życiu tak wiele. Przeżyjmy więc jeszcze jedną odświętna chwilę. 

Powitajmy osoby, które swoją obecnością dodadzą blasku i powagi, uświetnią tę uroczystość: 

Panie Dyrektor ,Przedstawicieli Rady Rodziców, Nauczycieli i pracowników Administracji, 

Wszystkich uczniów, Wszystkich rodziców.” 

 

Mateusz: „A teraz rozpoczyna się turniej 

wiedzy, umiejętności i zręczności” 

 

Pierwszy, który został poddany próbie 

był Adam. Chłopiec dołączył w tym 

roku do szkoły Umiem, i choć więcej 

czasu spędza ze swoją klasą w Szkole 

Podstawowej nr 104, to u nas również 

zdobywa umiejętności. 

 

 

 

Zadaniem Adama było liczenie. 

Chłopiec musiał rozpiąć kilka równań 

matematycznych.  

Polecenie „Policz” wydał mu jego 

starszy kolega za pomocą systemu 

komunikacji PECS. 

Za to zadanie Adam zdobył pierwszy 

punkt na wspólnej tabliczce. 
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Kolejnym kandydatem do zasilenia 

szeregów UMIEM był Kuba. Chłopiec 

musiał zmierzyć się z zagadkami, które 

przygotowali dla niego koledzy: Tobiasz, 

Szymon i Miłosz. 

 

Poradził sobie śpiewająco i mógł 

przepiąć kolejny punkt na wspólnej 

tabliczce. 

 

 

Kolejne zadanie przypadło naszej 

Zuch Dziewczynie - Ani, która 

każdego dnia w szkole UMIEM 

pięknie do wszystkich się uśmiecha. 

Jej zadanie polegało na dopasowaniu 

elementów układanki. 

Ania podobnie, jak jej koledzy 

wykonała zadanie i mogła przepiąć 

punkt na tabliczce. 

 

 

 

 

 

Przemek miał za zadanie odgadnąć 

tytuły piosenek. Pytanie” Jaka to 

melodia” za pomocą PECS zadawał 

mu Czarek. Przemek bezbłędnie 

rozpoznał wszystkie utwory. On 

również zasłużył na punkt. 
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Przewrotny uśmiech i gotowość do 

działania to atuty kolejnego Ucznia! 

Zawsze chętny do pomocy, dyżurny 

na szóstkę – to właśnie Grzegorz 

pokazał wszystkim, jak należy 

zdejmować pranie z suszarki. I to on 

zdobył ostatni punkt na tabliczce 

punktowej. 

 

 

                    Po ukończeniu wszystkich prób kandydaci, poprzez uroczyste dotknięcie w ramię 

wielkim ołówkiem, zostali przyjęci do grona Uczniów UMIEM, przy akompaniamencie 

gromkich braw i przy wypowiadanych wspólnie słowach: 

 

"Cóż tu powiedzieć egzamin zdany! 

Takich uczniów chętnie witamy 

Sporo już wiecie, sporo umiecie, 

dalej się tutaj kształcić będziecie." 
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Ślubowanie Uczniów-Studentów 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy 

pokazało, że nie ma dla tych młodych 

ludzi żadnych przeszkód, aby 

podejmować się już skomplikowanych 

i prawdziwie dorosłych wyzwań. 

 

Szymon, Wiktor, Michał i Szymon,  

w ramach "wkupienia się" do zacnego 

grona UMIEM, zaprezentowali 

obecnym, jak wygląda doskonale skoordynowana praca taśmowa, dzięki której z warsztatów 

Szkoły PP będą wędrować w świat pięknie zdobione i zapakowane kubki, robione także na 

indywidualne zamówienia (zbliża się okres prezentów świątecznych - koniecznie sprawdźcie 

na naszej stronie facebookowej (www.facebook.com/nspsumiem) jak można dokonać 

zamówienia takiego kubeczka, żeby zdążyć na czas ;) ) 

 

 

Przez cały czas, gdy uczniowie wykonywali 

swoją pracę, Pani Dyrektor prezentowała 

Rodzicom, jakie zadania w danym 

momencie wykonują uczniowie. 

