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WITAJCIE 
W NASZEJ  

    SZKOLNEJ BAJCE  
 

 
 DRODZY CZYTELNICY! 

Serdecznie witamy Was Wszystkich  Z radością wznawiamy publikacje 

naszego literackiego dzieciątka o wdzięcznej nazwie Umiem na „wysokim” 

poziomie. Do tej pory opisywaliśmy życie toczące się w murach krakowskiego 

UMIEM. Od teraz – czyli od września 2017 r. – będziemy przedstawiać również 

rozpoczynającą się historię drugiej szkoły UMIEM, która powstała  

w Raciborzu.  

Tak, tak, …. 

Drodzy nasi Czytelnicy, mamy już dwie szkoły  I właśnie na łamach naszego 

miesięcznika będziecie mogli śledzić etapy zapisywania białych kart historii 

Niepublicznych Szkół UMIEM w Krakowie i Raciborzu. A dziać się będzie! 

Dlatego zapraszamy do naszej szkolnej bajki.  

Życzymy miłej lektury  

 

Redakcja  

Umiem na „wysokim” poziomie 
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„I przez wiele dni bez przerwy 

Szkołę budują pełni werwy. 

Tam się znosi, tam unosi, 

Tam wynosi, a tam wnosi.” –  

słów kilka o powstaniu  

UMIEM – RACIBÓRZ  

 

 

 Wrzesień 2016 r. okazał się dla Nas – pracowników i członków Zarządu PSTB – 

miesiącem obfitującym w wydarzenia, które trwale wyryły się w pamięci. Właśnie wtedy 

PSTB stało się właścicielem nieruchomości w Raciborzu. Piękny duży budynek był nasz  

i tylko nasz  To historyczny moment, bowiem marzenia miały okazje się ziścić. A jakie 

mieliśmy w tym czasie marzenia? Ogromne… 

Potrzebowaliśmy budynku na Szkołę UMIEM, chcieliśmy stworzyć Ambulatorium Terapii 

Behawioralnej, aby móc pomagać dzieciom i młodzieży również tutaj na miejscu… 

I stało się…pokazano nam lokal na sprzedaż. Sprzedaż za bardzo okazyjną cenę. 

Oglądnęliśmy i oszaleliśmy z zachwytu! To jest to! Lokal w połowie po żłobku (w pełni 

urządzony zgodnie z najwyższymi standardami i potężną częścią mieszkalną. W sumie- ok. 

800 m2 gotowych do wejścia (w części mieszkalnej po lekkim odświeżeniu) + jakieś 350 

(strychu i przyziemia) do adaptacji. Do tego ogródek (5 ar) i wielki taras! Eh! 

12.10.2016 r. został podpisany akt notarialny i jednym słowem UDAŁO SIĘ!!! 

 

 

 

OTO NASZ BUDYNEK – 

SPEŁNIENIE MARZEŃ 

WSZYSTKICH NAS 

ZWIĄZANYCH Z PSTB  
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 I tak oto rozpoczyna się kolejna edukacyjno – naukowa przygoda prosto z pięknego 

Raciborza, którą dla Was będzie relacjonować Pani Joanna wraz z całą ekipą kadrową 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej UMIEM – RACIBÓRZ  

 

 

 

 Ostatnie dni wakacji w NSPS „UMIEM RACIBÓRZ” upłynęły pod znakiem 

gorączkowych przygotowań. Wszyscy uwijali się jak mróweczki. W pocie czoła i do późnych 

godzin nocnych trwały przygotowania do Wielkiego Dnia. Dnia, na który z upragnieniem 

czekali, uczniowie, rodzice, kadra NSPS „UMIEM RACIBÓRZ” oraz członkowie PSTB. 

 Prace porządkowe odbywały się na dwóch frontach  jedna ekipa pracowała na 

podwórku, pozostali przygotowywali klasy na przyjęcie uczniów. 

Podwórko okazało się dużym wyzwaniem, ale dla chętnej do pomocy młodzieży nie ma 

rzeczy niemożliwych. 

Chłopcy z zapałem usuwali uschnięte drzewka oraz grabili liście i suche gałązki. 
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Natomiast dziewczęta wraz z nauczycielką zajęły się 

wyrywaniem chwastów i zamiataniem chodników wokół 

budynku. 

 

 

 

W tym samym czasie wewnątrz budynku nasza żeńska kadra chwaliła się swoją 

wszechstronnością podczas skręcania mebli, ławek oraz przygotowywaniem pomocy 

dydaktycznych. 
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Mimo, że ramiona drętwiały a ręce odmawiały posłuszeństwa to przyświecała nam 

jedna myśl: musimy zdążyć przed „pierwszym dzwonkiem”. Zastanawialiśmy się też czy 

szkoła spodoba się rodzicom i uczniom, czy będą się tutaj czuli dobrze? A co będzie jak się 

Im nie spodoba? Co wtedy? Właśnie co wtedy, co dalej…….? Mimo obaw ale pełni zapału 

i werwy pracowaliśmy nadal. 