 

 

 

 

 

 

A po skończonej pracy Uczniowie rozdali 

pasowanym kolegą wykonane przez nich 

kubki  
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Prezentacja została zwieńczona 

uroczystym ślubowaniem i pasowaniem 

na Uczniów: Wiktora, Szymona  

i Szymona, Michała oraz Adriana, dzięki 

czemu stali się Oni dumnymi, 

pełnoprawnymi reprezentantami Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy UMIEM. 

  

 

 

Wszystkim nowo przyjętym do grona uczniowskiego 

składamy gratulacje i życzenia owocnej nauki i pracy w szkołach UMIEM. 

 

Ślubowanie przygotowali i uświetnili swoją wiedzą i doświadczeniem:  

Pani Dorota, Pani Irmina i Pan Janek 

Dziękujemy!  

     

Opracowała: Katarzyna Drozd 
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„100 LAT, 100 LAT” –  

URODZINY W UMIEM 

 

 

 W październiku i w listopadzie piosenka urodzinowa „100 lat, 100 lat niech żyje, żyje 

nam” zabrzmiała w murach UMIEM trzy razy. Naszymi jubilatami byli: 

ANIA 
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  MARIUSZ 

 

 

 

 

 

 

 

MATEUSZ 

 

 

JUBILATOM 

 ŻYCZYMY 

WSZYSTKIEGO DOBREGO 

URODZINOWEGO!!! 
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Znani i lubiani w Szkołach UMIEM 

 

 
KADRA NSPS UMIEM- RACIBÓRZ 
 

 Imię i nazwisko: mgr Malwina Kuliga 

 

Doświadczenie zawodowe:  

Nauczyciel wychowanie fizycznego, 

oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny. 

2014-2016 Szkoła Umiem Kraków, 2014 do nadal 

Ambulatorium Terapii Behawioralnej, 2014-2017 

Prywatne Przedszkole Stokrotka, 02.2017-08.2017 

Specjalna Szkoła w Ostravie , 09.2017- Szkoła 

Umiem – Racibórz. 

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności :  

Kursy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, I i II stopień PECS + 9 kluczowych 

umiejętności. 

Zainteresowania pozazawodowe /  hobby:   

majsterkowanie ;), taniec, kulinaria. 

Mocne strony:  

kreatywność, zaangażowanie, cierpliwość i 

konsekwencja. 

Największe marzenie:  

te , które się spełni  

Coś od siebie:  

przez życie z uśmiechem   
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Imię i nazwisko: mgr Aleksandra Górska 

 

Doświadczenie zawodowe:  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 

Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu-

praca w szkole i w internacie, wczesne 

wspomaganie, Szkoła Podstawowa nr 18  

w Raciborzu-nauczanie indywidualne 

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności : 

kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli z zakresu surdopedagogiki, kurs języka mIgowego- I i II 

stopień, kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli z zakresu wczesnego wspomagania i autyzmu, 

oligofrenopedagogika, kurs wychowawcy kolonijnego. 

Zainteresowania pozazawodowe / hobby:   

dobra książka/film, muzyka 

Mocne strony:  

zaangażowanie w pracę, rzetelność, konsekwencja w działaniu 

Największe marzenie:  

tajemnica…bo się nie spełni  

 

 

KADRA NSPS UMIEM KRAKÓW 

 

Imię i nazwisko: mgr Marta Kwaterska 

 

Doświadczenie zawodowe:  

od 2012 r. mgr psychologii, od 2013 terapeuta w 

ATB, od 2014 nauczyciel w Szkołach Umiem, od 

2015 certyfikowany terapeuta behawioralny.  

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności: 

ologofrenopedagog. 
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Zainteresowania pozazawodowe /  hobby:  

rekonstrukcja historyczna, śpiew, gra na pianinie, książki (duuużo książek), teatr i jazz, jazda 

na rowerze :) 

Mocne strony:  

Podlasianka (i wszystko co się z tym wiąże ;) 

Największe marzenie:  

Zostać jazzmanem ;) 

Coś od siebie ☺:  

"Życie jest mostem. Przejdź, ale nie buduj na nim swojego mieszkania"  

(św. Katarzyna ze Sieny) 

 

Imię i nazwisko:  

mgr Katarzyna Palmowska 

 

Doświadczenie zawodowe:  

od 2008 roku jestem związana z terapią 

behawioralną, z którą po raz pierwszy 

zetknęłam się pracując w szkole i przedszkolu 

dla dzieci z autyzmem na os. Zielonym, 

prowadząc  konsultacje, diagnozy, ZIK  

w PSTB, a także w trakcie wyjazdów na obozy 

terapeutyczne prowadzone przez PSTB 

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności :  

kurs komunikacji wspomagającej Makaton, Ruchu rozwijającego Sherborn, hipoterapii  

i jazdy rekreacyjnej. 

Zainteresowania pozazawodowe /  hobby:  

rękodzieło, onoterapia i hipoterapia 

Mocne strony:  

donośny głos ;) wesołe usposobienie 
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 KADRA NSSPP UMIEM 

Imię i nazwisko: mgr Irmina Labok 

 

Doświadczenie zawodowe:  

magister resocjalizacji z animacją kultury 

Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz  

absolwentka studiów podyplomowych  

z Edukacji i rehabilitacji osób  

z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie 

nauczyciel w NSS PP UMIEM prowadzonej 

przez PSTB oraz terapeuta w Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB. 

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności : 

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi, wymagającą 

młodzieżą oraz osobami dorosłymi, a także całymi rodzinami.  Ukończyła liczne kursy 

doskonalące zawodowo. 

Zainteresowania pozazawodowe /  hobby:  

W wolnych chwilach zaczytuje się w Bukowskim i Witkacym, odwiedza muzea lub spaceruje 

po ulubionych zakamarkach Nowej Huty. 

Mocne strony:  

Perlisty śmiech :D 

Największe marzenie:   

Tajne przez poufne :P  

Coś od siebie:  

Wulkan energii, osoba, której śmiech niesie 

się jeszcze długo od zakończenia zajęć po 

szkolnych korytarzach.   
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Imię i nazwisko: mgr Paweł Bakalarz 

 

Doświadczenie zawodowe:  

doradca prawny organizacji pozarządowych 

(prawo autorskie i ochrona danych osobowych, 

nowe technologie), szkoleniowiec (jw.), 

psycholog (diagnoza i testy inteligencji), 

terapeuta behawioralny (terapia, instruktaż 

rodzica i szkolenia) 

 

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:  

kursy PECS i VB-MAPP, studia podyplomowe ze stosowanej analizy zachowania (w trakcie; 

w planie międzynarodowy certyfikat analityka zachowania, BCBA) 

Zainteresowania pozazawodowe /  hobby:  

uczę się grać na djembe, potrafię wykonać kilka sztuczek z kartami, zdecydowanie zbyt wiele 

gram na komputerze, pasjami czytam fantastykę, potrafię robić wielkie bańki mydlane, piszę 

behawioralnego bloga „Zuchwałe rzemiosło”, interesuję się wszystkim co egzotyczne, 

dziwne, niezwykłe, niesamowite 

Mocne strony:  

hm, ciągła nauka, w związku z czym chyba dosyć sporo wiem, albo przynajmniej wiem gdzie 

i jak szukać 

Największe marzenie:  

czy ja wiem? Ostateczne zwycięstwo behawioryzmu i całkowite zniszczenie mentalizmu? 

Pokój na świecie i wieczne życie bez chorób i cierpienia dla całej ludzkości? Zagłada 

zabobonu i pseudonauki? 

Poza tym chciałbym mieszkać w Kanadzie i wieść życie pełne oszałamiających przygód. 

Coś od siebie:  

Lubię wszystko, co behawioralne, obchodzę rocznice urodzin i śmierci znanych 

behawiorystów i na humorystyczne „wzmocnienie” daję moim studentom na weterynarii 

cukierki. Chciałbym zająć się jeszcze kiedyś pracą akademicką. Nigdy nie spodziewałem się, 

że będę pracować w szkole. Wiele mnie to nauczyło i nadal uczy. 
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OGŁOSZENIE  

 

 

 

REDAKCJA UMIEM NA „WYSOKIM” POZIOMIE: 

       Aleksandra                                       Katarzyna                                            Joanna 

         Pieczara         Drozd                                       Kuliga - Leszczyńska 

 

  

  