Ostatnie poprawki, ostatnie spojrzenie, muśnięcie ręką i można powiedzieć,  

że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Jednym słowem jesteśmy gotowi na przyjęcie 

naszych uczniów i świętowanie rozpoczęcia roku szkolnego, pierwszego roku szkolnego  

w NSPS „UMIEM RACIBÓRZ”.  

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY  

WSZYSTIM WOLONTARIUSZOM – 

 TYM STARSZYM I TYM MŁODSZYM –  

ZA OKAZANĄ POMOC  

W PRZYGOTOWANIACH DO OTWARCIA  

NSPS UMIEM – RACIBÓRZ!!! 
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

 

„Jedna droga, jedna misja, jeden cel” 

– o wielkich początkach słów kilka 

 
Wrzesień 2017 roku otwiera nową kartę w historii Niepublicznych Szkół UMIEM. 

Dzieje się bardzo dużo. Mamy co świętować  Przede wszystkim „narodziny” – 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej UMIEM – RACIBÓRZ oraz Niepublicznej 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy UMIEM w Krakowie.  

Krakowska placówka behawioralna z roku na rok rozrasta się, przybywa nam uczniów 

oraz terapeutów. Obecnie w Szkole Podstawowej Specjalnej Umiem w Krakowie uczy się 17 

uczniów, a w szkole PP pięcioro. Jest nas dużo  

W szkole raciborskiej naukę rozpoczęła 4 uczniów. Docelowo w szkole będzie uczyło 

się 10 –ro uczniów. Duma nas rozpiera, że możemy się chwalić tymi osiągnięciami  

 

 

 

KRAKOWSKIE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  

 

Po odrobinę przedłużonych w tym roku wakacjach, 4 września 2017 r. o godz. 9.00 

wspólnie przywitaliśmy nowy rok szkolny 2027/2018- Uczniowie, Rodzice i Czcigodna 

Kadra Niepublicznych Szkół UMIEM. 

Mury szkoły od miesięcy nie widziały tylu uśmiechniętych twarzy, radosnych uczniów  

i nauczycieli w jednym miejscu :) 
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Po uroczystym powitaniu przez Dyrekcję, 

nastąpiło krótkie omówienie najważniejszych 

nowości i zmian organizacyjnych  

w strukturze szkoły oraz prezentacja 

zamierzeń i celów do osiągnięcia  

w najbliższych 10 miesiącach.  

 

 

 

Nie mogło zabraknąć również 

indywidualnych powitań  z Dyrekcją. 

Nasz najstarszy uczeń Adrian postanowił 

osobiście uścisnąć dłoń swojej 

Dyrektorki. 

 

 

 

 

Następnie nadeszła chwila, na którą każdy uczeń z niecierpliwością czeka. 

Przedstawiono wszystkim nowych kolegów, dopiero rozpoczynających naukę w naszych 

szkołach, podział uczniów na klasy. Każdy uczeń poznał także swojego Terapeutę 

Prowadzącego na najbliższy rok. Nie zabrakło braw, okrzyków radości i zachwytów :) 
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Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego formalnie pożegnaliśmy Niepubliczne 

Gimnazjum Umiem, co zawdzięczamy reformie eduakcji, która wraz z pierwszym dniem 

września weszła w życie. Ale że życie nie lubi pustki, nie ma tego złego co by na dobre nie 

wyszło. Niepubliczna Szkoła Podstawowa UMIEM zwiększyła swoje szeregi, zyskując od 

nowego roku kilkoro uczniów w klasach "gimnazjalnych" 

 

Dla naszych najstarszych wiekiem i stażem uczniów działalność rozpoczęła Niepubliczna 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

UMIEM.  

 

Szkoła PP (bo tak na co dzień ją 

nazywamy) obrała za swoje lokum 

ostatnią salę – "pierwszą od biura" ;)  

Na dzień dzisiejszy możemy śmiało 

powiedzieć, że z organizacji i wyglądu to 

naprawdę poważna szkoła ;) Oprócz 

niezbędnych pomocy terapeutycznych, 

znalazło się tu miejsce na nowe stanowiska pracy, przy których będą powstawać nie lada 

niezwykłości, wykonywane osobiście przez naszych uczniów. 

 

 Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zakończyły się indywidualnymi spotkaniami 

Rodziców i Uczniów z Terapeutami i przekazaniem najważniejszych informacji o potrzebach, 

istotnych kwestiach oraz jak będzie wyglądała organizacja nauki z danym uczniem. Nie obyło 

się także przy okazji bez opowiadania wakacyjnych wspomnień i wrażeń, gdzie byliśmy  

i co robiliśmy, jak nas w szkole nie było. Ale o tym może innym razem. :)  
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RACIBORSKIE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  

 Nowa szkoła – mnóstwo obaw, ale dzień 4 września 2017 r. przywitał nas rześkim 

porankiem i nieśmiało wychodzącym słońcem zza chmur. To był znak, że będzie dobrze,  

że się uda  

 Nauczyciele z wielką radością oczekiwali przybycia Uczniów i Rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O godzinie 9.00 nadszedł długo oczekiwany moment. Pierwszy raz w historii 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej UMIEM – RACIBÓRZ uczniowie  

w galowych strojach wraz z Rodzicami dumnie przekroczyli jej próg. Cóż to była za radość! 
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Uczniowie pełni entuzjazmu przywitali 

się z Panią Dyrektor i nauczycielami.  

Z zaciekawieniem oglądali nowe miejsce do 

nauki. A Rodzice i nauczyciele z zapartym 

tchem obserwowali reakcję dzieci.  

I już wiemy! Spodobało się! Wszystkim się 

wszystko spodobało. Uczniom sale, rodzicom 

szkoła. A nam wszystko i Wszyscy i serce 

pękało z dumy i łezka się w oku kręciła, że się udało, że warto było. I w naszych głowach 

była jedna myśl, że to nasza szkoła, nasza duma.  

Jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Przed nami jest jeszcze dużo do zrobienia, wiele 

planów i pomysłów i już wiemy, że się uda, bo przecież w życiu wszystko jest możliwe.  

Jak to mówią trzeba chcieć i próbować, jak nie drzwiami, to oknem a jak już tym nie można 

to trzeba spróbować przez maleńką dziurkę od klucza… 
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„Ludzie tworzą miejsca,  

a miejsce tworzy ludzi” –  

przedstawiamy kadrę  

Niepublicznych Szkół UMIEM 

 
 

 Każde miejsce to odrębna historia zapisana na kartkach, murach lub po prostu  

w pamięci. Ale nie było by ważnych miejsc, gdyby nie ludzie, którzy je tworzą. Ludzie, 

którzy swoimi działaniami sprawiają, że świat staje się piękniejszy, lepszy, ukazany z różnych 

perspektyw.  

Dlatego na łamach naszego pisma nie może zabraknąć miejsca dla Tych, którzy ciężką 

pracują na to, aby Szkoły UMIEM działały sprawnie z korzyścią dla swoich podopiecznych. 

W pierwszym numerze Umiem na „wysokim” poziomie pragniemy przedstawić 

Dyrekcje Szkół UMIEM z Krakowa oraz Raciborza. 

A oto i one  

 

 

dr Nela Grzegorczyk - Dłuciak– 

dyrektor NSSPP UMIEM. Terapeuta  

i superwizor behawioralny. Ukończyła 

pedagogikę wieloprofilowego 

usprawniania w WSPS w Warszawie, 

pedagogikę specjalną oraz studia 

podyplomowe z zakresu organizacji  

i zarządzania oświatą w AP w Krakowie. 

W 2011 r. uzyskała tytuł doktora nauk 

humanistycznych w zakresie pedagogiki 

na UP w Krakowie. Współzałożycielka  

i prezes (od początku istnienia) Polskiego 

Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, 

długoletnia członkini Zarządu Krajowego 

Towarzystwa Autyzmu O/Kraków. Od 

1993r. pracuje zawodowo z osobami 
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niepełnosprawnymi. Przez 10 lat była kierownikiem Filii nr 1, SPS nr 6 w SOSW nr 4  

w Krakowie (placówka terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem).  W latach 2014- 2017 

była dyrektorem w NGS UMIEM w Krakowie. Od 2002 r. prowadzi szkolenia z analizy 

behawioralnej stosowanej i terapii dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. 

Jest autorem licznych publikacji, m.in. redaktorem cyklu wydawnictw pokonferencyjnych 

„Czas na dialog”. 

 

 
 

mgr Ewa Kuliga– dyrektor NSPS UMIEM- 

magister psychologii UJ, oligofrenopedagog, 

terapeuta i superwizor behawioralny. Od 2006 r., 

wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii 

Behawioralnej, członek Stowarzyszenia 

PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia 

Psychicznego.  Od 2000 r. pracuje z osobami 

z zaburzeniami rozwojowymi. W 2002 r., odbyła 

kilkumiesięczny staż w Princeton Child 

Development Institute w USA. Od 2003 r., 

prowadzi kursy i szkolenia z zakresu Stosowanej 

Analizy Zachowania w ramach Polskiej Licencji 

Terapeuty Behawioralnego oraz zajęcia w Szkole 

Wyższej Psychologii Społecznej. Psycholog w 

Ośrodku Wspierania Rodziny i Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej w Raciborzu, kierownik 

Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB 

oraz Zespołu Interwencji Kryzysowej PSTB. 

Uczestniczka wielu szkoleń o tematyce behawioralnej, m.in. PECS (I,II, Nauczanie 9 

krytycznych umiejętności porozumiewania się), VB-MAPP, absolwentka studiów 

podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS w Katowicach. 

Uczestniczka i prelegentka wielu ogólnopolskich  

i międzynarodowych konferencji dotyczących pracy z osobami z autyzmem oraz Stosowanej 

Analizy Zachowania. 
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mgr Halina Rycerz-

Kuliga – Dyrektor NSPS 

UMIEM – RACIBÓRZ. 

Prezes Stowarzyszenia 

PERSONA na rzecz 

Promocji i Ochrony 

Zdrowia Psychicznego, 

członek Polskiego 

Stowarzyszenia Terapii 

Behawioralnej. Z zawodu 

psycholog, z potrzeby i zamiłowania – społecznik. Osoba o wielu talentach. Lubi teatr, przez 

dwa lata „grała” w Amatorskim Teatrze Na Zamku. Pisze i koordynuje projekty. Jest dobrym 

organizatorem, inicjatorem wielu przedsięwzięć, aktywistką i działaczem społecznym. Lubi 

aktywny wypoczynek i dobrą książkę. 
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Jesienny tor przeszkód 

– czyli piątkowy 

„wypad” na boisko 

szkolne  

 

 

 
 W ostatnim tygodniu września nauczyciele wraz z uczniami postanowili skorzystać  

z pięknej pogody i zorganizowali „wypad” na boisko szkolne. Ostatnia godzina piątkowych 

zajęć była poświęcona ruchowi, bo przecież ruch to zdrowie . 

 Uczniowie podstawówki oraz ich starsi koledzy ze szkoły PP wspólnie uczestniczyli  

w jesiennym torze przeszkód. Okazało się, że nie jest on taki łatwy, trzeba było dobrze 

postarać, aby go ukończyć. Zresztą zobaczcie sami, jak uczniowie sobie radzili podczas 

poszczególnych etapów toru przeszkód. 

 

Na początku każdy z uczestników musiał 

pokonać krótki dystans na małym 

wózeczku z kółkami, aby dotrzeć do 

tunelu.  

 

 

 

 

Następnie trzeba było przejść przez tunel…… 

       aby dojść do drążków  
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Wrzucanie kółek na kołki wcale nie było takie 

łatwe, ale Janek radził sobie doskonale, co 

zaowocowało przejściem do kolejnego etapu  

 

Mianowicie rzuty do celu  

 

 

Do etapu rzucania kolorowymi woreczkami 

do celu chciał dojść każdy z uczestników.  

I każdemu się udało! 

 

 

 

W zawodach brali udział młodsi uczniowie – 

Tobiaszowi zabawa na boisku bardzo się 

spodobała, chętnie brał udział i słuchał 

poleceń terapeuty, dzięki temu szybko 

ukończył tor przeszkód  

 

 

 

Do rywalizacji przyłączyli się również 

najstarsi uczniowie. 

 

 

 

 

To był bardzo miły akcent na koniec 

tygodnia. Wspólne gry i zabawy na 

boisku zakończyły wrześniową naukę 

w UMIEM. 
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DRODZY CZYTELNICY! 

 

 Na tym kończymy wrześniowy numer Umiem na „wysokim” poziomie. Żegnamy się 

tylko na chwilę, bowiem niebawem ukaże się kolejny numer związany bardziej z organem 

prowadzącym szkoły czyli Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej. Mamy co 

świętować i czym się chwalić, więc będziemy to robić, abyście i Wy mogli cieszyć się razem 

z nami  

 Co w następnym numerze? Przekonacie się już niebawem. Dlatego warto śledzić 

naszą stronę internetową umiem.org, skąd można pobrać naszą gazetkę. 

 Na ten moment, My Redakcja Umiem na „wysokim” poziomie, żegnamy się literacko, 

sticte po Gombrowiczowsku z lekką nutą retuszu: „Koniec i bomba, A kto nie czytał,  

ten trąba!”  

 Tym humorystyczny akcentem mówimy Wam:  

DO ZOBACZENIA! 

 

 

 

REDAKCJA UMIEM NA „WYSOKIM” POZIOMIE: 

 

 

 

           Aleksandra Pieczara                    Katarzyna Drozd                  Joanna Kuliga -  

                                                                                                 Leszczyńska 


